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Ø 32 мм
Арт. № 200089

лева, без ДДС

• за медни и алуминиеви кабели
• с тресчотка  

Ножица за кабели

Ø 45 мм
Арт. № 200177

лева, без ДДС

• изключително плавен ход на кабелния нож към  
    ексцентричния диск, за ежедневно натоварване
• макс. диаметър Ø 45 мм  
• изключително издръжлив инструмент

Ножица за кабели

16 мм²  / Ø 8 мм
Арт. № 201085

лева, без ДДС

• за рязане на мед / алуминиеви кабели, тънка  
   тел, множествена-сърцевина и твърда мед
• Хром-ванадиева стомана, изолирани дръжки
• изолационна функция в горната част на главата
• Функция за цепене на кабел, чрез завъртане 
   на рамената на 180°

 

• не са за твърди проводници
• Комуникационни и захранващи кабели до Ø 8 мм
• Cu едножилен, макс. 16 мм²
• Cu многожилен, макс. 16 мм²
• Al едножилен, макс. 16 мм²
• Al многожилен, макс. Ø 8 мм = 16 мм²

Клещи за рязане на кабели

35 мм²  / Ø 12 мм
Арт. № 201087

лева, без ДДС

 

 

• 

Клещи за рязане на кабели

Ø 45 мм, SWA
Арт. № 200199

лева, без ДДС

Капацитет на рязане: Cu-Al кабел със стоманена  
обшивка до Ø 45 mm, дължина: 430 мм, тегло: 1,7 кг 

• Лесно рязане благодарение на комбинация 
  от тресчотен механизъм и дълги дръжки

 

• Удароустойчиво покритие и закалени дръжки
• финно шлайфано острие, изработено от 
  силно закалена стомана
• Отваряне на ножовете във всяка позиция
• Всички части са сменяема

Ножица за кабели за две ръце и тресчотка
„SCAR45“ за SWA-кабел

120 мм²  / Ø 18,9 мм
Арт. № 201000

240, 80

597,70

21,40

23, 80

599, 50

121,40
лева, без ДДС

• ножица за една ръка, само за многожилни кабели
• двустепенен механизъм за регулиране (патент)
• изисква молко сила
• лазерно изрязани елементи
• CNC-заточени режещи ръбове
• индуктивно закалени ножове
• винт за регулиране
• Телефонен кабел макс. Ø 26.1 мм
• Cu и Al многожилен кабел, макс. Ø 18.9 мм = 120 мм²

Ножица за кабели за една ръка и  
един сряз

Video 201000

• за рязане на мед / алуминиеви кабели, тънка 
   тел, множествена-сърцевина и твърда мед
• Хром-ванадиева стомана, изолирани дръжки
• изолационна функция в горната част на главата
• Функция за цепене на кабел, чрез завъртане 
   на рамената на 180°
• не са за твърди проводници
• Комуникационни и захранващи кабели до Ø 12 мм
• Cu едножилен, макс. 16 мм²
• Cu многожилен, макс. 25 мм²
• Al едножилен, макс. 25 мм²
• Al многожилен, макс. Ø 8 мм = 25 мм²
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Video 200031

8 - 28 мм²
Арт. № 200031

лева, без ДДС

• За отстраняване на изолация от кръгли кабели
• Острие с титаново-нитридно покритие, което 
  допринася за по-висока скорост на рязане

 

• Слабо износване, повишена издръжливост
• Дълбочината на рязане може да се регулира с 
  помоща на винта за настройка в края на дръжката

 

• Автоматична настройка, за кръгъл и надлъжен разрез

• Осигурена дръжка, чрез мек двукомпонентен  
   материал за по-добро сцепление
• Резервно острие в корпуса  
• Корпус от висококачествен, устойчива на 
  износване полиамид  

• острие - кука с титаново нитридно покритие
• тестван по TÜV / GS 

Нож за премахване на изолация на кабели

6 - 28 мм²
Арт. № 200022

лева, без  ДДС

• За разрязване и оголване на кръгли кабели 
    от Ø 6 - 25 мм
• Кръгло и надлъжно рязане (въртящ лост)
• Ø 6 – 28 мм • NYY 4 – 16 мм² • NYM 5 – 16 мм²
• Коаксиален и кръгъл конусен кабел 
• Изофлекс и PVC тръби, макс. Ø 25 мм
• Вътрешен винт за регулиране дълбочината
  на рязане

 

• Сменяем резец

Нож за премахване на изолация „Kabifix“

Video 200050

4 – 15 мм ²

Aрт. № 200050

лева, без ДДС

• нож за кръгли кабели Ø 4 - 15 мм и  
  плоски кабели до 15 мм широки
• заголване на едножилен кабел 1.5 - 2.5 мм²  
• нож за надлъжно цепене на кабел

Нож за премахване на изолация на кабели 
„All-rounder“

Ø 52 мм
Арт. № 216434

лева, без ДДС

• за медни и алуминиеви кабели, многожилни
• макс. диаметър 52 мм  

Доставката включва:
1 режещ инструмент, 1 бързо зарядно устройство,  
1 батерия 18V Li-Ion, 3 Ah, в пластмасова кутия

Ножица за кабели с акумулаторна батерия 
„AS-52“

Video 200183

Ø 52 мм
Арт. № 200183

лева, без ДДС

• за медни и алуминиеви кабели
• с тресчотка 

Ножица за кабели

Video 216436

Ø 18,6 мм, ACSR
Арт. № 216436

лева, без ДДС

• макс. диаметър 18,6 мм / 120 мм²
• ACSR 19 мм
• не е подходящ за Cu / Al 

Доставката включва:
1 режещ инструмент, 1 бързо зарядно устройство,  
1 батерия 18V Li-Ion, 3 Ah, в пластмасова кутия

Ножица за кабели с акумулаторна батерия 
„AS-52ACSR“

19,60

71, 70

30,60

1991, 20

309,30

2217,20
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0,08 - 6 мм²

Aрт. № 211930

лева, без ДДС

6 - 16 мм²

Арт. № 211932

лева, без ДДС

• за изолиране на едножилни и многожилни  
  проводници от 0.08 – 6 мм² (6 – 16 мм²)
• автоматично регулиране на напречното сечение
• интергриран нож за рязане до 6 мм²
• С надлъжен регулируем стопер 

Автоматични клещи за премахване на   
изолация

Video 200043

0,2 - 4,0 мм²
Aрт. № 200043

лева, без ДДС

•  Нож за отстраняване на изолация от   
   кръгли кабели Ø 8 до 13 мм
• Премахване на изолацията на различни типове
  кабели, например NYM 3 х 1,5 мм² до 5 х 2,5 мм²

 

• Самостоятелни остриета за изолиране на  
  проводници с размери 0.2-0.3-0.8-1.5-2.5-4.0 мм²
• Идеален за работа в разпределителни и 
  разклонителни кутии
• Позволява да се свали голяма дължина от 
  изолацията на кабела чрез използването на
  надлъжния механизъм за рязане 

 

• Сигурно задържане, чрез вградените 

 

   противоплъзгащи зони 
• Не е необходимо настройване на острието за 
  дълбочината на рязане
• Допълнително подвижно острие с титаниево 
  нитридно покритие
• Тестван по TÜV / GS 

Универсален нож за изолация

Ø 0,25 - 0,8
Арт. № 200033

лева, без ДДС

Лек и удобен, прецизен инструмент за оголване 
на едножилни и многожилни проводници AWG 30  
до 20, особено подходящ за проводници с външна 
изолация от PVC, тефлон и др. За приложения в 
областта на електрониката, компютърните и 
мрежови технологии, алармени и нисконапрежение
системи, телекомуникации, обмен на данни, 
моделизъм.

• Изолиране на кабели с размери 

 

  Ø 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 мм
• Нож за рязане на кабел до Ø 0.8 мм 
• Тестван по TÜV / GS

Прецизен нож за изолация „PWS Plus“

 
 

Video 210965

0,2 - 6,0 мм²
Арт. № 210695

лева, без ДДС

За изолиране на едножилни и многожилни 
   проводници от 0.08 – 6 мм² (AWG 24 - 10)
•

 
 За бързо и прецизно изолиране дори и в 
 трудно достъпни места  

•  Не е необходима корекция на диаметъра на 
   кабела
•  Подходящ за кабели с изолация от PVC и
   други материали

 

•  Специална система за сканиране, затова не  

   вреди на проводниците 
• С надлъжен регулируем стопер от 6.0 до 15.0 мм  

   дори за серийно изолиране
• Интегриран нож за рязане до 2,5 мм² 
•  Клещи, изработени от подсилен със стъклени  

    влакна полиамид
• Отвор за окачване в долния край на  

   ръкохватката 
• Тестван по TÜV / GS

Автоматични клещи за премахване на 
изолация „Super Plus“

 
 0,08 - 2,5 мм²

Aрт. № 211928

лева, без ДДС

• За изолиране на едножилни и многожилни  
   проводници от 0,08 до 2,5 мм² 
• С надлъжен регулируем стопер до 15.0 мм
• Автоматична настройка на напречното сечение
• Интергриран нож за рязане до 6 мм² 

Автоматични клещи за премахване на 
изолация

119, 10

148, 20

43, 50

51, 90

37,20

85, 80

•
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Video 211692

0,5–6 
 мм²

0,5– 4 
мм²

6– 16 
мм²

1– 10 
мм²

лева, без ДДС

С полиестерен калъф
Aрт. № 211692

Съдържание:

Арт. № 211690
Aрт. № 210763/E 

Арт. № 210765/E

Арт. № 210764/E 

Aрт. № 210761/E

Кримпващ комплект клещи X-Crimp

Кримпващи клещи с бързо сменящи се челюсти.
Доставя се в здрав полиестерен калъф  (Арт.№
220260).

• Надеждно пресоване, както при фиксираните   
 кримпващи клещи
• Принудителното заключване осигурява 
  стандартно действие на кримпване
• Плоския дизайн позволява точна работа дори

 
 

когато пространството е ограничено

 
TL: 170 мм 0,5 - 2,5 мм²

Aрт. № 210682

лева, без ДДС

Video 210682/1

„Quadro“-сет за кримпване на накрайници

в удароустойчив пластмасов куфар: 
 

1x „Quadro“- клещи, включва касети с ленти
 от четири размера накрайници за бързо  
       и лесно кримпване от Ø 0.5 до 2.5 мм.

 • Зачистване на изолация: Ø 0,5 – 2,5 мм 
 • Усукване на многожилния кабел: Ø 0,5 – 2,5 мм 
 • Рязане на кабел: Ø 0,5 – 2,5 мм
 • Кримпване: трапецовидна форма Ø 0,5 – 2,5 мм 

2x резервни касети

0,08 – 16 мм²
Aрт. № 211810

лева, без ДДС

за накрайници до 2,5 мм², прецизно челно 
квадратно  кримпване, което улеснява работата 
при ограничени пространства, автоматично 
регулиране сечението на проводника,  с 
заключващо устройство, висока предавка и 
ергономично изработени ръкохватки за лесна
работа 

Челно кримпващи клещи0,08 – 16 мм²
Aрт. № 211816

лева, без ДДС

0,08 – 10 мм²
Aрт. № 211818

177, 30

504, 00

366, 60276, 10

324, 10
лева, без ДДС

Кримпващи клещи 
за кабелни накрайници

за накрайници, прецизно кримпване, автоматична
настройка на сечението на кабела, гарантирани 
връзки, които отговарят на DIN, висока предавка
и ергономично изработени ръкохватки за лесна  
работа.

       211816 квадратно кербоване 0,08 – 16 мм² 

       211818 шестоъгълно кербоване 0,08 – 10 мм²
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Ø 0,1 - 6
Art. № 213090

лева, без ДДС

• За изолирани кабелни обувки и съединители
• 100% паралелно кримпване
• Прецизно кримпване  
• Сила на кримпване: 5 kN 
• Малък компактен дизайн 
• Продължителност на живот: 50,000 кримвания
• Овална форма на кримпване

HUPcompact „HC01“

Ø 0,75 - 10
Aрт. № 213092

лева, без ДДС

• за неизолирани кабелни обувки и съединители
• 100% паралелно кримпване 
• Прецизно кримпване
• Сила на кримпване: 5 kN 
• Малък компактен дизайн
• Продължителност на живот: 50,000 кримвания  
• Пробойна форма на кримпване

HUPcompact „HC03“

Ø 0,5 - 6
Aрт. № 213094

лева, без ДДС

• за отворени месингови кабелни обувки
• 100% паралелно кримпване 
• Прецизно кримпване 
• Сила на кримпване: 5 kN 
• Малък компактен дизайн 
• Продължителност на живот: 50,000 кримвания  
• с локатор 
• Кръгла форма на кримпване

HUPcompact „HC04“

6 - 300 мм²
Aрт. № 216801/M

лева, без ДДС

6 - 300 мм²
Aрт. № 216801

лева, без ДДС

Акумулаторна преса за   
кримпване „SO-6“

Хидравлично кримпване със сменяеми пресформи,  
въртяща се глава на 180° с бързо отваряне, ръчно 
освобождаване след перфектно пресоване.
Доставката включва:  
1 кримпващ инструмент, 
1 зарядно устройство, 
1 батерия, 
1 каишка, в „SysCon M“ кутия - Арт.№ 220372   
 без включени пресформи

Технически данни: 
•  Сила на кримпване: 60 kN
•  Работно налягане: 700 bar
•  Отваряема глава
•  Ход: 17 mm
•  Ширина на пресоване: тясна
•  Време за пресоване: около 5 секунди
•  Време за зареждане на батерията: 30 мин.
•  Батерия тип: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah
•  За кабелин обувки: старндатни Cu 6-300  
 DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
•  За присъединители: Cu 6-300 
 DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240   
•  Размери: 383 x 75 мм
•   Тегло: 3,0 кг
•   Тегло на комплекта: 7,1 кг

Акумулаторна преса за  
кримпване „SO-6M“

 Сензорна 
технология

Технически данни и доставка вижте Арт. № 216801

С различните цветове LED сензор показващ 
дали кримпването е приключило успешно 
или за възникнали грешки: 
•  Зелена светлина: Кримпването завършено в 

съответствие със стандартите, мотора е спрял
 

 
•  Оранжева светлина: не достатъчен заряд на 

батерията
 

 
•  Червена светлина: Кримпването прекъснато 

преждевременно
 

 

Устройството също така разполага с бяла LED 
светлина за осветяване на работното поле.

Video 216801

Video 216801/M

Ø 0,25 - 16
Aрт. № 213088

213,20

213, 20

256,30

2 576,00

2 102, 30

213, 20
лева, без ДДС

• За накрайници
• 100% паралелно кримпване
• Прецизно кримпване 
• Сила на кримпване: 5 kN 
• Малък компактен дизайн 
• Продължителност на живот: 50,000 кримвания 
• трапецовидна форма на кримпване 
• (10 + 16 мм² вълнообразна форма/  
    0.5-6 мм² трапецовидна форма)

HUPcompact „HC02“

Video HUPcompact
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Матрица
Aрт. № 213080/E

лева, без ДДС

Накрайници 0.14 - 16 мм²
Отворени месингови кабелни обувки 
0,14 – 6 мм 0.14 - 6 мм

Матрица за HUPstar

Матрица
Aрт. № 213086/E

лева, без ДДС

Накрайници  0.5 – 10 мм²
Изолирани кабелни обувки  0.1 – 6 мм²
Неизолирани кабелни обувки 
(DIN 46234 / DIN 46341) 0.25 – 10 mm²

Матрица за HUPstar

Матрица
Aрт. № 213082/E

лева, без ДДС

Коаксиален
BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1.07 – 10.9 мм

HUPstar „Coaxial“

Матрица
Aрт. № 213098/E

лева, без ДДС

Оптични съединители
1.69; 2.5; 3; 3.25; 3.65; 4.2; 4.52; 4.95; 5; 6.5; 10.9

HUPstar „Fibre Optic Connector“

Автоматични матрици
Aрт. № 213100/E

лева, без ДДС

Автоматични матрици 

Hirose DF1B-2428SC UL1007, Litz wire

Hirose DF1B-2428PC UL1007, Litz wire 0.08; 0.14; 0.25

Hirose DF1B-30SC UL1007, Litz wire

Hirose DF1B-30PC UL1007, Litz wire 0.05

Hirose DF1B-2022SC, Hirose DF1B-2022PC  
0.34; 0.50

HUPstar Автоматични матрици

Матрица 1,5 - 6 мм²
Aрт. № 213084/E

лева, без ДДС

Фотоволтаици / Solar
Amphenol Helios H4, мулти-контакт MC3/ MC4 2.5 - 6.0
Tyco Solarlok, 1.5 – 4.6 мм²

HUPstar „Photovoltaic“

Матрица
Aрт. № 213102/E

лева, без ДДС

Усукан контакт, квадрат
0.1; 0.14; 0.25; 0.34; 0.5 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10
Локатор за Ø 1.6; 2.5; 4

HUPstar „Twisted contacts, square“

затворен
Aрт. № 213077

лева, без ДДС

Инструмент рамка без кримпващи звезди, затворен 
дизайн, за всички следващи кримпващи звезди

Кримпващ инструмент „HUPstar” – затворен

Video HUPstar

отворен
Aрт. № 213078

лева, без ДДС

Инструмент рамка без кримпващи звезди, отворен 
дизайн, за всички следващи кримпващи звезди,
особено за съединители

Кримпващ инструмент „HUPstar” – отворен

Video HUPstar

(автоматични)
Aрт. № 213079

лева, без ДДС

Инструмент рамка без кримпващи звезди, затворен
дизайн за автомобилни инсталации 

Tool frame „HUPstar” – автомобилни

Video HUPstar

356, 60

356, 60

356, 60

307, 30

598, 50

356, 60

307, 30

219, 50

219, 50

219, 50
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Дължина: 40, M5, Ø 4,5
Aрт. № 143050

лева, без ДДС

Дължина: 60, M5, Ø 4,5
Aрт. № 143052

лева, без ДДС

Дължина: 80, M5, Ø 4,5
Aрт. № 143054

Проволка за теглене на кабели FOX изработена 
от фибростъкло Ø 4,5 мм и зелено PP покритие 
RAL 6018, с поцинкована стоманена макара 
Ø 330 мм, окомплектована в двата края с М5 
резби и гъвкав водач.

Проволка за теглене на кабели FOX

Video 143500

Дължина: 20, M5, Ø 4,0
Aрт. № 143500

лева, без ДДС

Дължина: 30, M5, Ø 4,0
Aрт. № 143502

лева, без ДДС

Предимствата на HAUPA PullTec в един поглед:
•  Материал: Покрити от специална пластмаса
• Висока устойчивост и еластичност
• Ниско триене
• Не се чупи и огъва
• M5 резба
• С гъвкав водач
• В нечуплив пластмасов корпус

4,0 мм, зелен

• Сила при скъсване: 300 кг

със специално пластмасово покритие, M5 резба
и гъвкав водач, в издръжлив пластмасов корпус, 
цвят: черен 

„Single Composite“ 

Проволка за теглене на кабели 
HAUPA PullTec

Сила на скъсване: 350 кг

сменяем гъвкав водач

M5

не се чупи и огъва

Дължина: 20, M5, Ø 5,2
Aрт. № 143504

лева, без ДДС

Дължина: 30, M5, Ø 5,2
Aрт. № 143506

лева, без ДДС

5,2 мм, черен

• Сила при скъсване: 300 кг

Предимствата на HAUPA PullTec в един поглед:
•  Материал: Покрити от специална пластмаса
• Висока устойчивост и еластичност
• Ниско триене
• Не се чупи и огъва
• M5 резба
• С гъвкав водач
• В нечуплив пластмасов корпус

със специално пластмасово покритие, M5 резба
и гъвкав водач, в издръжлив пластмасов корпус, 
цвят: черен 
„Single Composite“ 

Проволка за теглене на кабели  
HAUPA PullTec

Тегло: 9 кг
Aрт. № 143400

лева, без  ДДС

Новата HAUPA стойка за развиване на кабели
е разработена за дневна интензивна употреба. 
Лесната употреба и ниското тегло са основните 
характеристики на този продукт. Предната и 
задната страна са изработени от алуминиеви 
профили с противоплъзгащи ребра, а 
страничните панели от поцинкована прахово 
боядисана стомана. Това прави стойката със
силен и гъвкав дизайн и е подходяща за 
ежедневна професионална употреба. 
Сачмени лагери, за регулиране на ролките без 
нужда от специални инструменти. Четири 
антивибрационни крака, предотвратяващи 
нежеланото движение на стойката.

 

Технически данни:

   

Дължина: 610 мм
Ширина: 570 мм
Височина: 115 мм 

 

Ширина: 560 мм
Диаметър: 1200 мм 
Тегло: 175 кг 

Технически данни:   
Дължина: 705 мм
Ширина: 570 мм
Височина: 115 мм  

Ширина: 660 мм
Диаметър: 1200 мм
Тегло: 175 кг 

Стойка за развиване на кабели 1200

Тегло: 10,5 кг
Aрт. № 143402

лева, без ДДС

Стойка за развиване на кабели  1200+

492, 30

593, 80

702, 30

146, 90

169, 50

169, 50

198, 80

379, 50

483,30

лева, без ДДС

Макара

Макара
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14 части
Aрт. № 143422

лева, без ДДС

Video 143422

Съдържание в пластмасова кутия:
3 х основен модул "CableGo" + 3 водещи скоби
3 x затягащи клеми „CableGo“
3 x монтажни конзоли „CableGo“
1 x свързващ комплект „CableGo“ и монтажни части

Уред за издърпване на кабели 

17 части
Aрт. № 143424

лева, без ДДС

Уред за издърпване на кабели  
„CableGo master“

6 части
Aрт. № 143430

лева, без ДДС

14 части
Aрт. № 143432

лева, без ДДС

17 части
Aрт. № 143434

493, 90

735, 50

324, 80

575, 00

820, 80
лева, без ДДС

Съдържание в SysCon кутия арт. № 220372:

SysCon Уред за издърпване  
на кабели „CableGo starter“

Съдържание в SysCon кутия арт. № 220372:

SysCon Уред за издърпване
на кабели 

 

Съдържание в SysCon кутия арт. № 220372:

SysCon Уред за издърпване  
на кабели „CableGo master“

Съдържание в пластмасова кутия:
5 х основен модул "CableGo" + 3 водещи скоби
5 x затягащи клеми „CableGo“
5 x монтажни конзоли „CableGo“
1 x свързващ комплект „CableGo“ и монтажни части

1 х основен модул "CableGo" + 3 водещи скоби
1 x затягащи клеми „CableGo“
1 x свързващ комплект „CableGo“ и монтажни части

3 х основен модул "CableGo" + 3 водещи скоби
3 x затягащи клеми „CableGo“
3 x монтажни конзоли „CableGo“
1 x свързващ комплект „CableGo“ и монтажни части

3 х основен модул "CableGo" + 3 водещи скоби
3 x затягащи клеми „CableGo“
3 x монтажни конзоли „CableGo“
1 x свързващ комплект „CableGo“ и монтажни части
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30 части
Aрт. № 102052

лева, без ДДС

Video 102050

Комплект „VarioPro“ с ръкохватка и сменяеми 
изолирани отвертки, VDE клещи и тестер за 
напрежение 

Съдържание: 30 части
• Шлиц: 0.4 x 2.5 x 100, 0.5 x 3.0 x 100, 0.6 x 3.5 x 100,
    0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 100
• Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• PZ/FL 1, PZ/FL 2
• TORX: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100,  
    25 x 100, 30 x 100
• Ключ за табло, квадрат: 8 x 47
• Ключ за табло: 5,3 x 47
• Допълнителена въртяща се капачка, която се 
използва като прецизен инструмент (електроника)

 

• 2-компонентна сменяема ръкохватка: 120 мм
• Тестер за напрежение  
  VDE/GS: 100700, 125-250 V
• VDE клещи:  211200*,  
 211204*,  
 211208*,  
 211214

„VarioPro“ 1000 V
Комплект сменяеми отвертки 
и клещи

Място за динамометрична 
отвертка

*Усилен лостов механизъм и
съвършена сила на рязане
(тези клещи предлагат до 50% 
спестяване на енергия)

Phillips, 10 части
Aрт. № 102000

лева, без ДДС

Pozidriv, 10 части
Aрт. № 102000/PZ

лева, без ДДС

Video 102000

в здрав калъф, съдържание: 2-компонентна  
ръкохватка, допълнителна въртяща се капачка,
0.4 x 2.5 / 0.5x 3.0 / 0.8 x 4.0 / PH1 / PH2 или PZ1 / PZ2,
PZ/FL 2,  ключове за табло   

Допълнителна характеристики:
• Високо ниво на безопасност

• Капачка за използване като отвертка за електроника 
• Интергирани ключове за табло
• Спестява място и тегло
• Рентабилно съотношение цена / качество
• Отговаря на всички приложими стандарти

HAUPA „Vario“ 1000 V  
Комплект сменяеми отвертки

Torx

TQ

TORX, 1 - 6 Nm
Aрт. № 102702

лева, без ДДС

•  Въртящият момент се настройва чрез отделен ключ

•  Добра четливост на стойността на скалата
•  Ясно доловим звуков сигнал при достигане на 
 зададените стойности на въртящия момент
•  Точност на въртящия момент съгласно 

EN ISO 6789:2003
 

Съдържание : 12 части
•  2-компонентна сменяема ръкохватка (1000 V) 1 - 6 Nm  
•  TORX  8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 
•  PZ/FL 1 
•  PZ/FL 2 
•  Ключ за настройване

„VarioTQ  

Video 102700

PH

PZ TQ

Phillips, 1 - 6 Nm
Aрт. № 102700

лева, без ДДС

Pozidriv,  1 - 6 Nm
Aрт. № 102700/PZ

лева, без ДДС

Изолирани сменяеми накрайници, изработени от 
молибден-ванадиева стомана, закалени,
индивидуално тествани, с шестоъгълна опашка,
в здрав калъф.

•  Въртящият момент се настройва чрез отделен ключ

•  Добра четливост на стойността на скалата
•  Ясно доловим звуков сигнал при достигане на  
 зададените стойности на въртящия момент
•  Точност на въртящия момент съгласно 

EN ISO 6789:2003
 

Съдържание : 12 части
•  2-компонентна сменяема ръкохватка (1000 V) 1 - 6 Nm  
•  Шлиц 0.4 x 2.5 / 0.5 x 3.0 / 0.8 x 4.0 / 1.0 x 5.5 /  
 1.2 x 6.5 
•  PH0 / PH1 / PH2 или PZ0 / PZ1 / PZ2 
•  PZ/FL 1 
•  PZ/FL 2 
•  Ключ за настройване

„VarioTQ “ Динамометрична  
отвертка със сменяеми накрайници

299, 30

46,30

46,30

184, 10

184, 10

184, 10

• Индивидуално тестван в съответствие с IEC 60900: 2012

Изолирани сменяеми накрайници, изработени от 
молибден-ванадиева стомана, закалени,
индивидуално тествани, с шестоъгълна опашка,
в здрав калъф.

 “ Динамометрична 
отвертка със сменяеми накрайници
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Video 220576

18 части
Aрт. № 220576

лева, без ДДС

Пластмасов куфар, с 1/4 "сменяеми вложки.
Използваната пластмаса е удароустойчива до
– 40°С, което гарантира безопасна експлоатация 
при ниски температури. 
Размери: 286 х 255 х 54 мм.

Съдържание:
•  Тресчотка 150 мм, 1/4“
•  T-образен върток 125 мм, 1/4“
•  Удължители 100 и 150 мм, 1/4“
•  Вложки 1/4“,  
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
•  Шестогранни вложки 
 1/4“, 3, 4, 5, 6 мм

Куфар с тресчотка и сменяеми вложки  
1000 V,  1/4“

Hex

TQ

Шектограни, 1 - 6 Nm
Aрт. № 102704

лева, без ДДС

 
 
  

 
  

•   
•  HEX 2 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 мм 
•  PZ/FL 1 
•  PZ/FL 2 
•  

 

Video 220402

16 части
Aрт. № 220402

лева, без ДДС

Пластмасов куфар, с 3/8" сменяеми вложки.  
Използваната пластмаса е удароустойчива до
– 40°С, което гарантира безопасна експлоатация 
при ниски температури. 
Размери: 286 х 255 х 54 мм.

Съдържание:
•  Тресчотка 200 мм, 3/8“
•  T-образен върток 200 мм, 3/8“
•  Удължители 150 и 250 мм, 3/8“
•  Вложки 3/8“,  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
•  Шестогранни вложки 3/8“,  
 4, 5, 6, 8 мм

Куфар с тресчотка и сменяеми вложки   
1000 V,  3/8“

Video 220404

20 части
Aрт. № 220404

307, 10

184,10 390, 70

499,00
лева, без ДДС

Пластмасов куфар, с 1/2" сменяеми вложки. 
Използваната пластмаса е удароустойчива до
– 40°С, което гарантира безопасна експлоатация 
при ниски температури. 
Размери: 380 х 316 х 61 мм.

Съдържание:
•  Тресчотка 250 мм, 1/2“
•  T-образен върток 200 мм, 1/2“
•  Удължители 125 и 250 мм, 1/2“
•  Вложки 1/2“, 10, 11, 12, 13,  
 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм
•  Шестогранни вложки 1/2“,  
 4, 5, 6, 8, 10 мм

Куфар с тресчотка и сменяеми вложки   
1000 V, 1/2“

• Въртящият момент се настройва чрез отделен ключ

• Добра четливост на стойността на скалата
•

зададените стойности на въртящия момент
• Точност на въртящия момент съгласно 

EN ISO 6789:2003

Съдържание : 11 части
2-компонентна сменяема ръкохватка (1000 V) 1 - 6 Nm 

Ключ за настройване

„VarioTQ

Изолирани сменяеми накрайници, изработени от 
молибден-ванадиева стомана, закалени,
индивидуално тествани, с шестоъгълна опашка,
в здрав калъф.

 “ Динамометрична 
отвертка със сменяеми накрайници

Ясно доловим звуков сигнал при достигане на
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78 части
Aрт. № 104090

лева, без ДДС

Черен пластмасов куфар с метални закопчалки, 
пълен инструментален комплект за електротехници 
и мрежови специалисти, размери: 490 х 375 х 100 мм

 

Съдържание: 78 части
• 2С-VDE комбинирани клещи, 180 мм *
• 2С-VDE странични резачки, 160 мм *
• 2С-VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм
• 2C-VDE островърхи клещи, 200 мм *
• Ножица за кабели 160 мм, изолирана
• Кримпващи клещи за накрайници 0,5 - 16 мм²
• К-т шестограни с ябълковидна глава 9 части, удължени

• 2C сменяема ръкохватка „Vario“
• „Vario“ сменяеми накрайници – шлиц 2.5, 3, 4, 5.5 мм
• „Vario“ сменяеми накрайници – PН 1, 2
• „Vario“ сменяеми накрайници – РZ  1, 2
• „Vario“ сменяеми накрайници – PZ/FL 1 + 2
• Фазоуказател „Basic“, черен
• Универсален ключ за табло „HUPkey“
• Макетен нож
• Ножовка 150 мм
• Секач 10 x 250 мм
• Нивел 230 мм
• Ролетка, 5 метра
• Тресчотка 1/4“
• Чук, 300 гр.
• Удължител 1/4“ 100 мм
• Вложки 1/4“ WS:  
    4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
• Тресчотна отвертка „FlexPlus“ за дълги накрайници
• 1/4“ Накрайник 50мм HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
• 1/4“ Накрайник 50мм PH 0, 1, 2, 3
• 1/4“ Накрайник 50мм PZ 0, 1, 2, 3
• 1/4“ Накрайник 50мм FD 3, 4, 5, 6
• 1/4“ Накрайник 50мм TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
• 1/4“ Накрайник 50мм PZ/FL 1 + 2
• 1/4“ SQ x 1/4“ HEX адаптер 50 мм
• Кутия за асортименти 160 x 115 x 40 мм

*Усилен лостов механизъм и съвършена сила на рязане
(тези клещи предлагат до 50% спестяване на енергия)

Инструментален куфар  
„ElectroCombo“

104090  360°

493,20
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Video 110698

Aрт. № 110698

лева, без ДДС

ключ за табло с натискаща функция, държател 
за накрайници, външен квадрат 7 + 8 мм, вътрешен 
квадрат 6, 7, 8, 9 мм, двузъб 3 - 5 мм,  вътрешен 
триъгълник 7, 8, 9, 10, 11 мм

Не е подходящ за Великобритания и Франция

Универсален ключ за табло,  
„HUPkey Uni“

8 броя, раз. 2 –10 мм
Aрт. № 100961

лева, без ДДС

Изработени от хром ванадиева стомана, изцяло 
закалени, хромирани, с 2-компонентна дръжка, 
шестоъгълна сферична глава за работа под ъгъл
до 30°.

Съдържание:
Размери: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

К-т Т-образни шестогранни 
ключове със сферична глава

Микс, 1 - 6 Nm
Aрт. № 103000

лева, без ДДС

Video 103000

Mix

  

 
 
  

 
  

 
• Шлиц 3/4 – 5.5/6.5 
• PH0/PH1 
• PZ0/PZ1 
• PH2/PZ2 
• TX 10/15 – 20/25 
• HEX 2/3 – 4/5 
• PZ/FL1 – PZ/FL2

„VarioTQ  

TQ

9 части, раз. 1,5 - 10 мм
Aрт. № 100965

лева, без ДДС

9 части, раз. 1/16“-3/8“
Art. no. 100967

29, 30

63, 70

149, 50 23, 10

22, 00
лева, без ДДС

Изработени от хром ванадиева стомана, закалени,
никелирани, удължени, метрични или инчови 
сферична глава за работа под ъгъл до 30°, в
сгъваем държач

Съдържание:
Метрични размери: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Съдържание:
Инчови размери 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 -  
1/4 - 5/16 - 3/8"

К-т шестогранни ключове  
със сферична глава

100965  360°

• Въртящият момент се настройва чрез отделен ключ

• Добра четливост на стойността на скалата
•

зададените стойности на въртящия момент
• Точност на въртящия момент съгласно 

EN ISO 6789:2003

Съдържание : 12 части

2-компонентна сменяема ръкохватка 1 - 6 Nm 

Ключ за настройване

Изолирани сменяеми двустранни накрайници, 
изработени от молибден-ванадиева стомана, 
закалени, хромирани с черен връх, шестоъгълна 
опашка, в здрав калъф, 20 профила

 “ Динамометрична 
отвертка със сменяеми накрайници

Ясно доловим звуков сигнал при достигане на

•

•
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Video 104020

из
тъ

не
но

51 части, Бит: 50 мм
Aрт. № 104020

лева, без ДДС

40 бита, 8 вложки, 2 удлъжителя, изтънено стъбло 
 

Тресчотна отвертка с дясно/ляво движение на ръката. 
Регулиране на работния ъгъл на 180°.  Безопасен и 
специален вид накрайници - най-високо качество S2! 
Дръжка с бързо сменяем държач и 2-компонентната 
ръкохватка осигуряват работа без приплъзване и 
умора. Ергономичната форма и меките места в 
зоната на натиск позволяват спокойно завиване. 
С дупка за окачване. 
Съдържание: 
1/4" 50 мм Усилени накрайници Tx:   
      T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 
1/4" 50 мм Усилени накрайници Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 
1/4" 50 мм Усилени накрайници PH: 0, 1, 2, 3 
1/4" 50 мм Усилени накрайници PZ: 0, 1, 2, 3 
1/4" 50 мм Усилени накрайници шлиц: 3, 4, 5, 6, 7, 8 
1/4" 50 мм Усилени накрайници квадрат: 0, 1, 2, 3 
1/4" 50 мм Усилени накрайници трикрили: 1, 2, 3 
1/4" 50 мм Усилени накрайници PZ/FL 1 и 2 
всички накрайници са с изтънено стъбло освен  
T40, H6 и шлиц размери: 6, 7, 8 
2 броя адаптори: 1/4" 50 мм, 1/4" 80 мм 
8 броя вложки: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13  мм
1 брой „FlexPlus“ тресчотна отвертка

К-т тресчотна отвертка с  
накрайници „FlexBag“

9 части, дължина: 50 мм

Aрт. № 104030

лева, без ДДС

Съдържание:
• 1/4" 50 мм Усилени накарайници шлиц: 4, 6 мм
• 1/4" 50 мм Усилени накарайници PZ: 1, 2
• 1/4" 50 мм Усилени накарайници PZ/FL 1 + 2
• 1/4" 50 мм Усилени накарайници Hex: H5, H6
• 1 брой „FlexPlus“ тресчотна отвертка

К-т тресчотна отвертка с 
накрайници „FlexBox“

104030  360°

Ø 68 мм
Aрт. № 231929

лева, без ДДС

•  За поставяне на стенни конзоли, Ø 68 мм
•  Дълбочина на рязане 40 мм
•  Висока концентричност
•  Специално за гипсокартон, меко дърво, 

ПДЧ и други
 

 
•  11 мм шестостенна опашка
•  В пластмасова кутия

Боркорона с фаска 
и изхвъргач 

 

Video 230727

115 мм
Aрт. № 230727

125 мм
Aрт. № 230731

лева, без ДДС

104, 20

52,80

59, 90

70,40

71,70
лева, без ДДС

Къси зъби и вакуумно покритие от ново поколение 
за рязане на метал.  Високата концентрация на 
диамант, позволява обработката на материали, 
което е невъзможно с традиционните диамантени 
инструменти.

Тези HAUPA дискове могат да режат всичко, 
с изключение на камък!

 

•

 

Широк обхват на приложение (метални профили, 
желязо, чугун, стомана, стоманени тръби, дърво, 
инокс, фибростъкло, поликарбонат, каменинови, 
гранитогрес)

 
  
 

•

 

Постоянен диаметър, като по този начин 
винаги запазва дълбочината на рязане 

 

 

•

 

Висока скорост на рязане
•

 

Високо ниво на издръжливост (20 - 40 пъти, 
в зависимост от материала за рязане)

 

 

•

 

По-малко искри
•

 

По-малко миризма
•

 

Неограничен срок на годност

Диамантен режещ диск „Spezial“
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32 части, Бит: 25 мм
Aрт. № 102212

лева, без ДДС

102212  360°

Здрава черна пластмасова кутия, изработена 
от полипропилен, заедно с шарнирната пантата
дават максимална стабилност. Безопасен и 
специаелн вид битове - най-високо качество S2! 
1/4"= 25 мм бита

Съдържание:
• 1/4" 25 мм Усилени накрайници PH: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3

• 1/4" 25 мм Усилени накрайници   PZ: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3

• 1/4" 25 мм Усилени накрайници  TX: T10, T15, T20, T25

• 1/4" 25 мм Усилени накрайници   HEX: H3, H4, H5, H6

• 1/4" 25 мм Усилени накрайници  R: 1, 2, 3

HAUPA „BitBox+“

33 части, 1/4"
Aрт. № 110674

лева, без ДДС

хром ванадий стомана, промишлено качество GS,
в черна пластмасова кутия с метални закопчалки 

Съдържание: 1/4”
12 Вложки:  
  4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12- 13 мм, 
 1 тресчотка, 
 2 удължителя 50 и 100 мм, 
 1 гъвкав удължител,
 
 

1 кардан, 

 
1 адаптер 3/8” x 1/4” удължител за работа като 

 
  

Т-ръкохватка,

 
1 ръкохватка отвертка

14
 
вложки с накрайници PH: 1 - 2 - 3,

 
  

HX: 3 - 4 - 5 - 6 - 8, 
 

  
TX: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

К-т тресчотка и сменяеми вложки

Всички части от комплектите се 
        предлагат и самостоятелно!

53 части, 1/4" + 1/2 "
Aрт. № 110678

лева, без ДДС

хром ванадий стомана, промишлено качество GS,
в черна пластмасова кутия с метални закопчалки 

Съдържание: 1/4”
12 Вложки  
  4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм, 
 1 тресчотка, 
 1 кардан, 
 1 адаптер 3/8” x 1/4” удължител за работа като   
  Т-ръкохватка,
 2 удължителя 50 и 150 мм,, 
 1 ръкохватка отвертка, 
12 вложки с накрайници: PH: 1 - 2,  
  HX: 3 - 4 - 5 - 6,  
  FD: 5.5 - 7,  
  TX: 20 - 25 - 27 - 30,  
 5 Hex ключа: 1.25 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 мм  

Съдържание: 1/2”  
13 вложки 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 -  
  24 - 27 - 30 - 32 мм,
 1 тресчотка, 
 2 удължителя 75 + 250 мм, 
 1 адаптер 3/8” x 1/2” удължител за работа като  
  Т-ръкохватка,
 2 вложки за свещи, 
 1 кардан

К-т тресчотка и сменяеми вложки

32, 90

79, 70

185, 40
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Размер: 14 x 143 мм
Aрт. № 130328

лева, без ДДС

•  Обхват на осветеност: 50 метра
•  50 лумена
•  LED 1 Watt CREE
•  С клипс
•  2xAAA батерии

LED Фенер „Pen Torch“

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Живот

30000
часа

50
 m

2 x AAA

LED
1W

CREE

Самолетен
клас

Алуминии

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

50
 m

2 x AAA

LED
1W

CREE

Aircraft
Grade 

Aluminium

Размер: 40,5 x 234 мм
Aрт. № 130324

лева, без ДДС

•  Обхват на осветеност: 300 метра
•  LED 10 Watt CREE XML-T6
•  Екстремен обхват на осветеност
•  1 x натискане на бутона 100 % 

сила на осветеност,
 

 
 2 x натискания на бутона 25 % 

сила на осветеност 
 

 
•  3xC батерии
•  Включена каишка за ръка

LED Фенер „Max Torch“

Ø 40,5 x
234 mm

500
Lm

Живот

30000
часа

Самолетен
клас

Алуминии

30
0 m

3 x C

LED
10W

CREE XML-T6

Ø 40,5 x
234 mm

500
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

30
0 m

3 x C

LED
10W

CREE XML-T6

Размер: 40,5 x 180 мм
Aрт. № 130316

лева, без ДДС

•  Батерия Li-Ion 2200 мАч 3.7V  
 •

 
Интегрирано зарядно

•
 
1 x натискане на бутона 100 % 
сила на осветеност,  

 
 

2 x натискания на бутона 30 % 
сила на осветеност  

 •
 
Допълнителен държач на батериите

•
 
Защита от презареждане

•
 
LED 5 Watt CREE XP-G

•
 
Кабел за зареждане 230 V, кабел за 
зареждане за автомобили  

 •
 
Държач за батерии (алтернативна 

 
 

работа със стандартни батерии)
 

LED Фенер „RC Torch“

Ø 40,5 x
180 mm

250
Lm

Живот

30000
часа

20
0 m

IP65

Батерия

LED
5W

CREE XP-G

Li-Ion
2200 mAH

3,7  V

Самолетен
клас

Алуминии

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

Ø 40,5 x
180 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

20
0 m

IP65

Батерия

LED
5W

CREE XP-G

Li-Ion
2200 mAH

3,7  V

Aircraft
Grade 

Aluminium

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

Размер: 40,5 x 141 мм
Aрт. № 130314

лева, без ДДС

•  IP67, защитен от прах и краткотрайно 
потапяне във вода (водоустойчив)  

•  1 x натискане на бутона 100 %  
 сила на осветеност
 2 x натискания на бутона 30 %     
 сила на осветеност
•  LED 5 Watt CREE XP-G
•  4xAAA батерии

LED „IP67 Torch“

Ø 40,5 x
141 mm

250
Lm

Живот

30000
часа

20
0 m

4 x AAA

LED
5W

CREE XP-G

W
at

er
pr

oo
f  

    

     
                               W

aterproof

Самолетен
клас

Алуминии

Ø 40,5 x
141 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

20
0 m

4 x AAA

LED
5W

CREE XP-G

W
at

er
pr

oo
f  

    

     
                               W

aterproof

Aircraft
Grade 

Aluminium

Размер: 34,4 x 115 мм
Aрт. № 130312

лева, без ДДС

•  Регулируем фокус за близо и далеч
•  LED 3 Watt CREE XP-E
•  3xAAA батерии

LED Фенер „Focus Torch“

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Живот

30000
часа

10
0 m

IP65 3 x AAA

LED
3W

CREE XP-E

Фокус

Самолетен
клас

Алуминии

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Lifetime

30000
h

10
0 m

IP65 3 x AAA

LED
3W

CREE XP-E

Фокус

Aircraft
Grade 

Aluminium

Размер: 20 x 92,5 мм
Aрт. № 130310

лева, без ДДС

•  Компактен
•  Много малък и лек
•  Изключително висока светимост
•  LED 3 Watt CREE XR-E
•  1xAAA батеря

LED Фенер „Mini Torch“

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Живот

30000
часа

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Самолетен
клас

Алуминии

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Aircraft
Grade 

Aluminium

22, 00

100, 40

110,50

70,40

35,95

27, 80
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Размер: 143 мм
Aрт. № 130318

лева, без ДДС

•  Много лек и балансиран фенер 
( с отделение за батериите в задната част)

 
 
•  4 нива на осветеност:
 1 натискане на бутон = 100 % сила на осветеност
 2 натискания на бутон = 80 % сила на осветеност
 3 натискания на бутон = 30 % сила на осветеност

 4 натискания на бутон = червена LED светлина

•  LED 3 Watt CREE XP-E
•  2xAA батерии 

LED Фенер за глава „Headlight“

143 mm

70
Lm

Живот

30000
часа

60
 m

IP65 2 x AA

LED
3W

CREE XP-E

ABS

143 mm

70
Lm

Lifetime

30000
h

60
 m

IP65 2 x AA

LED
3W

CREE XP-E

ABS

Video 130326

Размер: 105 x 35 мм
Aрт. № 130326

лева, без ДДС

Сигнална лампа 
„HUPemergency“

•  16 x LED
•  9 различни мигащи режима
•  Висококачествена пластмаса, ударо

защитена и устойчива на 
атмосферни условия

 
 

•
 
Интегрирана Li-Ion батерия

•
 
Кабел за зареждане 230 Volt, кабел

 

 за зареждане за автомобили
•

 
Магнитна, с окачващо ухо

Ø 105 x
35 mm

LED

16
x

mode

9
x

Батерия

Li-Ion
603648

+

Ø 105 x
35 mm

LED

16
x

режима

9
различни

Батерия

Li-Ion
603648

+

12
0 

м
м

25 мм
60 мм

4 Watt
Aрт. № 130336

38, 40

53, 40

51,10
лева, без ДДС

•  Батерия Li-Ion 1800 мАч 3.7V  
  LED 4 Watt
•  Приблизително 200 лумена 

сила на осветление
 

 
•  около 3 часа продължителност на  
 работа
•  Лампата може да се зарежда с 

помоща на микро USB порт
 

 
•  Наклоняема стойка
•  Конзола с двоен магнит 
•   Кука за укрепване и закачване
•  Може да се носи и използва 

навсякъде

200
Lm

Живот

30000
часа

LED
4W

Батерия

Li-Ion
1800 mAH

3,7  V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

120 x
60 x

25 mm

ABS

+

3 h

200
Lm

Lifetime

30000
h

LED
4W

Батерия

Li-Ion
1800 mAH

3,7  V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

120 x
60 x

25 mm

ABS

+

3 h

Мини работна лампа  
“HUPlight4”

•
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Комбинирана опаковка

+

10 Watt
Aрт. № 130330/A

лева, без ДДС

Описание на продукта и технически данни
моля вижте Aрт. № 130330 

Компактен прожектор “HUPlight10”    
с 2 батерии

 2 
 Батерии

Допълнителни аксесоари

7,4 V, 4.400 A
Aрт. № 130331

лева, без ДДС

•  Батерия Li-Ion 4400 мАч 7.4V
•   Стапен на защита: IP54  

Батерия за “HUPlight10”

Батерия

Li-Ion
4400 mAH

7,4 V

Батерия

Li-Ion
4400 mAH

7,4 V

10 Watt
Aрт. № 130330

лева, без ДДС

•  Батерия Li-Ion 4400 мАч 7.4V  
   •  LED 10 W
•  Високо качествен алуминиев корпус, 

степен на защита IP54
 

  
 •

 
Изключително ярка светлина

•
 
Регулиране силата на осветление, 
чрез димиране  

 •
 
До 7 часа режим на работа

•
 
Зареждане на външни устройства,
чрез USB порт  

 •
 
Кабел за зареждане 230 V, кабел 

 
 

за зареждане за автомобили

650
Lm

Живот

30000
часа

LED
10W

Батерия

Li-Ion
4400 mAH

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

167 x
185 x

260 mm

+

USB
50 %

100 %

7 h

650
Lm

Lifetime

30000
h

LED
10W

Батерия

Li-Ion
4400 mAH

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

167 x
185 x

260 mm

+

USB
50 %

100 %

7 h

650
Lm

Lifetime

30000
h

LED
10W

Akku

Li-Ion
4400 mAH

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

167 x
185 x

260 mm

+

USB
50 %

100 %

7 h

Компактен прожектор 
“HUPlight10”

195,10

81, 80

127,10
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Комбинирана опаковка

+

20 Watt
Aрт. № 130332/A

лева, без ДДС

Описание на продукта и технически данни 
моля вижте Арт.№ 130332

Компактен прожектор “HUPlight20”    
с 2 батерии

 2 
 Батерии

Допълнителни аксесоари

7,4 V, 8.800 A
Aрт. № 130333

лева, без ДДС

•  Батерия Li-Ion 8800 мАч 7.4V
•   Степен на защита IP54  

Батерия за “HUPlight20”

Батерия

Li-Ion
8800 mAH

7,4 V

Батерия

Li-Ion
8800 mAH

7,4  V

20 Watt
Aрт. № 130332

308, 40

136, 80

199, 40
лева, без ДДС

•  Батерия Li-Ion 8800 мАч 7.4V  
   •  LED 20 W
•  Високо качествен алуминиев корпус, 
 степен на защита IP54  
 •

 
Изключително ярка светлина

•
 
Регулиране силата на осветление, 
чрез димиране  

 •
 
До 8 часа режим на работа

•
 
Зареждане на външни устройства, 
чрез USB порт  

 •
 
Кабел за зареждане 230 V, кабел 

 
 

за зареждане за автомобил

1300
Lm

Lifetime

30000
h

LED
20W

Батерия

Li-Ion
8800 mAH

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

245 x
185 x

275 mm

+

USB
50 %

100 %

8 h

1300
Lm

Lifetime

30000
h
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170 x 140 x 40 мм
Aрт. № 130340

лева, без ДДС

• много силен магнит за гъвкаво 
фиксиране

 

Магнитен държач за прожектор “HUPlight50”

115 x 115 x 180 см
Aрт. № 130342

лева, без ДДС

•  Размери: 115 x 115 x 180 см 
•  Регулируема височина, макс. 1.80 м
•  Тегло: около 3,5 кг

Стойка за прожектор “HUPlight50“

1,80  m

1,80  m

7,4 V, 13,2 A
Aрт. № 130339

лева, без  ДДС

•  Батерия Li-Ion 13.2 AH 7.4V
•   Степен на защита IP54  
•

 
Време за зареждане: около 5 часа

Батерия за “HUPlight50”

Батерия

Li-Ion
13,2 Ah

7,4  V

Батерия

Li-Ion
13,2 Ah

7,4  V

Допълнителни аксесоари

Комбинирана опаковка

+

50 Watt
Aрт. № 130338/A

лева, без ДДС

Описание на продукта и технически данни 
моля вижте Арт. № 130338

Компактен прожектор “HUPlight50”  
с Bluetooth и 2 батерии

 2 
 Батерии

50 Watt
Aрт. № 130338

32, 30

53, 80

139, 90

449,10

320, 90
лева, без ДДС
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• Батерия Li-Ion 13.2 AH 7.4V
• 50 Watt LED
• Високо качествен алуминиев корпус
 + PC, степен на защита IP54 

 
 

• Изключително ярка светлина
• Регулиране на осветеността, 

     50% и 100%
• Време на работа:
  - Около 5 часа само за осветление 
    (при 100% мощност)

  - Около 10 часа само за осветление 
    (при 50% мощност)

  - Около 4 часа, за осветление и 
     Bluetooth високоговорител   
  - Около 15 часа само с Bluetooth 
     високоговорител  
• Зареждане на външни устройства 

чрез USB порт

• Зарядно устройство: 230 V 
захранване (12 V 2.3 A)

• Зарядно устройство 12 V за автомобил
• Bluetooth
• Регулируема стойка

Компактен прожектор “HUPlight50”  
с Bluetooth



Инструментални куфари 2017
за промишлеността и занаятчийството



22

Tип Aрт. № Описание Размери Цвят Отделение за 
документи

Заключваща 
комбинация

Характеристики

ABS 220031 Инструментален куфар „Start up Profi“ празен 470 x 200 x 360 черен да да • Удароустойчив ABS материал
• Защитен кант 
• Високо качество на металните ключалки, заключващи се

• Стабилна и закалена алуминиева рамка
• Ергономична дръжка
• 3 метални панти
• Включен ремък за носене
• Тествани под непрекъсната и професионална работа
до 20 кг 

 

220028 Инструментален куфар „Start-up S“ 460 x 180 x 310 черен не не

220023 Куфар с количка „Start up Profi“ 
празен

470 x 220 x 360 черен да да

ABS+ 220076 VDE-Инструментален куфар „Pendant“ празен 460 x 180 x 310 червен да да • Удароустойчив ABS материал
• Защитен кант 
• Високо качество на металните ключалки, заключващи се

• Стабилна и закалена алуминиева рамка
• 3 метални панти
• Особено стабилни държачи на капака
• Тествани под непрекъсната и професионална работа 
    до 25 кг 

220068 Инструментален куфар „Omega“ празен 460 x 180 x 310 черен да да

220038 Инструментален куфар „Aktion“ празен 460 x 160 x 310 черен не не

220073 Инструментален куфар „Netzwerk“ празен 460 x 160 x 310 черен не не

220042 Инструментален куфар „Omega Max“ празен 470 x 200 x 360 черен да да

220048 Инструментален куфар „Omega Trolley“ празен 470 x 220 x 360 черен да да

ABSfly 220032 VDE-Инструментален куфар „Venus“ празен 460 x 180 x 310 червен да да • Летателна годност
• Изключително удароустойчив ABS-PRO материал
•  Защитен кант 
• Високо качество на металните ключалки, заключващи се

• Стабилна и закалена алуминиева рамка  

•  3 метални панти
•  Особено стабилни държачи на капака
•  Тествани под непрекъсната и професионална работа 
    до 40 кг 

220034 Инструментален куфар „Merkur“ празен 460 x 180 x 310 черен да да

HDPEfly 220248 HDPE куфар с количка, 
летателна годност

470 x 220 x 360 черен да не • Летателна годност, нечуплив
• Изключителна дълготрайност благодарение на 

HDPE корпус
 

• Ъгли допълнително подсилени с алуминий
•  Защитен кант
•  Заключване, изключително дълга количка
• Монтирани сачмени лагери, лесни за работа колелца
• Високо качество на металните ключалки, заключващи се

•  Заключване чрез допълнителна комбинация
•  Изключително стабилна и специално закалена 
   алуминиева рамка
•  3 занитени метални панти
•  Особено стабилни държачи на капака
• Завинтени дръжка и ключалки
•  Тествани под непрекъсната и професионална работа 

 

   до 40 кг 

    

Tип:

ABSfly

HDPE

 Класификация на инструменталните куфари
Tип:

ABS

ABS+

 Спецификация

ABS   твърд корпус

макс. 40 кг

с отделение за документи

с комбинация за заключване

Летателна годност

макс. 20 кг

макс. 25 кг



СТАНКОВИ ООД, бул. „Цар Освободител” №39, 9002 Варна, тел./факс. 052 612083, E-mail: stankovi_ood@abv.bg, www.stankovi.com

Цените са промоционални, без ДДС, валидни до  31.01.2018. 

...  убедителни решения
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Лева, без ДДС

Инструментален куфар „Start-up Max “

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
долна половина с променливи разделители, оборудван с 24 
инструмента. Куфар арт. № 220028 „Start-up S“

Съдържание: 24 части
•

 

2К-VDE електротехнически отвертки

 
 

2,5 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5,5 x 125 мм, 6,5 x 150 мм
•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

2К-VDE комбинирани клещи, 180 мм
•

 

2К-VDE островърхи клещи, наклонени на 45°, 200 мм
•

 

2К-VDE странични резачи, 160 мм
•

 

2К-VDE ножица за кабели, 160 мм
•

 

Нож за кабели VDE с право острие
•

 

Автоматични клещи за изолация Super Plus 0,2 - 6 мм²
•

 

Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•

 

Тестер за напрежение „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
•

 

Кримпващи клещи за накрайници 0,25 - 2,5 мм²
•

 

Кутия с накрайници, цветови диапазон III, DIN
•

 

К-т звездогаечни ключове по DIN 3113, 8 части
•

 

К-т шестогранни ключове, 9 части, 1,5 - 10 мм, удължени
•

 

Универсален ключ за табло „HUPkey“
•

 

LED Фенер „PenTorch“
•

 

Ножовка с фиксирана ръкохватка
•

 

Чук, 300 гр. 
•

 

Молив
•

 

Ролетка, 3 метра  

24 части, 460 х 180 х 310 мм
Aрт. № 220268

636, 50
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Инструментален куфар „Start-up Go“ 

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
долна половина с променливи разделители, оборудван с 18 
инструмента. Куфар арт. № 220028 „Start-up S“

Съдържание: 18 части
•

 

2К-VDE електротехнически отвертки 2,5 x 75 мм, 

 
 

4 x 100 мм, 5,5 x 125 мм, 6,5 x 150 мм
•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

2К-VDE комбинирани клещи, 180 мм
•

 

2К-VDE странични резачи, 160 мм
•

 

2К-VDE островърхи клещи, наклонени на 45°, 200 мм
•

 

Нож за кабели VDE с право острие
•

 

Автоматични клещи за изолация Super Plus 0,2 - 6 мм²
•

 

Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•

 

К-т шестогранни ключове 9 части, 1,5 - 10 мм, удължени
•

 

Универсален ключ за табло „HUPkey“
•

 

Ножовка с фиксирана ръкохватка
•

 

Чук, 300 гр.
•

 

Молив
•

 

Ролетка, 3 метра  

Инструментален куфар „Start-up light“

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
долна половина с променливи разделители, оборудван с 14 
инструмента. Куфар арт. № 220028 „Start-up S“

 

Съдържание: 14 части
•

 

2К електротехнически отвертки 2,5 x 75 мм, 

 
 

4 x 100 мм, 5,5 x 125 мм
•

 

2К кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

2К комбинирани клещи, 180 мм
•

 

2К странични резачи, 160 мм
•

 

2К островърхи клещи, прави, 200 мм
•

 

Универсален нож за кабели „All-rounder“ 4 - 15 мм
•

 

Ножовка DIN 6473 C, 150 мм 
•

 

Чук, 300 гр.
•

 

Нож за кабели, сгъваемо острие, удароустойчив
•

 

Молив
•

 

Ролетка, 3 метра 

18 части, 460 х 180 х 310 мм
Aрт. № 220267

14 части, 460 х 180 х 310 мм
Aрт. № 220269

лева, без ДДС

320, 90

417, 00
лева, без ДДС
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19 части, 470 х 200 х 360 мм
Aрт. № 220221

19 части, 470 х 200 х 360 мм

лева, без ДДС

лева, без ДДС

Aрт. № 220235

Инструментален куфар „Start-up“

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, презрамка.
Куфар арт. № 220031 

 

 

Съдържание: 19 части
•

 

2К-VDE електротехнически отвертки 

 
 

2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм

 

•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2

 

•

 

2К комбинирани клещи, 180 мм

 

•

 

2К странични резачи, 160 мм

 

•

 

2К островърхи клещи, наклонени на 45°, 200 мм

 

•

 

2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм

 

•

 

Нож за надлъжно премахване на изолация, 8 - 28 мм 

 

•

 

Нож за кабели, сгъваемо острие

 

•

 

Чук, 300 гр.

 

•

 

Ножовка с фиксирана ръкохватка

 

•

 

Секач, 10 x 250 мм

 

•

 

Шпатула, 40 мм

 

•

 

Фазоуказател, острие 50 мм

 

•

 

Ролетка, 3 метра

 

•

 

Четка за вода

Инструментален куфар „Start-up VDE“ 1000 V

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, презрамка.
Куфар арт. № 220031 

Съдържание: 19 части
•

 

2К-VDE електротехнически отвертки 

2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125 и 6.5 x 150 мм
•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

2К-VDE комбинирани клещи, 180 мм
•

 

2К-VDE странични резачи, 160 мм
•

 

2К-VDE островърхи клещи, наклонени на 45°, 200 мм
•

 

2К-VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•

 

Нож за надлъжно премахване на изолация, 8 - 28 мм 
•

 

Нож за кабели, сгъваемо острие
•

 

Чук, 300 гр.
•

 

Ножовка с фиксирана ръкохватка
•

 

Секач, 10 x 250 мм
•

 

Шпатула, 40 мм
•

 

Фазоуказател, острие 50 мм
•

 

Ролетка, 3 метра
•

 

Четка за вода

403,20

413, 30
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19 части , 470 х 220 х 360 мм
Aрт. №  220252

35 части, 470 х 200 х 360 мм
Aрт. № 220232

лева, без ДДС

923, 70

465, 20
лева, без ДДС

Инструментален куфар с количка „Start up mobil“ 1000 V

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции,
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, презрамка.
Куфар арт. № 220023

Съдържание: 19 части
•  2К-VDE електротехнически отвертки 
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К-VDE комбинирани клещи, 180 мм 
•  2К-VDE странични резачи, 160 мм 
•  2К-VDE островърхи клещи, прави, 200 мм
•  2К-VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Нож за надлъжно премахване на изолация, 8 - 28 мм
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Чук, 300 гр.
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Секач, 10 x 250 мм
•  Шпатула, 40 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Ролетка, 3 метра
•  Четка за вода

Инструментален куфар „Profi VDE“ 1000 V
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции,
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, презрамка.
Куфар арт. № 220031

Съдържание: 35 части
•  2К-VDE електротехнически отвертки 
 2.5 x 75, 3 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175 мм
•  2К-VDE глухи отвертки, размери 5.5, 7, 8, 10 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  VDE островърхи клещи, прави, двуслойна изолация, 200 мм
•  VDE комбинирани клещи, двуслойна изолация, 180 мм 
•  VDE усилени странични резачи, двуслойна изолация, 200 мм
•  VDE клещи за зачистване на изолация, двуслойна изолация, 160 мм
•  VDE клещи за рязане на кабели, макс. 15 мм
•  2К-VDE Нож за кабели, 50 мм
•  Диелектрични ръкавици, размер 9
•  Осигурителна ръкохватка за предпазители
•  Гумен килим, 1000 x 1000 x 1,6 мм
•  Пластмасова скоба, 160 мм
•  Предпазен накрайник за кабел под напрежене, № 1, 2, 3 х 4 броя 
•  PVC-самозалепваща лента, червена, 10 метра
•  Термоустойчиви ръкавици
•  Предпазни очила



СТАНКОВИ ООД, бул. „Цар Освободител” №39, 9002 Варна, тел./факс. 052 612083, E-mail: stankovi_ood@abv.bg, www.stankovi.com

Цените са промоционални, без ДДС, валидни до 31.01.2018. 
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33 части, 470 х 220 х 360 мм
Aрт. № 220307

лева, без ДДС

980, 20

Инструментален куфар с количка „EXTRA“ 1000 V

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции,
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, 2 заключалки.
Куфар арт. № 220023

Съдържание: 33 части
•

 

2К-VDE комплект електротехнически отвертки PZ, 101999/PZ 

 

•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2 

 

•

 

Автоматични клещи за изолация Super Plus 0,2 - 6 мм² 
•

 

Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²

 

•

 

Фазоуказател „Basic“ черен 

 

•

 

Комбинирани клещи VDE 180 мм 

 

•

 

Усилени странични резачи VDE, 205 мм
•

 

Островърхи клещи VDE, прави, 200 мм 

 

•

 

Молив   

 

•

 

Секач 10x250 мм 

 

•

 

Ножовка с фиксирана ръкохватка
•

 

Нивелир 225 мм

•

 

Шпатула 40 мм 
•

 

Четка за вода 

•

 

Чук, 1000 гр.
•

 

Секач 28x250 мм 

 

•

 

Индустриални почистващи кърпички

 

•

 

Клещи за кримпване на изолирани обувки и накрайници

 

0,5 - 6 мм 

 

•

 

Универсален нож за изолация 8-13 мм² 

 

•

 

Ножица за рязане на кабели VDE 170 мм 

 

•

 

VDE изолирбанд 15 мм x 10 метра, разноцветен комплект, 

 

 

арт. 263820, 10 цвята 

 

•

 

Тестер за напрежение „Profi plus“
•

 

HAUPA „Multi Check“ дигитален мултицет 

 
 

• Чук, 300 гр.

•

•

•

Сгъваем метър 2 метра

Гипсов канчок
 • Нож за кабели 1000 V, 50 мм 
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38 части , 470 х 220 х 360 мм
Aрт. №  220254

51 части, 470 х 220 х 360 мм
Aрт. № 220273

лева, без ДДС

лева, без ДДС

1029, 70

828, 80

Инструментален куфар с количка „Master Mobil“ 1000 V
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, 2 заключалки. 
Куфар арт. № 220023

 

Съдържание: 38 части
•

 
2К-VDE комплект електротехнически отвертки PH

•  2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размер 1 + 2 
•  VDE кабелен нож с право острие
•  2К-VDE комбинирани клещи VDE 180 мм
•  VDE странични резачи  160 мм
•  VDE островърхи клещи, наклонени на 45°, 200 мм
•  Индустриални почистващи кърпички • Ролетка 3 метра
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка 
•  Автоматични клещи за изолация 0,2 - 6 мм²
•  Проволка за теглене на кабели 15 метра, 3 мм
•  LED Фенер 18 x 91 мм 80 lm 
•  Универсален нож за изолация  0,2 - 4 мм²
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Клещи за кримпване на изолирани обувки и накрайници 
•  Ножица за рязане на кабели 160 мм, изолирана
•  Клещи за кримпване 0,75 - 16 мм² 
•  Предпазни очила   • Универсален ключ за табло
•  
•  ESD странични речази за електроника, 115 мм
•  Раздвижен ключ 24 мм   • VDE Ножица за кабели  230 мм  
•  2К ножица 140 мм  • К-т тресчотка с накрайници „Flex“, 58 части
•  Щуцери IP 68, M20, светло сив   • Тапи за уши SNR 30 db 
•  Кутия с накрайници, цветови диапазон III (DIN)
•  Биндер ленти, UV-защита, 250 x 4,8 мм
•  Скоби за заковаване на кръгъл кабел 7-10, бели

Инструментален куфар с количка „Profi Mobil“
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, 2 заключалки. 
Куфар арт. № 220023

Съдържание: 51 части
•  2К комплект глухи отвертки, 7 броя
•  2К комплект отвертки 
 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 мм
•  Кръстати отвертки PH, размер 1 + 2, изолирани
•  Тестер за напрежение „Basic“ 6-400 V
•  Комплект накрайници за електроника, 34 части
•  HAUPA К-т тресчотка с накрайници „Flex“, 58 части
•  Комплект звездогаечни ключове, 12 части
•  Раздвижен ключ 24 мм
•  Универсален ключ за табло
•  Чук, 300 гр.
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Макетен нож „EXTRA“ с резервни остриета 19 мм
•  Ножица за кабели с един сряз, макс. 16,9 мм
•  Ножица за кабели160 мм, изолирана
•  2К комбинирани клещи, 180 мм
•  2К странични резачи, 160 мм
•  2К островърхи клещи, прави,  200 мм
•  Автоматични клещи за изолация Super Plus 0,2 - 6 мм²
•  ESD странични речази за електроника, 115 мм
•  Ролетка 5 метра • Нивелир 250 мм
•  VDE изолирбанд 19 мм x 20 метра, черен (8 броя)
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40 части, 470 х 220 х 360 мм
Aрт. № 220171

57 части, 470 х 220 х 360 мм
Aрт. № 220272

лева, без ДДС

1675, 70

1314, 50
лева, без ДДС

Инструментален куфар с количка „Secure Mobil“ 1000 V

куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, 2 заключалки. 
Куфар арт. № 220023

-

Съдържание: 57 части
•

 

2К-VDE комплект електротехнически отвертки 

 
 

2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

•

 

Гаечен ключ 1000 V 10, 12, 13, 19, 22, 24
•

 

Диелектрични ръкавици 1000 V, размер 9
•

 

Осигурителна ръкохватка за предпазители
•

 

Пластмасови плоски клещи 1000 V
•

 

Предпазен накрайник за кабели под напрежение, 
1000 V,  № 1,2, 3 х 4 броя

•

 

VDE Нож за кабели, 50 мм
•

 

VDE комбинирани клещи, 180 мм
•

 

VDE странични резачи , 160 мм
•

 

VDE островърхи клещи, преви,  200 мм
•

 

Куфар с тресчотка и сменяеми вложки 1000 V,  3/8“
•

 

Електроизолационна лента, червена (6 броя)

Сервизна количка „E-Mobility“
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, комбинация за заключване, 
долна половина с променливи разделители, 2 заключалки. 
Куфар арт. № 220023

 

Съдържание: 40 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки   
 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2 + 3
•  2К-VDE отвертки S-Tx 20, 25, 30
•  Вложки VDE 3/8“  
 WS 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
•  Удължител 3/8“ VDE, 250 мм
•  Тресчотка VDE 3/8“
•  Клещи „папагал“ VDE 240 мм
•  Ножица за рязане на кабели  VDE 230 мм
•  Усилени странични резачи  VDE 205 мм
•  Странични резачи VDE 160 мм
•  Плоски клещи VDE 160 мм
•  Островърхи клещи ,прави, 200 мм
•  Комбинирани клещи VDE 205 мм
•  Нож за кабели 1000 V, право острие, 50 мм
•  Комплект за безопасност с чанта и включени материали
•  Предпазен накрайник за кабели под напрежение  1000V, 12 мм
•  Предпазен накрайник за кабели под напрежение  1000V, 10 мм
•  VDE-вложки 3/8“, M8, M10, M12
•  Обезопасителна лента, червено/бяло, 500 метра
•  Знак "опасно напрежение"
•  Знак „не включвай“
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19 части, 460 х 160 х 310 мм
Aрт. № 220153

19 части, 460 х 160 х 310 мм
Aрт. № 220244

лева, без ДДС

лева, без ДДС

499, 00

557, 80

Инструментален куфар „Basic“
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи,  долна половина с променливи 
разделители, усилени панти.   Куфар арт. № 220038

Съдържание: 19 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки, 
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К комбинирани клещи, 180 мм
•  2К странични резачи , 160 мм
•  2К островърхи клещи, прави, 200 мм
•  2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Чук, 300 гр.
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Секач 10 x 250 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Сгъваем метър 2 метра
•  Шпатула 40 мм
•  Четка за вода

Инструментален куфар „Basic VDE“
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи,  долна половина с променливи 
разделители, усилени панти.   Куфар арт. № 220038

Съдържание: 19 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки, 
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К-VDE комбинирани клещи, 180 мм
•  2К-VDE странични резачи , 160 мм
•  2К-VDE островърхи клещи, прави, 200 мм
•  2C-VDE ножица за рязане на кабели, 200 мм
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Чук, 300 гр.
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Секач 10 x 250 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Сгъваем метър 2 метра
•  Шпатула 40 мм
•  Четка за вода
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47 части, 460 x 160 x 310 мм
Aрт. № 220229

32 части, 460 x 180 x 310 мм
Aрт. № 220177

лева, без ДДС

810, 70

980,20
лева, без ДДС

Инструментален куфар „Compact“
куфар с твърд корпус, черен, 2 инструментални секции, 
отделение за документи, долна половина с променливи 
разделители, усилени панти. Куфар арт. № 220038

Съдържание: 47 части
•  2К комплект електротехнически отвертки ,
 2.5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 мм
•  2К кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  Комплект отвертки за електроника, 7 части
•  2К комбинирани клещи, 180 мм
•  2К странични резачи,  160 мм
•  2К островърхи клещи, прави, 200 мм
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Универсален нож за изолация, Ø 4 - 16 мм
•  Автоматични клещи за изолация 0,2 - 6 мм²
•  Ножица за кабели с един сряз
•  2К ножица, 140 мм
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  HAUPA кутия с битове „Bit box“, 17 части
•  SDS-plus комплект свредла, 5 части
•  Нивелир, 400 мм
•  Ролетка, 3 метра
•  Тестер за напрежение „Basic“

Перфектния инструментален асортимент
куфар с твърд корпус, черен, усилени панти. 
Куфар арт. № 220068

Съдържание: 32 части
•  2К електротехнически отвертки  75, 75, 125, 150 мм
•  2К шлосерски отвертки 100, 150 мм
•  2К кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К комбинирани клещи, 180 мм
•  2К островърхи клещи, прави, 200 мм
•  2К странични резачи,  160 мм
•  2К островърхи клещи, наклонени, 200 мм
•  2К клещи „папагал“, 240 мм
•  ESD странични резачи за електроника, 115 мм
•  ESD островърхи клещи за електроника, 130 мм
•  Комплект отвертки за електроника, 7 части
•  Припой за запояване, Sn 60%, 1,5 мм, 100 гр.
•  Щипка за захващане на малки части, размер 160
•  2К квадратно шило
•  2К Глухи отвертки 7, 8, 10 мм
•  Контролно огледало, 210 мм
•  Комплект тресчотка и сменяеми вложки, 1/4”, 33 части
•  Поялник, 30 W
•  Нож за кабели, сгъваемо острие, пластмасова дръжка
•  Чук, 300 гр.
•  Универсална ножовка, 150 мм
•  Автоматични клещи за изолация, Ø 0,5 - 4 мм 
•  Пинцета, наклонена  

Универсална ножица, 190 мм
•  VDE/GS Фазоуказател
•
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54 части, 460 x 180 x 310 мм
Aрт. № 220239

21 части, 460 x 180 x 310 мм
Арт. № 220303

лева, без ДДС

лева, без ДДС

1991,80

1048, 80

Инструментален куфар „Delux Plus“ 1000 V
куфар с твърд корпус, сигнално червен, 2 инструментални 
секции, отделение за документи,  усилени панти. 

 

Куфар арт. № 220076. 
Съдържание: 54 части
• 2К-VDE комплект електротехнически отвертки 
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
• 2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
• VDE островърхи клещи, прави, двуслойна изолация, 200 мм
• VDE островърхи клещи, наклонени, двуслойна изолация, 200 мм
• VDE комбинирани клещи, двуслойна изолация, 180 мм
• VDE странични резачи, двуслойна изолация, 160 мм
• VDE клещи за зачистване на изолация, двуслойна изолация, 160 мм
• Глухи отвертки 5.5, 7, 8, 10 мм

• Тресчотка, двуслойна изолация, 1/2“
• Т-образна ръкохватка, двуслойна изолация, 1/2“
• Вложки, двуслойна изолация, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
• Гаечни ключове, двуслойна изолация, 10, 12, 13, 19, 22, 24
• 2К-VDE Нож за кабели
• Ножица за рязане на кабели 200 мм, двуслойна изолация
• Предпазен накрайник за кабели под напрежение, 5 бр. №1, 10 мм
• Предпазен накрайник за кабели под напрежение, 5 бр. №2, 10 мм
• Предпазен накрайник за кабели под напрежение, 5 бр. №3, 10 мм
• Пластмасови клещи, 180 мм
• Пластмасова скоба
• Самозалепваща лента, сива
• Самозалепваща лента, червена
• Осигурителна ръкохватка за предпазители
• Диелектрични ръкавици, размер 9

Инструментален куфар „Power Pack“ 1000 V
куфар с твърд корпус, сигнално червен, 2 инструментални 
секции, отделение за документи,  усилени панти. 
Куфар арт. № 220076. 
Съдържание: 21 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размери 1 + 2
•  2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм
•  2К-VDE странични резачи , 160 мм
•  2К-VDE островърхи клещи, прави, 200 мм
•  2К-VDE ножица за рязане на кабели, 200 мм
•  2К-VDE клещи „папагал“, 240 мм
•  VDE Нож за кабели, 50 мм
•  Предпазни очила „PRO“
•  Автоматични клещи за изолация 0,2 - 6 мм²
•  Тестер за напрежение „TestPen“
•  
•  Диелектрични ръкавици, размер 9
•  Тапи за уши
•  Осигурителна ръкохватка за предпазители
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19 части, 470 x 220 x 360 мм
Aрт. № 220137

19 части, 470 x 200 x 360 мм
Aрт. № 220043

лева, без ДДС

792, 80

661,60
лева, без ДДС

Инструментален куфар „OmegaMax Start VDE“
куфар с твърд корпус, черен, 28 отделения, комбинация 
за заключване, отделение за документи, долната половина
с променливи разделители, 2 заключалки. 
Куфар арт. № 220042

 

Съдържание: 19 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки 
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К комбинирани клещи , 180 мм
•  2К странични резачи, 160 мм
•  2К островърхи клещи , 200 мм
•  2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Чук, 300 гр.
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Секач 10x250 мм
•  Шпатула 40 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Ролетка, 3 метра
•  Четка за вода

Инструментален куфар с количка „OmegaMax Trolley Start VDE“

куфар с твърд корпус, черен, 28 отделения, комбинация 
за заключване, отделение за документи, долната половина 
с променливи разделители, 2 заключалки. 
Куфар арт. № 220042

 

Съдържание: 19 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К комбинирани клещи , 180 мм
•  2К странични резачи, 160 мм
•  2К островърхи клещи , 200 мм
•  2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Чук, 300 гр.
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Секач 10x250 мм
•  Шпатула 40 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Ролетка, 3 метра
•  Четка за вода
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20 части, 365 x 150 x 250 мм
Aрт. № 220168

20 части, 365 x 150 x 250 мм
Aрт. № 220168/VDE

лева, без ДДС

лева, без ДДС

373, 50

393,00

Инструментален куфар „Start“
Инструментален куфар за начинаещи, изработен от черна кожа,
оборудван с 20 инструмента.  Куфар арт. № 220060 

 

Съдържание: 20 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки 
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К островърхи клещи , 200 мм 
•  2К комбинирани клещи , 180 мм 
•  2К странични резачи, 160 мм 
•  2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Секач 10x250 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Четка
•  Секач , 300 мм
•  Чук, 300 гр.
•  Чук, 1000 гр.
•  Шпатула 40 мм
•  Гумен канчок

Инструментален куфар „Start VDE“
Инструментален куфар за начинаещи, изработен от черна кожа,
оборудван с 20 инструмента.  Куфар арт. № 220060 

Съдържание: 20 части
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки 
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К-VDE островърхи клещи , 200 мм
•  2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм
•  2К-VDE странични резачи, 160 мм 
•  2К-VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Секач 10x250 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Четка
•  Секач , 300 мм
•  Чук, 300 гр.
•  Чук, 1000 гр.
•  Шпатула 40 мм
•  Гумен канчок
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20 части, 440 x 190 x 300 мм
Aрт. № 220574

25 части, 400 x 245 x 230 мм
Aрт. № 220556

лева, без ДДС

324, 80

573, 70
лева, без ДДС

Стабилен инструментален куфар за начинаещи, изработен
от изкуствен материал, оборудван с 20 инструмента. 
Куфар арт. № 220573

 

Съдържание: 20 части
•  2К-VDE островърхи клещи , 200 мм 
•  2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм 
•  2К-VDE странични резачи, 160 мм 
•  2К-VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки,
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Четка
•  Секач 10x250 мм
•  Фазоуказател, острие 50 мм
•  Секач, 250 мм
•  Чук, 300 гр.
•  Чук, 1000 гр.
•  Шпатула 40 мм
•  Гумен канчок

HAUPA „Trend Box Plus“

Инструментална чанта за професионална употреба, оборудвана 
с 25 инструмента, устойчива на вода и мръсотия, висока якост 
600D полиестер, ергономична дръжка за тежки товари, 
подплатен ремък за носене, 8 външни джоба и 12 вътрешни, 
двоен шев за високо натоварване, Цвят: зелено и черно. 
Чанта арт. № 220095

Съдържание: 25 части
•

 

2К-VDE комплект електротехнически отвертки,
 

2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•

 

2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

2К комбинирани клещи , 180 мм 
•

 

2К островърхи клещи , 200 мм 
•

 

2К странични резачи, 160 мм 
•

 

2К клещи „папагал“, 240 мм
•

 

2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•

 

Кутия с битове, 17 части
•

 

Тестер за напрежение „Basic“
•

 

Комплект шестогранни ключове, 7 части
•

 

Раздвижен ключ
•

 

Боя на прах - синя
•

 

Чертилка - отвес
•

 

Молив   
•

 

Чук, 300 гр.
•

 

Нож за зачистване на кабели
•

 

Универсална ножовка, 150 мм
•

 

Ножица за рязане на кабели, 160 мм, изолирана
•

 

Комплект свредла
•

 

Универсален ключ за табло
•

 

Сгъваем метър 2 метра
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14 части
Aрт. № 220298

24 части
Aрт. № 220294

лева, без ДДС

лева, без ДДС

282,10

458, 50

Сервизна чанта „Supply Basic“ 1000 V
Отделение за документи, отделения за инструменти, малки
и големи отделения, самостоятелно добре защитено 
отделение за лаптоп и документи, подвижна разделителна 
стена. Notebook отделение до 15". 
Цвят: зелено и черно.

Съдържание: 14 части
• 2К-VDE комплект електротехнически отвертки
 2.5x75, 4x100, 5.5x120, 6.5x150 мм
• 2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
• 2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размери 1 + 2
• 2К-VDE странични резачи, 160 мм 
• 2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм 
• Ролетка, 3 метра
• Ножица за рязане на кабели 160 мм
• Универсален ключ за табло
• VDE изолирбанд 15 мм x 10 метра, разноцветен комплект

Сервизна чанта „Supply Plus“ 1000 V
Отделение за документи, отделения за инструменти, малки
и големи отделения, самостоятелно добре защитено 
отделение за лаптоп и документи, подвижна разделителна 
стена. Notebook отделение до 15". 
Цвят: зелено и черно.

Съдържание: 24 части
• 2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
• 2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размер 1 + 2
• 2К-VDE комплект електротехнически отвертки,  
 2.5x75, 3.5x100, 4x100, 5.5x120, 6.5x150 мм
• 2К странични резачи, 160 мм 
• 2К комбинирани клещи , 180 мм 
• 2К островърхи клещ, прави, 200 мм 
• Ножица, неръждаема стомана, 150 мм
• Ножица за рязане на кабели, 160 мм
• ESD странични резачи за електроника 115 мм
• МАкетен нож „EXTRA“ с резервни резци
• LED Фенер за глава 75 lm
• Тестер за напрежение „Basic“ 6-400 V
• Универсален ключ за табло
• Ролетка, 3 метра
• Раздвижен ключ
• Индустриални почистващи кърпички, 40 броя
• Биндер ленти, UV-защита, 203x4.6 мм
• VDE изолирбанд 15 мм x 10 метра, 
   разноцветен комплект 
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30 части
Aрт. № 220293

празна
Aрт. № 220292

лева, без ДДС

984,50

167,10
лева, без ДДС

Сервизна чанта „Supply Max“ 1000 V
Отделение за документи, отделения за инструменти, малки 
и големи отделения, самостоятелно добре защитено 
отделение за лаптоп и документи, подвижна разделителна 
стена. Notebook отделение до 15".  
Цвят: зелено и черно.

Съдържание: 30 части
• 2К-VDE комплект електротехнически отвертки 
 2.5x75, 3.5x100, 4x100, 5.5x120, 6.5x150
• 2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
• 2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размер 1 + 2
• 2К-VDE странични резачи, 160 мм 
• 2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм 
• 2К-VDE островърхи клещи, прави, 200 мм 
• Ножица за рязане на кабели,160 мм
• ESD странични резачи за електроника, 115 мм
• Автоматични клещи за изолация 0,2 - 6 мм²
• LED Фенер за глава 75 lm
• Макетен нож „EXTRA“ с резервни резци
• Тестер за напрежение „Profi LCD Plus“ 6 - 1.000 V
• VDE нож за кабели със сменяемо острие, 50 мм
• Ножица, неръждаема стомана, 150 мм
• Универсален ключ за табло 
• Раздвижен ключ
• Комплект накрайници за електроника, 34 части
• Индустриални почистващи кърпички, 40 броя
• Биндер ленти, UV-защита 203x4.6 мм
• Биндер ленти, 203x4.6 мм
• VDE изолирбанд 15 мм x 10 метра, разноцветен комплект  
 
• HAUPA „Flex Bag“
• Кримпващи клещи „X-Crimp“

Сервизна чанта „Supply“
Отделение за документи, отделения за инструменти, малки 
и големи отделения, самостоятелно добре защитено 
отделение за лаптоп и документи, подвижна разделителна 
стена. Notebook отделение до 15".  
Цвят: зелено и черно.

Характеристики:
• Ергономична ръкохватка
• Регулируема презрамка за рамо
• Отделение за визитки, идентификация за собственост
• 2 странични джоба с ципове
 (Единия от тях може да се отвори напълно)
• 2 големи подвижни странични джоба, индивидуално

свалящи се и отделение за документи  
• Ремък за фиксиране при транспортиране

• Ролетка, 3 метра
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7 части, 200 x 100 x 300 мм
Aрт. № 220211

16 части
Aрт. № 220281

лева, без ДДС

лева, без ДДС

167,20

302, 20

HAUPA Джоб с инструменти за колан 1000 V
8 отделения за вашите инструменти, изработен от здрав 600D 
полиестер, цвят: зелено и черено. Джоб арт. № 220105.

Съдържание: 7 части
•  2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм 
•  2К-VDE странични резачи, 160 мм 
•  2К електротехническа отвертка 3.5 x 100 мм
•  2К кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  Тестер за напрежение  „Basic“
•  Нож за кабели 1000 V

Колан с инструменти „VDE plus“ 1000 V
10 отделения за вашите инструменти, държач за чук и колан,
изработен от здрав 600D полиестер, цвят: зелено и черено. 
Колан арт. № 220224.

Съдържание: 16 части
• 2К-Ръкохватка със сменяеми отвертки „Vario“ 1000 V, 10 части
• 2К-VDE ножица за рязане на кабели  200 мм
• 2К-VDE странични резачи, 160 мм 
• 2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм 
• Нож за кабели 1000 V, право острие, 50 мм
• Тестер за напрежение  „Profi“ 12-690 V
• Тестер писалка „Basic“
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Инструментална чанта

Инструментална
чанта

Инструментална чанта XL

13 части, 320 x 190 x 280 мм
Aрт. № 220510

298, 10
лева, без ДДС

HAUPA „ToolBag 1000 V“
Инструментална чанта с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Комплект с 13 
инструмента. Материал: здрав 600D полиестер, цвят: зелено и 
черно.  Чанта арт. № 220061.

Съдържание: 13 части
•

 
2К-VDE комбинирани клещи , 180 мм 

•
 
2К-VDE странични резачи, 160 мм 

•
 
2К-VDE островърхи клещи, прави, 200 мм 

•
 
2К-VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм

•
 
2К-VDE комплект електротехнически отвертки, 
2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм

•
 
2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2

•
 
Универсален ключ за табло

•
 
Кабелен нож

•
 
Тестер за напрежение  „Basic“
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14-teilig, 420 x 220 x 310 mm
Art. Nr. 220804

Инструментална чанта XL
Инструментална чанта

Инструментална чанта XL

14 части, 420 x 220 x 310 мм
Aрт. № 220804

лева, без ДДС

284, 70

HAUPA „ToolBag XL Go“
Инструментална чанта XL с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Характеристики: 
устойчива на вода и мръсотия, двойни шевове за тежки 
натоварвания, сваляща се каишка за рамо, регулируема,  по 10 
отделения вън и вътре (различни размери), колан за нивелир 
(отвън), материал: здрав 600D полиестер, цвят: зелен, черен. 
Чанта арт. № 220366.

-

Съдържание: 14 части
•  2К -VDE комбинирани клещи , 180 мм 
•  2К -VDE усилени странични резачи, 170 мм 
•  2К -VDE островърхи клещи, прави, 200 мм 
•  2К-VDE кръстати отвертки  PZ/FL, размери 1 + 2
•  2К-VDE комплект електротехнически отвертки, 
 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 мм
•   2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  Автоматични клещи за изолация 0,2 - 6 мм²
•   Универсален ключ за табло
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
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22-teilig, 420 x 220 x 310 mm
Art. Nr. 220802

Art. Nr. 220800
13-teilig, 420 x 220 x 310 mm

22 части, 420 x 220 x 310 мм
Aрт. № 220802

Aрт. № 220800
13 части, 420 x 220 x 310 мм

лева, без ДДС

309, 80

293,60
лева, без ДДС

HAUPA „ToolBag XL Classic“
Инструментална чанта XL с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Характеристики: 
устойчива на вода и мръсотия, двойни шевове за тежки 
натоварвания, сваляща се каишка за рамо, регулируема,  по 10 
отделения вън и вътре (различни размери), колан за нивелир 
(отвън), материал: здрав 600D полиестер, цвят: зелен, черен. 
Чанта арт. № 220366.

-

Съдържание: 22 части
•  2К-VDE електротехнически отвертки,
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К комбинирани клещи , 200 мм 
•  2К странични резачи, 170 мм 
•  2К островърхи клещи, прави, 200 мм 
•  2К клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  Фазоуказател
•  Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²
•  Четка за вода
•  Шпатула 40 мм
•  Секач 10x250 мм
•  Секач, 300 мм
•  Чук, 300 гр.
•  Чук, 1000 гр.
•  Гумен канчок
•  Нож за кабели, сгъваемо острие
•  Ножовка с фиксирана ръкохватка
•  Молив   

HAUPA „ToolBag XL 1000 V“
Инструментална чанта XL с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Материал: здрав 600D 
полиестер, цвят: зелен, черен.  Чанта арт. № 220366.

-

Съдържание: 13 части
•  2К -VDE комбинирани клещи , 180 мм 
•  2К -VDE усилени странични резачи, 170 мм 
•  2К -VDE островърхи клещи, прави, 200 мм 
•  2К -VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм
•  2К-VDE електротехнически отвертки,
 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  Универсален ключ за табло
•  Нож за кабели 1000 V, 50 мм
•  Тестер за напрежение  „Basic“
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ProBag

ProBag

20 части, 420 x 430 x 300 мм
Aрт. № 220814

празна, 420 x 430 x 300 мм
Aрт. № 220368

лева, без ДДС

399, 80

195, 40
лева, без ДДС

HAUPA „ProBag Start VDE“
Инструментална чанта с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Характеристики: 
устойчива на вода и мръсотия, двойни шевове за тежки 
натоварвания, сваляща се каишка за рамо, регулируема,  4 
външни отделения (различни размери), държач за изолирбанд, 
2 големи вътрешни отделения, подходящи за A4 папки или 15" 
лаптоп плюс различните отделения (с различни размери) 
колан за нивелир (отвън), материал: здрав 1680D полиестер, 
цвят: зелен, черен. Чанта арт. № 220368.

Съдържание: 20 части
•

 
2К-VDE електротехнически отвертки, 
2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 мм

•
 
2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2

•
 
2К -VDE островърхи клещи, 200 мм 

•
 
2К -VDE комбинирани клещи , 180 мм 

•
 
2К -VDE усилени странични резачи, 170 мм 

•
 
2К -VDE клещи за зачистване на изолация, 160 мм

•
 
Нож за кабели, сгъваемо острие

•
 
Секач 10x250 мм

•
 
Фазоуказател, острие 50 мм

•
 
Ножовка с фиксирана ръкохватка

•
 
Четка

•
 
Секач, 300 мм

•
 
Чук, 300 гр.

•
 
Чук, 1000 гр.

•
 
Шпатула 40 мм

•
 
Гумен канчок
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29 части, 320 x 190 x 280 мм
Aрт. № 220810

Aрт. № 220812
14 части, 420 x 430 x 300 мм

лева, без ДДС

лева, без ДДС

1016,40

383,80

HAUPA „ProBag Max“

Съдържание: 29 части
•  2К -VDE комбинирани клещи , 180 мм 
•  2К -VDE усилени странични резачи, 170 мм 
•  2К -VDE островърхи клещи, прави, 200 мм 
•  2К-VDE електротехнически отвертки 
 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 мм
•  2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•  2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размер 1 + 2
•  Ножица за рязане на кабели 160 мм
•  ESD клещи за електроника 110 мм
•  Универсална ножица 150 мм
•  Автоматични клещи за изолация 0,08 - 6 мм²
•  LED Фенер за глава „Headlight“ 
•  Нож за кабели 1000 V, 50 мм
•  Макетен нож „EXTRA“ с резервни остриета 19 мм
•  Тестер за напрежение „Profi LCD Plus“ 12 - 1.000 V
•  Универсален ключ за табло
•  Ролетка, 3 метра
•  Раздвижен ключ 24 мм
•  Комплект тресчотка с накрайници, 33 части
•  Индустриални почистващи кърпички
•  Биндер ленти UV защита, 203x4,6 мм
•   Биндер ленти 203x4,6 мм
•  HAUPA „Flex Bag“ 
•  Кримпващи клещи X-CrimpPlus

HAUPA „ProBag XL Go“

Съдържание: 14 части
•

 

2К -VDE комбинирани клещи , 180 мм 
•

 

2К -VDE усилени странични резачи, 170 мм 
•

 

2К -VDE островърхи клещи, прави, 200 мм 
•

 

2К-VDE кръстати отвертки PZ/FL, размери 1 + 2
•

 

2К-VDE електротехнически отвертки 
 

2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 мм
•   2К-VDE кръстати отвертки PH, размер 1 + 2
•

 

Автоматични клещи за изолация 0,2 - 6 мм²
•   Универсален ключ за табло
•

 

Нож за надлъжно премахване на изолация 8 - 28 мм²

Инструментална чанта с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Характеристики: 
устойчива на вода и мръсотия, двойни шевове за тежки 
натоварвания, сваляща се каишка за рамо, регулируема,  4 
външни отделения (различни размери), държач за изолирбанд, 
2 големи вътрешни отделения, подходящи за A4 папки или 15" 
лаптоп плюс различните отделения (с различни размери) 
колан за нивелир (отвън), материал: здрав 1680D полиестер, 
цвят: зелен, черен. Чанта арт. № 220368.

Инструментална чанта с вътрешни и външни отделения за 
инструменти, подсилено каучуково дъно. Характеристики: 
устойчива на вода и мръсотия, двойни шевове за тежки 
натоварвания, сваляща се каишка за рамо, регулируема,  4 
външни отделения (различни размери), държач за изолирбанд, 
2 големи вътрешни отделения, подходящи за A4 папки или 15" 
лаптоп плюс различните отделения (с различни размери) 
колан за нивелир (отвън), материал: здрав 1680D полиестер, 
цвят: зелен, черен. Чанта арт. № 220368.
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Инструментален куфар „Omega“
Куфар с твърд корпус, черен, 28 отделения, защитен кант, 
комбинация за заключване, 2 заключалки. 
Вътрешно оборудване: 1 отделение за документи, 
2 инструментални табла, долна половина с променливи 
разделители.

460 х 180 х 310 мм
Aрт. № 220068

Сервизен куфар HAUPA
Куфар с твърд корпус, черен, за електротехници и 
мрежови специалисти.
Вътрешно оборудване: джоб за документи, 2 инструментални 
табла, долна половина с 8 сменяеми малки кутии, 
покрити за транспортиране.

460 х 160 х 310 мм
Aрт. № 220073

Инструментален куфар „Pendant“ 460 х 180 х 310 мм
Aрт. № 220076

Инструментален куфар „OmegaMax“ 470 х 200 х 360 мм
Aрт. № 220042

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

379, 50

354, 70

396, 70

472, 10

Куфар с твърд корпус, сигнално червено, защитен кант, 
усилени панти, комбинация за заключване, 2 заключалки. 
Вътрешно оборудване: 1 отделение за документи, 
2 инструментални табла, долна половина с променливи 
разделители.

Куфар с твърд корпус, черен, 28 отделения, защитен кант, 
комбинация за заключване, 2 заключалки. 
Вътрешно оборудване: 1 отделение за документи, 
2 инструментални табла, долна половина с променливи 
разделители.
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Инструментален куфар „Merkur“ 460 х 180 х 310 мм
Aрт. № 220034

Инструментален куфар с количка „Fly“ 470 х 220 х 360 мм
Aрт. № 220248

Инструментален куфар с количка „OmegaMax Trolley“ 470 х 220 х 360 мм
Aрт. № 220048

лева, без ДДС

лева, без ДДС

426,90

787, 40

591, 60
лева, без ДДС

Куфар с твърд корпус, черен, 28 отделения, защитен кант,
интегрирани колела и телескопична ръкохватка за теглене,
комбинация за заключване, 2 заключалки.
Вътрешно оборудване: 1 отделение за документи, 
2 инструментални табла, долна половина с променливи 
разделители.
 

Куфар с твърд корпус от ABC пластмаса, черен, нов външен 
вид, комбинация за заключване, 2 заключалки.
Вътрешно оборудване: 1 отделение за документи, 
2 инструментални табла, 1 делимо отделение , масло и 
киселинно устойчиви, долна половина с променливи 
разделители.
 

Куфар с твърд корпус, черен, летателна годност, защитен 
кант, усилени панти, интегрирани колела и телескопична 
ръкохватка за теглене, 2 заключалки.
Вътрешно оборудване: 1 отделение за документи, 
3 инструментални табла, долна половина с променливи 
разделители.
 





Sys Con  
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Контейнерна система
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HAUPA Syscon Профил на продукта:
Основната идея на контейнерната системате е, че отделните контейнери могат да бъдат свързани 
помежду си за да се осигури лесното им  транспортиране. Също така лесен е и достъпа до съдържанието
във всички контейнери.
Контейнерите могат да бъдат предлагани празни или със съдържание. Ако се продават със съдържание, 
то трябва да обхваща асортименти, които включват свързващи материали, закрепващи материали или 
инструменти.

В допълнение, контейнерната система трябва също да действа като начин за транспортиране на HAUPA 
Смарт Хидравлика, тъй като концепцията й позволява подреждане на хидравличния инструменти, за да 
бъдат организирани заедно със съответните кабелни обувки.

Четирите конусовидни крака върху най-горния контейнер автоматично се насочват към правилната 
позиция на контейнера отдолу. Връзката на контейнера се извършва последователно без усилие с 
просто поставяне на един върху друг. Страничните капачки позволяват разделянето на контейнерите
също толкова лесно. Изтеглят се леко навън, което дава възможност за отделяне на контейнерите.

Когато се нареждат един в друг, дръжките на контейнерите могат да се прибират.

Конструкцията гарантира, че вода не може да влезе в контейнера.

Качество:
За да се гарантира максимална стабилност, контейнерите са изработени от ABS пластмаса. Тя е способна
да издържа на високи и ниски температури, без това да позволи напукване или счупване.

Изпитвания на твърдост при различни условия:
Тестовете за удар с празни и оборудвани контейнери, стрес-тестове и други доказват надеждността на 
контейнера и на компонентите, като например дръжки, затварящи се клапи, закопчалки и т.н.

Целева група:
Благодарение на високото качество и изключителната здравина, предоставена от този продукт, целевите 
потребители са професионалисти в сферата на търговията, пломишлеността, лаборатории и много други.

Video SysCon
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2 m

3 kg

5 kg

Тест симупалция Температура Височина на падане Обяснения/Забалежки

Тест за падане 
(празна)

+20° - 10°C 0,5 м не вреди на продукта

1,0 м не вреди на продукта

1,5 м не вреди на продукта

2,0 м без щети, но затварящите се клипси и заключалки се отварят

2,5 м незначително счупване на капака от вътрешната страна 
където се затваря с долната част

Тест симупалция Температура Височина на падане Обяснения/Забалежки

Тест за удар  
(затворена кутия)

+20° - 10°C 2,0 м не вреди на продукта

Тест симупалция Температура Височина на падане Обяснения/Забалежки

Тест за падане 
(Съдържание 5 кг)

+20° - 10°C 0,5 м не вреди на продукта

1,0 м не вреди на продукта

1,5 м без щети, но затварящите се клипси и заключалки се отварят

2,0 м без щети, но затварящите се клипси и заключалки се отварят

Тест симупалция Температура Височина на скок Обяснения/Забалежки

Скок
(90 кг)

+20° - 10°C 0,3 м не е възможно да се унищожи продукта от този тест

Тест симупалция Температура Съдържание Обяснения/Забалежки

Дръжка +20° - 10°C 60 кг няма увреждане на дръжката

70 кг без щети, но затварящите се клипси и заключалки се отварят

Тест симупалция Температура Съдържание Обяснения/Забалежки

затварящите се клипси 
и заключалки

 +20° - 10°C 60 кг няма увреждане на затварящите се клапи 
няма увреждане на заключалките

70 кг без щети, но затварящите се клипси и заключалки се отварят
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1.500 части
Aрт. № 220381

4.100 части
Aрт. № 220382

4.950 части
Aрт. № 220390

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

465, 20

259, 70

293, 50

SysCon S изолирани кабелни обувки & 210761
Съдържание: 1500 изолирани кабелни обувки 
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S“
 1 220375 Сортировъчни кутии „SysCon“
 1 220399 Мек уплътнител „SysCon“ 395 x 300 x 10 мм
 1 210761 Клещи за кримпване на изолирани кабелни обувки 0,5 – 6 мм2

 200 260350 Кабелни обувки, червени 0,5/1,0   PVC
 200 260352 Кабелни обувки, сини 1,5/2,5   PVC
 100 260354 Кабелни обувки, жълти 4,0/6,0   PVC
 200 260256 Кабелни обувки, червени 0,5/1,0  M4 PVC
 200 260258 Кабелни обувки, червени 0,5/1,0  M5 PVC
 200 260270 Кабелни обувки, сини 1,5/2,5  M4 PVC
 200 260272 Кабелни обувки, сини 1,5/2,5  M5 PVC
 100 260288 Кабелни обувки, жълти 4,0/6,0  M6 PVC
 100 260290 Кабелни обувки, жълти 4,0/6,0  M8 PVC

SysCon кабелни накрайници & 210804
Съдържание: 4100 изолирани кабелни накрайници 
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S“
 1 220375 Сортировъчни кутии „SysCon“
 1 220399 Мек уплътнител „SysCon“ 395 x 300 x 10 мм
 1 210804 Клещи за кримпване 0,08 – 10 мм²

 1000 270805 Кабелни накрайници, червени 1/8
 1000 270802 Кабелни накрайници, сиви 0,75/8
 500 270807 Кабелни накрайници, черни 1,5/8
 500 270811 Кабелни накрайници, сини 2,5/8
 500 270815 Кабелни накрайници, сиви 4/10
 100 270818 Кабелни накрайници, жълти 6/12
 200 270788 Кабелни накрайници, черни 1,5/8
 200 270792 Кабелни накрайници, сини 2,5/10
 100 270796 Кабелни накрайници, сиви 4,0/12

SysCon S кабелни накрайници  & 210842
Съдържание:   4950 изолирани кабелни накрайници
 1 220370 ABS ABS пластмасова кутия „SysCon S“
 1 220399 Мек уплътнител „SysCon“ 395 x 300 x 10 мм
 1 220375 Сортировъчни кутии „SysCon“
 1 210842 Клещи за кримпване на изолирани накрайници 1 – 10 mm²

 1000 270805 Кабелни накрайници, червени 1/8
 1000 270807 Кабелни накрайници, черни 1,5/8
 1000 270811 Кабелни накрайници, сини 2,5/8
 500 270815 Кабелни накрайници, сиви 4/10
 200 270818 Кабелни накрайници, жълти 6/12
 200 270822 Кабелни накрайници, червени 10/12
 500 270806 Кабелни накрайници, червени 1/12
 300 270027 Кабелни накрайници, черни 1,5/18
 250 270813 Кабелни накрайници, сини 2,5/18
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3.700 части
Aрт. № 220391

DIN,  380 части
Aрт. № 220385

лева, без ДДС

лева, без ДДС

стандартни, 380 части
Aрт. № 220386

566, 90

289, 00

510, 50

SysCon S изолирани кабелни обувки / накрайници & 210784

Съдържание: 
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S”
 1 220375 Сортировъчни кутии „SysCon“
 1 220399 Мек уплътнител „SysCon” 395 x 300 x 10 мм
 1 210784 Клещи за кримпване на изолирани обувки и накрайници 

 200 260350 Кабелни обувки, червени 0,5-1,0   PVC
 200 260352 Кабелни обувки, сини 1,5-2,5   PVC
 200 260256 Кабелни обувки, червени 0,5-1,0  M4 PVC
 200 260272 Кабелни обувки, сини 1,5-2,5  M5 PVC
 200 260274 Кабелни обувки, сини 1,5-2,5  M6 PVC
 1000 270807 Кабелни накрайници, черни 1,5/8
 1000 270811 Кабелни накрайници, сини 2,5/8
 500 270815 Кабелни накрайници, сиви 4/10
 200 270818 Кабелни накрайници, жълти 6/12

SysCon S кабелни обувки DIN & 210805 K
Съдържание: 380 кабелни обувки DIN 46235, покалаени
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S”
 1 221138 Основа за закрепване 400 x 300 мм
 1 500273 Мек уплътнител 390/195 x 150/100 x 30 мм
 1 210805 K Клещи за кримпване, шестостенно, 6 – 50 мм²

 50 290404 Кабелни обувки DIN 6 M6
 50 290406 Кабелни обувки DIN 6 M8
 50 290410 Кабелни обувки DIN 10 M6
 50 290412 Кабелни обувки DIN 10 M8
 30 290418 Кабелни обувки DIN 16 M8
 40 290420 Кабелни обувки DIN 16 M10
 25 290426 Кабелни обувки DIN 25 M8
 25 290428 Кабелни обувки DIN 25 M10
 20 290434 Кабелни обувки DIN 35 M8
 20 290436 Кабелни обувки DIN 35 M10
 20 290440 Кабелни обувки DIN 50 M8

SysCon S кабелни обувки стандартни & 210805
Съдържание:   380 кабелни обувки стандартни, покалаени
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S”
 1 221138 Основа за закрепване 400 x 300 мм
 1 500273 Мек уплътнител 390/195 x 150/100 x 30 мм
 1 210805 Клещи за кримпване, шестостенно, 6 – 50 мм²

 50 290934 Кабелни обувки стандартни 6 M6
 50 290936 Кабелни обувки стандартни 6 M8
 50 290940 Кабелни обувки стандартни 10 M6
 50 290942 Кабелни обувки стандартни 10 M8
 30 290952 Кабелни обувки стандартни 16 M8
 40 290954 Кабелни обувки стандартни 16 M10
 25 290960 Кабелни обувки стандартни 25 M8
 25 290962 Кабелни обувки стандартни 25 M10
 20 290968 Кабелни обувки стандартни 35 M8
 20 290970 Кабелни обувки стандартни 35 M10
 20 290978 Кабелни обувки стандартни 50 M8

лева, без ДДС
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20-pcs.
Art. no. 220612
20 части ½"
Aрт. № 220612

лева, без ДДС

SysCon M комплект инструменти
Съдържание: 17 части
1 220372 ABS пластмасова кутия „SysCon M”
1 220374 Вложка за инструменти „SysCon“
1 220399 Мек уплътнител „SysCon” 395 x 300 x 10 мм
1 220379 Поставка за инструменти, плоска „SysCon“ с 11отделения

110696  Универсален ключ за табло
210695 Автоматични клещи за премахване на изолация 0,2 – 6 мм²
263842 VDE изолирбанд 19 мм x 20 мм, черен
263844 VDE изолирбанд 19 мм x 20 мм, бял
263860 VDE изолирбанд 19 мм x 20 мм, зелен/жълт
200031 Нож за сваляне на изолация 8 – 28 мм²
211200 2C-VDE комбинирани клещи DIN 5244, 185 мм
211204 2C-VDE странични резачи DIN 5238 B, 165 мм
211208 2C-VDE островърхи клещи DIN 5236 A, 200 мм, прави
101870 2C-VDE отверка PZ/FL 1
101872 2C-VDE отверка PZ/FL 2
181910 2C-VDE отверка 2,5 x 75 мм
101914 2C-VDE отверка 3,5 x 100 мм
101916 2C-VDE отверка 4,0 x 100 мм
101920 2C-VDE отверка 6,5 x 150 мм
101942 2C-VDE отверкаPH1
101944 2C-VDE отверка PH2

17 части
Aрт. № 220392

лева, без ДДС

22 части
Aрт. № 220608

535, 70

329, 80

399, 70
лева, без ДДС

SysCon M комплект инструменти „Start VDE“
Съдържание: 22 части
1 220372 ABS пластмасова кутия „SysCon M”
1 220374 Вложка за инструменти „SysCon“
1 220399 Мек уплътнител  „SysCon” 395 x 300 x 10 мм
1 220379 Поставка за инструменти, плоска  „SysCon“ 11 с отделения

240042 Нивелир алуминиев 400 мм
180184 Чук, 300 гр.
210695  Автоматични клещи за премахване на изолация  0,2 – 6 мм²
200043 Универсален нож за изолация  0,2 – 4 мм²
211200 2C-VDE комбинирани клещи DIN 5244, 185 мм
211217 2C-VDE усилени странични резачи DIN 5238 A, 170 мм
211208 2C-VDE островърхи клещи DIN 5236 A, 200 мм, прави
101999 2C-VDE комплект електротехнически отверки
101870 2C-VDE отверка PZ/FL 1
101872 2C-VDE отверка PZ/FL 2
180092 Секач 10 x 250 мм
100647 Фазоуказател, острие 50 мм
150090 Молив
150024 Шпатула 40 мм 
150004 Четка за вода
240002 Сгъваем метър 2 м
150006 Гумен канчок

SysCon S комплект „VDE тресчотка с накрайници“  ½"
окомплектован с ½" инструменти. Използваната пластмаса е 
удароустойчива до –40° C , което гарантира безопасна експлоатация при
ниски температури.

Съдържание:
1  220370  ABS пластмасова кутия „SysCon S”

11    Вложки ½",  размери 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 мм
  5  Шестогранни вложки ½",  размери 4, 5, 6, 8, 10 мм
  2  Удължители  ½", дължина 125 и 250 мм
  1  Тресчотка  ½", дължина 250 мм
  1  T-образен върток ½", дължина 200 мм
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...  убедителни решения

55 части, ½“ + ¼“
Aрт. № 220600

лева, без ДДС

32 части, ½"
Aрт. № 220642

лева, без ДДС

51 части, ¼"
Aрт. № 220640

лева, без ДДС

298, 10

476, 40

431, 20

SysCon S Комплект сменяеми вложки „SocketMax“ ½" + ¼"
Съдържание: 
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S“

 12 
 2 Удължител ¼",  дължина 50 – 150 мм
 1 Адаптор 3/8" x ¼" за плъзгъща дръжка
 1 Kардан ¼"
 1 Адаптор за битове ¼"
 1 Тресчотка ¼"
 13 Вложки ½"  , размери 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

 2 Удължител ½", дължина 75 – 250 мм
 1 Aдаптор 3/8" x ½" за плъзтаща дръжка
 1 Кардан ½"
 1 Тресчотка ½"
 1 Тресчотна отверка „Flex“
 2 Адаптор 50 – 80 мм
 4 Накрайници ¼" 50 мм PH 0 - 1 - 2 - 3
 4 Накрайници ¼" 50 мм PZ 0 - 1 - 2 - 3
 2 Накрайници ¼" 50 мм PZ/FL 1 - 2
 4 Накрайници¼" 50 мм SQ 3 - 4 - 5 - 6 мм
 6 Накрайници ¼" 50 мм, шестостен, размери 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

SysCon S Комплект сменяеми вложки „Динамометър“ ¼"
Съдържание:
 1 220370 ABS пластмасова кутия „SysCon S“

 12  Вложки ¼“, размери 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм
 5 Вложки ¼“ Tx, удължени, T20, T25, T27, T30, T40
 4 Вложки ¼“  Hex, удължени, 4, 5, 6, 8 без отвор 
 2 Удължител ¼ ", дължина 50 и 150 мм
 1 Адаптор 3/8“  x ¼" за удължителите, работещ като T-дръжка
 1 Универсална връзка ¼"
 1 Адаптор за накрайници ¼"
 1 Тресчотка ¼"
 1 Динамометричен ключ   ¼", 5 – 25 Nm
 1 Тресчотна отверка “Flex”
 2 Адаптор 50 и 80 мм
 4 Накрайници ¼“  50 мм PH 0 - 1 - 2 - 3
 4 Накрайници ¼"  50 мм PZ 0 - 1 - 2 - 3
 2 Накрайници ¼" 50 мм PZ/FL 1 - 2
 4 Накрайници ¼" 50 мм SQ, размери 3 - 4 - 5 - 6 мм
 6 Накрайници ¼" 50 мм, шестостен, размери 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

SysCon S  Комплект сменяеми камъни „Динамометър“ ½"
Съдържание:
 1 220370 ABS пластмасова кутия  „SysCon S“

 17 Вложки ½" 
  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 мм
 5 Вложки ½" Tx, удължени, T30, T40, T45, T50, T55
 4 Вложки ½" Hex,  удължени, 8, 10, 12, 14 без отвор
 2 Удължител ½ ", 75 и 250 мм
 1 Адаптор 3/8“ x ½" за удължителите, работещ като T-дръжка
 1 Универсална връзка ½"
 1 Тресчотка ½ "
 1 Динамометричен ключ ½", 21 – 119 Nm

 Вложки ¼“, размери 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм

, размери: 
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лева, без ДДС

празна
Aрт. № 220370

празна
Aрт. № 220372

лева, без ДДС

лева, без ДДС

празна
Aрт. № 220650

129, 70

90, 50

100, 80

ABS пластмасова кутия SysCon S
външни размери: 464 x 353 x 142 мм
вътрешни размери: 400 x 300 x 80 мм
 

ABS пластмасова кутия SysCon M
външни размери: 464 x 353 x 212 мм
вътрешни размери: 400 x 300 x 150 мм 

ABS пластмасова кутия SysCon XL
външни размери: 464 x 353 x 362 мм
вътрешни размери: 400 x 300 x 312 мм 
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Цените са промоционални, без ДДС, валидни до 31.01.2018. 

...  убедителни решения

на колела, празна
Aрт. № 220371

на колела, празна
Aрт. № 220380

empty
Art. no. 220380

лева, без ДДС

на колела, празна
Aрт. № 220651

лева, без ДДС

222, 90

284, 70

255, 20
лева, без ДДС

ABS пластмасова кутия SysCon S подвижна
външни размери: 464 x 353 x 142 мм
вътрешни размери: 400 x 300 x 80 мм
2 въртящи се колела
2 въртящи се колела със спирачка 

ABS пластмасова кутия SysCon M подвижна
външни размери: 464 x 353 x 212 мм
вътрешни размери: 400 x 300 x 150 мм
2 въртящи се колела
2 въртящи се колела със спирачка

ABS пластмасова кутия SysCon XL подвижна
външни размери: 464 x 353 x 362 мм
вътрешни размери: 400 x 300 x 312 мм
2  въртящи се колела
2 въртящи се колела със спирачка 
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10
00

 м
м

280 мм

64
0 

м
м

390 мм

390 x 1000 x 280 мм
Aрт. № 220602

лева, без ДДС

Ръчна количка „SysCon Trolley“
Своийства:
• товароносимост 60 кг
• здрава алуминиева рамка
• размери : 390 x 280 мм

5 части
Aрт. № 220652SysCon XL „Комплект за безопасност"

Съдържание: 5 части 
 1 220650 ABS пластмасова кутия „SysCon XL“ 

 1 120007 VDE ръкавици 1000 V, размер 10
 1 120008  Електротехническа червена каска
 1 120012 Осигурителна ръкохватка за предпазители
 1 120010 VDE електротехническа предпазна маска 1000 V

лева без ДДС

49 x 49 x 72 мм
Aрт. № 221134

лева, без ДДС

98 x 49 x 72 мм
Aрт. № 221135

лева, без ДДС

Кутия S | Кутия M | Кутия L | Кутия XL
ABS, с конично сечение и законтряне с основната плоча (Aрт. № 221138)

98 x 98 x 72 мм
Aрт. № 221136

лева, без ДДС

148 x 98 x 72 мм
Aрт. № 221137

58, 40

347, 80

0, 90

1, 10

1, 90

2, 40
лева, без ДДС

Съответните компоненти и аксесоари за нашите  SysCon контейнери 
могат да бъдат намерени в нашия Каталог, след 371 страница



Сортировъчни кутии 
2017

Леки, функционални и достатъчно стабилни!
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Серия DIN
Aрт.  № .  270888

лева, без ДДС

Серия II  (немска)
Aрт. № . 270890

лева, без ДДС

Серия DIN
Aрт. №  270882/DIN

лева, без ДДС

Серия I  (френска)
Art. no. 270882

лева, без ДДС

Серия II (немска)
Art. no. 270894

лева, без ДДС

Серия DIN
Aрт. №  . 270891

лева, без ДДС

Серия I  (френска)
Art. no. 270892

лева, без ДДС

Серия II (немска)
Art. no. 270893

лева, без ДДС

Кутия с кабелни накрайници и  клещи за кримпване
Съдържание: 5.100 изолирани кабелни накрайници,  
1 клещи за кримпване (aрт. № 210804), 0,5 - 10 mm², в  
пластмасова сортировъчна кутия 415 x 335 x 90 мм

 Кол.  Описание  Дължина мм  сечение мм²   
 100  Кабелни накрайници, двойни         8  0,5
 100  Кабелни накрайници, двойни         8  0,75
 100  Кабелни накрайници, двойни         8  1
 100  Кабелни накрайници, двойни         8  1,5
 100  Кабелни накрайници, двойни       10    2,5
 100  Кабелни накрайници, двойни      12    4,0
 100  Кабелни накрайници, двойни        14  6,0
 500  Изолирани кабелни накрайници         8  0,5
 500  Изолирани кабелни накрайници          8  0,75
 1.000  Изолирани кабелни накрайници         8  1
 1.000  Изолирани кабелни накрайници          8  1,5
 500 Изолирани кабелни накрайници         8  2,5
 500  Изолирани кабелни накрайници        10  4
 200  Изолирани кабелни накрайници       12  6
 200  Изолирани кабелни накрайници        12  10

Кутия с кабелни накрайници и клещи за кримпване
Съдържание: 5.300 изолирани кабелни накрайници,  
1  клещи за кримпване (aрт. no. 210842), 1 – 10 мм², в  
пласмасова сортировъчна кутия 415 x 335 x 90 мм

 Кол.  Описание  дължина мм             сечение мм² 
 1.000  Изолирани кабелни накрайници          8               1 
 1.000  Изолирани кабелни накрайници          8                1,5  
 1.000  Изолирани кабелни накрайници          8                2,5 
 500  Изолирани кабелни накрайници          10               4 
 200  Изолирани кабелни накрайници         12               6 
 200  Изолирани кабелни накрайници         12                10 
 500  Изолирани кабелни накрайници         12              1 
 300  Изолирани кабелни накрайници          18               1,5 
 250  Изолирани кабелни накрайници          18               2,5 
 200 Изолирани кабелни накрайници          18              4 
 100  Изолирани кабелни накрайници          18              6 
 50  Изолирани кабелни накрайници          18               10 

Кутия с кабелни накрайници и клещи за кримпване
Съдържание: 1.150 кабелни накрайници,  
1 клещи за кримпване (aрт.  № 210824), 0,75 - 16 мм², в 
пластмасова сортировъчна кутия 415 x 335 x 90 мм

 Кол.  Описание  дължина мм          сечение мм² 
 200  Изолирани кабелни накрайници         8                0,75 
 200  Изолирани кабелни накрайници         8                   1 
 200  Изолирани кабелни накрайници          8                1,5 
 200  Изолирани кабелни накрайници         8                2,5 
 100  Изолирани кабелни накрайници         10                 4                 
 100  Изолирани кабелни накрайници        12                6 
 100  Изолирани кабелни накрайници        18                10 
 50  Изолирани кабелни накрайници        18                 16

472, 10

472, 10

125,60

125,60

125,60

223, 60

223, 60

223, 60

А
рт

. №
 2

70
88

8
А

рт
. №

 2
70

88
2

А
рт

. №
 2

70
89

1



59СТАНКОВИ ООД, бул. „Цар Освободител” №39, 9002 Варна, тел./факс. 052 612083, E-mail: stankovi_ood@abv.bg, www.stankovi.com

Цените са промоционални, без ДДС, валидни до 31.01.2018.

...  убедителни решения

Серия по DIN
Aрт. №  270895

лева, без ДДС

Серия I  (френска)
Aрт. № 270896

лева, без ДДС

Серия II (немска)
Aрт. № . 270897

лева, без ДДС

0,5 – 6,0 мм² 
Aрт. №  260777

лева, без ДДС

0,5 – 6,0 мм² 
Aрт. № 260765

243, 80

243, 80

243, 80

164, 80

212,10
лева, без ДДС

Кутия с изолирани накрайници и обувки с клещи за кримпване

Съдържа: 2.700 изолирани накрайници, 1.100 кабелни обувки, 1  
клещи за кримпване(210784) за изолирани кабелни обувки 0,5-2,5 мм²  
и 0,5 - 6 мм², в сортировъчна пластмасова кутия 415 x 335 x 90 мм

 Кол.  Описание  Дължина мм  сечение мм² M
 500  изолирани накрайници 8 0,5 
 500  изолирани накрайници 8 0,75 
 500  изолирани накрайници 8 1 
 500  изолирани накрайници 8 1,5 
 500  изолирани накрайници 8 2,5 
 100  изолирани накрайници  10 4 
 100  изолирани накрайници 12 6 
 200  изолирани кабелни обувки  0,5-1,0  
 200  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  
 100  изолирани кабелни обувки  0,5-1,5  6,3x0,8
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  6,3x0,8
 100  изолирани кабелни обувки  0,5-1,0  M4 
 100  изолирани кабелни обувки  0,5-1,0  M5
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  M4
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  M5
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  M6

Кутия с изолирани кабелни обувки и клещи за кримпване
Съдържание: 1.200 кабелни обувки,  
1 клещи за кримпване (aрт. № 210761), кримпва 0,5 - 6,0 мм², в 
пластмасова сортировъчна кутия 415 x 335 x 90 мм

 Кол.  Описание  сечение мм²   M Aрт. № 
 100  изолирани кабелни обувки 0,5-1,0  M4 260256 
 100  изолирани кабелни обувки  0,5-1,0  M5 260258 
 100  изолирани кабелни обувки 0,5-1,0  M6 260260 
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  M4 260270 
 100  изолирани кабелни обувки 1,5-2,5  M5 260272 
 100  изолирани кабелни обувки 1,5-2,5  M6 260274 
 100  изолирани кабелни обувки 4,0-6,0  M5 260286 
 100  изолирани кабелни обувки 4,0-6,0  M6 260288 
 100  изолирани кабелни обувки 4,0-6,0  M8 260290 
 100  изолирани кабелни обувки 0,5-1,0  260350 
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  260352 
 100  изолирани кабелни обувки 4,0-6,0  260354

Кутия с изолирани кабелни обувки и клещи за кримпване
Съдържание: 1.200 кабелни обувки,  
1 клещи за кримпване  (aрт. № 210802), кримпване 0,5 - 6,0 мм², в
пластмасова сортировъчна кутия 415 x 335 x 90 мм

 Кол.  Описание  сечение мм²   M Aрт. № 
 100  изолирани кабелни обувки 0,5-1,0  M4 260256 
 100  изолирани кабелни обувки  0,5-1,0  M5 260258 
 100  изолирани кабелни обувки 0,5-1,0  M6 260260 
 100  изолирани кабелни обувки 1,5-2,5  M4 260270 
 100  изолирани кабелни обувки 1,5-2,5  M5 260272 
 100  изолирани кабелни обувки 1,5-2,5  M6 260274 
 100  изолирани кабелни обувки  4,0-6,0  M5 260286 
 100  изолирани кабелни обувки  4,0-6,0  M6 260288 
 100  изолирани кабелни обувки  4,0-6,0  M8 260290 
 100  изолирани кабелни обувки 0,5-1,0  260350 
 100  изолирани кабелни обувки  1,5-2,5  260352 
 100  изолирани кабелни обувки 4,0-6,0  260354

А
рт

. №
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70
89
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Video 210805

Video 210805

Кутия с кабелни обувки и клещи за кримпване, стандартни
Съдържание:  380 кабелни обувки, 
1 клещи за кримпване (aрт. № 210805), кримпва стандартни кабелни 
обувки 6 - 50 мм², шестоъгълна форма, в пластмасова сортировъчна 
кутия 415 x 335 x 90 мм
 

Кол. 
 

Описание 
 

площ мм²
 

M
 

Aрт. №  
50 

 
кабелни обувки, стандартни, калай  

 
6 

 
M6
 

290934
 

 
50 

 
кабелни обувки, стандартни, калай 

 
6 

 
M8
 

290936
 

 
50 

 
кабелни обувки, стандартни, калай

 
10 

 
M6
 

290940
 

 
50 

 
кабелни обувки, стандартни, калай 

 
10 

 
M8
 

290942
 

 
30 

 
кабелни обувки, стандартни, калай

 
16 

 
M8
 

290952
 

 
40 

 
кабелни обувки, стандартни, калай

 
16 

 
M10

 
290954

 
 

25 
 

кабелни обувки, стандартни, калай 
 

25 
 

M8
 

290960
 

 
25

 
кабелни обувки, стандартни, калай

 
25 

 M10
 290962

 
 

20 
 

кабелни обувки, стандартни, калай 
 

35 
 

M8
 

290968
 

 
20 

 
кабелни обувки, стандартни, калай

 
35 

 
M10

 
290970

 
 

20 
 

кабелни обувки, стандартни, калай 
 

50 
 

M8
 

290978

Кутия с кабелни обувки и клещи за кримпване, DIN 46235
Съдържание: 380 кабелни обувки, 
1клещи за кримпване  (aрт. № 210805K), кримпва DIN кабелни 
обувки 6 - 50 мм², шестоъгълна форма, в пластмасова сортировъчна 
кутия 415 x 335 x 90 мм
 

Кол. 
 
Описание 

 
площ мм²

 
M

 
Aрт. №

 
 

50 
 
кабелни обувки, DIN 46235, калай 

 
6 

 
M6
 

290404
 

 
50 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай 

 
6 

 
M8
 

290406
 

 
50 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
10 

 
M6
 

290410
 

 
50 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
10

 
M8
 

290412
 

 
30 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
16 

 
M8
 

290418
 

 
40 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
16 

 
M10

 
290420

 
 

25 
 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
25 

 
M8
 

290426
 

 
25 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай 

 
25 

 
M10

 
290428

 
 

20 
 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
35 

 
M8
 

290434
 

 
20 

 
кабелни обувки, DIN 46235, калай

 
35 

 
M10

 
290436

 
 

20 
 
кабелни обувки, DIN 46235, калай 

 
50 

 
M8
 

290440

Лесно за подреждане
aрт. номер и баркод на всяка кутия

6 – 50 мм², стандартни
Aрт. №  290380

лева, без ДДС

6 – 50 мм², DIN
Aрт. № 290382

лева, без ДДС

472, 10

544, 30
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Цените са промоционални, без ДДС, валидни до 31.01.2018. 

...  убедителни решения

1475 бр., 415 x 335 x 90 мм
Aрт. №  792816

лева, без ДДС

1700 бр., 415 x 335 x 90 мм
Aрт. № 792804

лева, без ДДС

1800 бр., 415 x 335 x 90 мм
Aрт. № . 792810

101, 60

116, 90

113, 90

Сортировъчна кутия с винтове
Съдържание: 1700 винта, в пластмасова сортировъчна кутия, 
415 x 335 x 90 мм

 
Кол. 

 
Описание 

 
Размер

 
Aрт. №

 
 

200 
 

универсален винт 
 

3,5 x 30 
 

790091 
200 

 
универсален винт  

 
3,5 x 40 

 
790093 

200 
 

универсален винт 
 

4,0 x 30 
 

790100 
200 

 
универсален винт 

 
4,0 x 40 

 
790102 

200 
 

универсален винт 
 

4,0 x 50 
 

790104 
200 

 
универсален винт 

 
4,5 x 40 

 
790111 

200 
 

универсален винт  
 

4,5 x 50 
 

790113 
100 

 
универсален винт  

 
5,0 x 30 

 
790118 

100 
 

универсален винт  
 

5,0 x 40 
 

790120 
100 

 
универсален винт 

 
5,0 x 50 

 
790121 

1 
 

кутия с 17 малки кутии
  

102210

Сортировъчна кутия с винтове скрита глава 
Съдържание: 1800 винта, в пластмасова сортировъчна кутия, 
415 x 335 x 90 мм

 
Кол. 

 
Описание 

 
Размер

 
Aрт. № 

200 
 

универсален винт скрита глава 
 

3,0 x 15 
 

790005 
200 

 
универсален винт скрита глава 

 
3,0 x 25 

 
790006 

200 
 

универсален винт скрита глава
 

3,0 x 40 
 

790008 
200 

 
универсален винт скрита глава

  
4,0 x 30 

 
790027 

200 
 

универсален винт скрита глава 
 

4,0 x 40 
 

790029 
200 

 
универсален винт скрита глава

 
4,0 x 50 

 
790031 

200 
 

универсален винт скрита глава 
 

4,5 x 40 
 

790041 
100 

 
универсален винт скрита глава

 
5,0 x 40 

 
790053 

100 
 

универсален винт скрита глава 
 

5,0 x 50 
 

790054 
100 

 
универсален винт скрита глава

 
5,0 x 60 

 
790055 

50 
 

универсален винт скрита глава 
 

6,0 x 60 
 

790064 
50 

 
универсален винт скрита глава 

 
6,0 x 80 

 
790065

 
 

1 
 

кутия с 17 малки кутии
   

102210

Сортировъчна кутия с винтове “Mикс Tx” 

Съдържание: 1475 винта, в пластмасова сортировъчна кутия, 
415 x 335 x 90 мм 

Кол. 
 

Описание 
 

Размер
 

Aрт. №
 

 
200 

 
Винт с двойна резба Tx 

 
2,9 x 15 

 
793005 

200 
 

Винт с двойна резба Tx 
 

2,9 x 30 
 

793007 
200 

 
Винт с двойна резба Tx 

 
2,9 x 40 

 
793008 

200 
 

Винт с двойна резба Tx 
 

4,2 x 35 
 

793040 
100 

 
Винт с двойна резба Tx 

 
4,2 x 50 

 
793043 

100 
 

Винт с двойна резба Tx 
 

4,8 x 50 
 

793054 
50 

 
Винт с двойна резба Tx 

 
6,3 x 80 

 
793065 

200 
 

Винт с двойна резба Tx 
 

3,9 x 30 
 

793100 
100 

 
Винт с двойна резба Tx 

 
3,9 x 40 

 
793102 

50 
 

Винт с двойна резба Tx 
 

4,8 x 50 
 

793121 
50 

 
шестоъгълен винт за дърво

 
6,0 x 40 

 
790210 

25 
 

шестоъгълен винт за дърво 
 

6,0 x 80 
 

790212

лева, без ДДС



415 x 335 x 90 мм
Aрт. № . 221131

лева, без ДДС

Сортировъчна кутия с метални закопчалки 
черна пластмаса, включва кутии за елементи

Съдържание: 16 части
•  4 Кутии  49 x   49 x 72 мм 
•  6 Кутии  49 x   98 x 72 мм 
•  2 Кутии  98 x   98 x 72 мм 
•  4 Кутии  98 x 148 x 72 мм

без куттии, 415 x 335 x 90 мм
Aрт. № 221133

лева, без ДДС

Основа

49 x 49 x 72 мм
Aрт. № 221134

лева, без ДДС

98 x 49 x 72 мм
Aрт. № 221135

лева, без ДДС

Кутия S | Кутия M | Кутия L | Кутия XL
ABS, с конично сечение и законтряне с основната плоча 
(Aрт. №  221138)

98 x 98 x 72 мм
Aрт. № 221136

лева, без ДДС

148 x 98 x 72 мм
Aрт. № 221137

43, 70

27, 40

0, 90

1, 10

1, 90

2, 40
лева, без ДДС



HAUPA химикали 
2017

Лепила и уплътнители

• Защитни и смазващи • Почистващи
• Тестери•
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Video 170206

Video 170208

Detail
Art. no. 000000
310 мл.
Aрт. № 170206

310 мл
Aрт. № 170208

за 310 мл флакон
Aрт. № 170252

за 310 мл флакон
Aрт. № 170254

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

19,80

20,50

15,50

31,70
лева, без ДДС

Монтажно  лепило  
HUPfix+

•  Изключително висока начална
якост  

  
 
•

 

Залепва кабелни канали, кутии и 
кабели за стени, дърво и метал 

 
  
 
•

 

Лесно за боядисване

 
 

Строително лепило  
HUPmount

•  Високоеластично лепило    
 за  всички якостни връзки
•  Без разтворители и  силикони
•  Изгражда, запълва и лепи  
 •

 
Лесно за боядисване

 

Пистолет за силикон
•  за обработка на силикони и полимери

Пистолет за силикон „Profi“
•  за обработка на силикони и полимери

Монтажно лепило
За употреба при монтаж на кабели

Приложение на HUPFix+:
Лепене на метал, дърво и синтетични материали в  
сектори електро, строителство, мебелна индустрия, 
контейнерно производство, метали, климатична    
техника, стройтелство на лодки, яхти и кораби,    
автомобилостроене, монтаж на прозорци и  врати.
Подходящо е за употреба при условия, където не може 
да се използват силикони.   

като кабели, камък, дърво, керемиди и метали на тавани 
и стени, където другите лепила се провалят. 

Инструкции за ползване:
Частите които ще се лепят трябва да са чисти и 
обезмаслени. Нанесете         HUPfix+ на едната страна,
прилепете частите и силно притиснете. 
Гарантира бърз успех и образуване на кора след 
10 - 20 минути.  Втърдяване 3 мм/24 часа. 
Срок на  годност: 12 месеца. 
Резистентна температура: - 40 до + 100 ° С (130 ° С
краткосрочно до 2-3 часа).
Температура на приложение: + 5 до + 40 ° С.

Как да се използва HUPmount:
Използва се за лепене на дърво, ПДЧ, талашит, МДФ,
ламинирани плоскости, метал, алуминий, естествен и 
изкуствен камък, цимент, мрамор, кераимика , акрил, 
пластмаса, гипсокартон, полистирен, твърд пенопласт,  
изолации и много други, закрепва дюбели в зидария.

Качества на HUPmount:
   HUPmount е устойчив на атмосферни условия, съгласно  

DIN EN 204 D4, залепва почти всички материали, едно- 
компонентен, лесен за употреба, без разтворители и 
силикони, издръжлив, устойчив на много химикали, 
добро начално слепване (след около 15 минути пълно 
натоварване), при замръзване, висока крайна
издръжливост, подходящ за естествен камък. 
Устойчив на температура от -30°C до +110°C.

С HUPFix+ е възможно да се залепват тежки материали 
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r e
myl oP

nokiliS

nokiliS

Detail
Art. no. 000000
290 гр.
Арт. № 170216

Detail
Art. no. 000000
290 гр.
Арт. № 170210

Detail
Art. no. 000000
290 гр.
Арт. № 170212

Detail
Art. no. 000000
290 гр.
Арт. № 170214

Detail
Art. no. 000000
120 гр.
Арт. № 170218

310 мл
Арт. № 170200

310 мл
Арт. № 170202

310 мл
Арт. № 170204

Detail310 мл
Art. no. 000000Арт. № 170250

000, 00
EUR netлева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

20,70

19,80

19,80

19,80

9,70

10,30

10,30

10,30

27,50

MS-Полимер HUPfix  
безцветен

•  Висококачествено лепило и   
 уплътнител на MS-полимерна 

основа
•

 
Устойчив на UV, атмосферни 

 
 

условия, солена вода и хлор 
•

 
Сертифицирано за хранителната 
промишлност 

 

•

 

Лесно за боядисване

MS-Полимер  
HUPfix Сив

MS-Полимер   
HUPfix Черен

MS-Полимер  
HUPfix Бял

MS-Полимер   
HUPfix Бял

•  Висококачествено лепило и   
 уплътнител на MS-полимерна 

основа
•

 
Устойчиво на UV, атмосферни 

 
 

условия, солена вода и хлор 
•

 
Сертифицирано за хранителната 
промишлност 

 

•

 

Лесно за боядисване

Силикони

 
 

HUPсиликон  
безцветен

•  Подходящ за вътрешно и външно 
 фугиране
•  В съответсвие на DIN 18545 част 2
•  Устойчив на UV, атмосферни   
 условия, дълготраен

Силикон 
HUPсиликон бял

Силикон 
HUPсиликон сив

 
 

 
 

Лепила и уплътнители

Високо температурен силикон 
HUPсиликон

•  Висока устойчивост на температура
• устойчив на нефт и грес 
• Устойчив на UV, атмосферни    
 условия, дълготраен

Как да се използва HUPsilicon:
За уплътняване на фуги и повърхности в температурни критични 
области (силно студено и топло). Може да се използва като 
покритие за твърди уплътнения.  За уплътняване на капаци на 
задвижващи оси, всмукателните системи, диференциални капаци, 
скоростна кутия, капаци на преден и разпределителен вал,
термостати, маслени помпи, маслени резервоари, капаци на
зъбни колела, прожектори и улично осветление, стъкла, водни 

битумни повърхности, или за части постоянно изложени на 
разтворители)

Качества на HUPsilicon: 
Запечатващо и слепващо вещество на силиконова основа. Топлинно 
стабилизиран, отлично устойчив на UV и атмосферни условия, 
както и на моторни и трансмисионни масла, устойчив на химикали, 
устойчив на вода, солена вода, студ, топлина, много висока 
гъвкавост и добро прилепване към почти всички повърхности.
Цвят: Черен

 

Време за образуване на кора: 10 минути

 

Устойчив на температура от -40° до +260°

Как да се използва HUPfix:
HUPfix  е висококачествено лепило и уплътнител с MS 
полимерна основа. Устойчив на UV, атмосферни условия, 
солена вода и хлор. Отлично прилепва към различни 
основи, в повечето случай без грунд. Бързо се втвърдява.
Фугите трябва веднага да се заглаждат с помоща на 
сапунена вода.

Устойчив на температура от -40 до +100°C. 
Работна                    температура от +5 до +40°C. 
HUPfix може да се използва                                                          за лепене и фугиране.  
Може да се боядисва.

Как да се използва HUPsilicon:
За фугиране на открито и закрито,  стъклопакети и
запечатване на фуги в дървена, пластмасова и алумини-
ева         дограма. Съответства на DIN 18545 част 2. Много 
добре прилепва върху по-голяма част от обичайните 
бои и лакове. 

Качества на HUPsilicon: 
Дълготрайно еластичен, устойчив на стареене, атмо- 
сферни условия и UV. Може да се боядисва. Без мирис.
Неразрушим. Добре прилепва към плотове. 
Устойчив на температура от -50°C до +150°C.
Работна температура от +5°C до +40°C.
Време за образуване на кора: 10-15 минути (при 23°C).
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25 гр.
Aрт. № 170220

Detail
Art. no. 000000
2 x
Aрт. № 170234

лева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

12,90

4, 30

2 Компонентно високо- 
ефективно лепило  
HUPmega

•  Високо якостно лепило с   
 автоматична дюза за смесване
•  Отлично въздействие на удар  
 и опън
•  За пластмаса, дърво, стъкло, 
 стомана, неръждаема стомана

и алуминий 

 

Смесителен накрайник

•  за 2-компонентно лепило

 
 

 
 

 
 

 
 

2-компонентни високо-
ефективни лепила

Как да се използва HUPmega:
HUPmega се смесва автоматично. В рамките на 4 минути 
прилепете частите и изчакайте 24 часа за да се втвърди
(около 75% якост се постига след 2 часа при стайна 
температура). 

Качества на HUPmega:
Устойчев на температура: от -55°C до +120°C
Време за работа: около 5 минути
Механична обработка: след около 30 минути
Окончателно втърдяване: след 24 часа
Работна температура: от +10°C до +30°C
Устойчиво на атмосферни влияния, добра 
химическа устойчивост
Температура на съхранение + 6 ° C до макс. + 28 ° С
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20 гр.
Aрт. № 170226

25 гр.
Aрт. № 170222

25 гр.
Aрт. № 170224

Detail
Art. no. 000000
2 x
Aрт. № 170236

лева, без ДДС

лева, без ДДС лева, без ДДС

000, 00
EUR net

7, 95

8, 40 9, 30

1, 95
лева, без ДДС

HUP Секундно лепило 

•  Супер цианоакрилно лепило
•  За високо якоство залепване на 
 метали и пластмаси
•  Нисък визкозитет

2-компонентно лепило на 
епоксидна основа HUPepoxyd 

 

•  постига изключително висока
якост

•
 
Уплътнява и запечатва

•
 
За универсална употреба

2 компонент течен метал
HUPfastMetal

 

•  Ремонт на стомана и отливки
• Ремонт на сухи отвори
• Бързо втвърдяване

Накрайник

•  за секундно лепило

Секундно лепило

 
 

 

 

 
 

 

Как да се използва HUPfastmetall:
За ремонт на пукнатини, пробити отвори, отвори и т.н. 
Подходящ за метал и метални сплави (стомана, алуминий).
Почистете повърхностите преди да бъдат залепени, 
отворете капачката и завийте накрайника на място.
Изхвърлят се първите 2 гр., които все още не са смесени 1:1
След това нанесете лепилото и притиснете частите. 
Поставете капачката за съхранение.  Съхранявайте
лепилото на хладно място за да го използвате възможно 
най-дълго време.  

Качества на HUPfastmetall:
Устойчив на температура: от -50°C до +120°C. 
Време за работа: около 5 минути.
Механична обработка: след около 30 минути

Как да се използва HUPexpoxyd:
За лепене на метал, (твърда) пластмаса, керамика, стъкло, 
порцелан, камък, дърво, бетон, гума и още много други. 
Почистете повърхностите преди да бъдат залепени,  
отворете капачката и завийте накрайника на място.
Изхвърлят се първите 2 гр., които все още не са смесени 1:1
След това нанесете лепилото и притиснете частите. 
Отстранете и изхвърлете смесителния накрайник. 
 Поставете капачката за съхранение.  Съхранявайте
лепилото на хладно място за да го използвате възможно 
най-дълго време.  
Качества на HUPexpoxyd:
Устойчев на температура: от -40°C до +80°C. 
Работна температура: от +10°C до +30°C. 
Окончателно втърдяване: след 24 часа.
Време за работа: около 5 минути.

Как да се използва HUPsuperglue:
Повърхностите трябва да бъдат чисти и обезмаслени. 
Нанесете тънък слой от HUPsuperglue на едната 
повърхност, след което притеснете добре частите.
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19 мм x 1,5 метра
Aрт. № 170232

150 x 220 мм
Aрт. № 170230

лева, без ДДС

лева, без ДДС

10,60

35,90

Двустранно-самозалепваща се   
акрилна лента HUPtapeDouble

•  Двустранно безцветна акрилна лента
•  Висока якост на лепене при гладки 

повърхности
•

 
Устойчива на влага, не поврежда 
повърхностите

 

 
 

UV-втвърдяващ се GRP ремонтен  
лист HUPplaxUV

•  Полиестерен ремонтен лист, подсилен със   
 стъклени влакна и UV активно лепило
•  Устойчев на влага, вибрации, атмосферни 

условия и UV
•

 
Не се свива или разширява по време на 
обработка и втвърдяване

 
 

 
 

 
 

Ремонтни материи

Как да се използва HUPtapeDouble:
Постоянно и сигурно придържа почти всички гладки
повърхности, като метал, дърво, стъкло, пластмаса, 
керамика и каучук. Идеален за монтажни скоби, куки,
обозначителни табели и др. 

силикон, хартия и винилови тапети, както и повърхности
със замърсени петна.

Качества на HUPtapeDouble:
HUPtapeDouble е изключително силна, двустранно 
самозалепваща се лента, за устойчиво слепване и
монтаж при външни и вътрешни условия. Максимално 
натоварване до 1,3 кг. Не уврежда повърхностите.
Безцветна и водоустойчива. Използва се в сухи, чисти 
и добре проветрени зони с температури от + 10 ° С до
+ 30 ° C.  Устойчива на температура от -30 ° C до 180 ° C.

Как да се използва HUPplaxUV:
Лесен за използване - изрязвате парче необходимо за 
ремонта. Екстремно издръжлива, подсилена със стъклени
влакна пластмаса, устойчива на влага, UV и вибрации,
като остава гъвкава във времето. Добра последваща 
обработка (шлифоване, пробиване и т.н.), устойчива 
на масла и разтворители. Устойчива на температура от
-40 ° С до + 200 ° С, не се свива или разширява по време
на обработка. Прилепва към всички повърхности с 
изключение на полипропилен (PP), като бързо се 
втвърдява (около 5 минути, в зависимост от UV 
излъчването).  

Качества на HUPplaxUV:
HUPplaxUV е уникално, лесно за използване ремонтно
фолио, което се активира и втвърдява от UV лъчението 
или слънчева светлина.  Фолиото е полиестер, подсилен 
със стъклени влакна, с изключително добро сцепление
и дълъг живот.  Не се смесва и не тежи. За ремонт на
покриви, стълби, басейни, тръби, тръбопроводи, канали, 
контролни кутии и др., също и за всички повърхности от 
дърво, метал, стъкло, керамика, зидария, бетон и 
пластмаса.
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50 гр.
Aрт. № 170238

50 гр.
Aрт. № 170240

лева, без ДДС

20,50

20,50
лева, без ДДС

Осигуряване на резби

Лепило за осигуряване на болтови 
съединения 

 
HUPlockM

•  Средноякостна връзка с висок  
 вискозитет за осигуряване на 

болтови връзки до М 36 
•

 
Могат да се демонтират

•
 
Устойчив на температура от

 
 

-55°C до +150°C
•

 
Помпа с дозатор

Лепило за осигуряване на болтови 
съединения

 
HUPlockH

•  Високоякостна връзка с висок  
 вискозитет за осигуряване на 

болтови връзки до М 20 
•

 
За силни удари и вибрации по    

 

 
резбите на съединенията 

•
 
Устойчив на температура от

 

 
-55°C до +150°C

•
 
Помпа с дозатор

 

 

 
 

 
 

 
 
 

средна и висока якост

Как да се използва HUPlockM:
За всички болтови съединения до M36.
Висок вискозитет, средна якост, могат да се демонтират.

Качества на HUPlockM:
Време за фиксиране: 10 - 20 минути 
Функционално здраво: след 1 - 3 часа
Устойчив на температура: от -55 до +150°C

Как да се използва HUPlockH:
За всички болтови съединения до M20.
Висок вискозитет, висока якост, трудно се демонтират.

Качества на HUPlockH:
Време за фиксиране: 10 - 20 минути 
Функционално здраво: след 1 - 3 часа
Устойчив на температура: от -55 до +150°C
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Al

Zn

Video 170153

Detail
Art. no. 000000
400 мл
Aрт. № 170154

500 мл
Aрт. № 170140

500 мл
Aрт. № 170141

500 мл
Aрт. № 170142

Цинков спрей 550 
HUPzincKorro

•  Спрей чист цинк 99%
•  
•  Образува постоянен защитен

слой върху всички метали
 

 
•  DIN 50021 тест: 
 500/117 µ< 0.5 мм

400 мл
Арт. № 170153

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

12,10

15,10

15,10

15,10

11,40
лева, без ДДС

Как да се използва HUPzinkKorro:
Разклатете контейнера добре, докато смесителната топка
се чува ясно и съдържанието е добре смесено. Почистете 
повърхността с телена четка или по-добре с пескоструене.
Повърхността трябва да бъде чиста и обезмаслена. Най-
добрата  температура за обработка е 16-32 ° С. За опти-
мални резултати се нанася на разстояние от 25-30 см, с 
кратки движения. Само за търговска употреба. Извършва 
предварителни тестове за ефективност и материална 
съвместимост.

 
 

Качества на HUPzinkKorro:
Последваща защита след заваръчни работи за ремонт на 
повредени повърхности, защитно покритие за 
тръбопроводи и метали, образува постоянно защитно 
покритие с водонеразтворим цинков оксид на желязо 
(стомана) и по този начин предпазва дефектните точки.

Аерозоли
Универсални смазки и греси

Защитни покрития

Алуминий-спрей 
HUPalu

•  Спрей чист алуминий 99,5% 
•  Устойчив на висока  
 температура до 900°C
•  Устойчив на драскане, триене,  
 изтъркване и на атмосферни 

условия  

 

 

Маркировачен спрей 
HUPmark

•  Искрящо червено/искрящо  
 жълто/искрящо розово
•  Отлично светещ и непрозрачен 
•  Работи във всяко положение
•  Бързо съхнене, устойчив на 

износване и на атмосферни 
условия

  
 

Как да се използва HUPmark:
Мястото на пръскане трябва да бъде сухо, чисто и обез-
маслено. Спрея да е съхраняван на стайна температура.
Преди употреба и след всяка пауза на пръскане да се 
разклаща добре, докато смесителната топка се движи 
свободно. След употреба обърнете надолу спрея.

Качества на HUPmark:
Маркировачен спрей за промишлеността, занаятчийството, 
строителството и т.н. За бързо, чисто и  трайно маркиране 
върху: бетон, дърво, зидария, метал, асфалт, почва, гипс, 
стъкло, керамика и други. За етикиране и маркиране на: 
настилки и пътища, строителни мярки, пробиви, тръбни 
и кабелни канали. Не съдържа тежки метали, олово и 
кадмий. Бързосъхнещ, устойчив на триене и вода.

Как да се използва HUPalu:
За поддържане и запазване качествата на машинните 
части, обработка на машини, фурни, отоплителни и  
парни инсталации, тръбопроводи, изпускателни системи,
турбини и други, като защита за контейнери, покритие 
на джанти, камиони и много други. 

Качества на HUPalu:
HUPalu  е чист спрей алуминий 99.5%, устойчив на темпе-
ратура до 900°C, корозия, надраскване, триене, търкане 
и на атмосферни условия.

Топлоустойчив до 500° 



71

Zn

Inox

Zn

400 мл
Aрт. № 170150

400 мл
Aрт. № 170152

400 мл
Aрт. № 170174

Detail
Art. no. 000000
400 мл
Aрт. № 170156

400 мл
Aрт. № 143348

500 мл
Aрт. № 143344

1.000 ml
Aрт. № 143345

лева, без ДДС

лева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС12,10

11,00

9, 5013,10

18,95

13,20

15,50

Цинк спрей тъмен  
HUPzincDark

•  Защита на повърхности след 
 заваряване и ремонт
•  Бързосъхнещ, устойчив на  
 топлина и атмосферни условия
•  Образува слой от цинков оксид 
 неразтворим във вода

Цинк спрей светъл HUPzincLight

 
 

 
 

Смазочен спрей за монтаж 
на кабели 

 
HUPcable

•  За лесен монтаж на кабели
•  Екстремно намалява триенето
•  Спестява до 50% от времето и 

енергията

 
 

 
 

Неръждаема стомана спрей  
HUPinox

•  Покритие от неръждаема стомана 
със съдържание на  Cr, Ni, Mn  

 
 
•  Устойчив на температура до 300°C
•  Устойчив на атмосферни условия

Как да се използва HUPinox:
За поддръжка и ремонт на детайли от неръждаема 
стомана, за обработка на тръби, машини, части на 
камиони, силози, турбини и т.н. Защитава контейнери, 
резервоари и още много други. 
 

Качества на HUPinox:
HUPinoх е неръждаемо покритие, състоящо се от хром >
15%, никел > 7%, манган > 1%, устойчиво на температура 
до 300° C. Предпазва от корозия, създава издръжлив и 
устойчив на атмосферни условия защитен слой. 
Прилепва добре и сигурно към метал, дърво, стъкло, 
камък и много други. 

 
 

Смазващи

Смазочна пяна
за полагане на кабели

 

 

Смазочни масла и  материали 
на водна основа

Как да се използва: 
Предотвратява 80% от триенето и улеснява полагането
на кабели чрез отлично приплъзване във всяка ситуация.
Щом водата се изпари, основната част от смазващото 
вещество остава и гарантира, че старите кабели могат 
лесно да бъдат изтеглени и да се добавят нови, дори
след много години и при различни температури. 

HUPcable

Как да се използва HUPcable:
Напръскайте кабели и изчакайте да се изпари (няколко 
секунди) след което изтеглете кабела. 

Качества на HUPcable:
HUPcable улеснява изтеглянето на кабели в защитни
тръби

лева, без ДДС

Как да се използва HUPzinc тъмен/HUPzinc светъл:
За ремонт на поцинковани части, защита при заваряване,
за ремонт на повредени повърхности, корозия, защита 
от галваничен ефект, защитно покритие за тръби и 
метали, грунд за последващите слоеве. Образува траен 
защитен слой от водо-неразтворим цинков оксид, като
по този начин предпазва повредени части. 

Качества ан HUPzinc:
HUPzinc е смес с висока чистота на цинков и алуминиев
прах, бързосъхнеща и устойчива на топлина и 
атмосферни условия.

Как да се използва:
Предотвратява 80% от триенето и улеснява полагането
на кабели чрез отлично приплъзване във всяка ситуация.
Щом водата се изпари, основната част от смазващото 
вещество остава и гарантира, че старите кабели могат 
лесно да бъдат изтеглени и да се добавят нови, дори
след много години и при различни температури.
Смазочна пяна, спрей 400 мл. 
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Video 170180

Si

Polymer

un
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Смазващи

Универсална смазка
HUP40 50 мл

Универсална смазка 
HUP40 400 мл

•  Универсална смазка, която не
съдържа силикони

•
 
Разхлабва всички видове 

 
 

кородирали механични връзки
•

 
Ефективна срещу влага, 

 
 

смазва и подхранва
 

 

Приложение на HUP40:
Разхлабва упорити фитинги, гайки, болтове и други,  в 
следствие на ръжда и окисляване, премахва влагата и 
конденза по кабелни и електрически връзки и контакти. 
Създава ултра-тънък филм, който защитава всички 
метални повърхности и предотвратява по-нататъшна 
корозия, предпазва от влага  кабели и контакти и 
предотвратява последващо натрупване на влага. Смазва 
и защитава инструменти, машини, прецизни инструменти, 
брави, плъзгащи се и водещи релси, колела, болтове, 
панти, фитинги и други. Не съдържа силикони!  Тя дори 
топи леда на брави, болтове, панти, фитинги и други.

 

 
 

Качества на HUP40:
HUP40 е универсална смазка за 1001 решения!

Полимерен спрей  
HUPpolymer

•  Универсална смазка на  
 полимерна основа
•  Дълготрайна защита на  
 гума, EPDM, PP, PVC
•  Коефициентът на триене се

намалява с до 40%
 

  
   

Силиконов спрей
HUPsil

•  Универсален смазочен спрей
на силиконова основа

 
 

•  Водоустойчив и термоустойчив   
 от -30°C до +200°C   
 •

 
Антистатичен, устойчив на 
корозия и влага  

 

 
 

Контактен спрей 
HUPwetBlock

•  Защита на всички видове 
електрически контакти от влага

 
 
• Отстранява влагата
• Предпазва дълго време от 
  окисляване и утечки

 
 

Приложение на HUPwetBlock:
Благодарение на високо ефективни съставки всички 
видове електрически контакти и връзки са защитени 
срещу влага и корозия. Предпазва надеждно от вода и 
влага. Свойствата на продукта остават дори и след 
няколко месеца употреба на открито и закрито, с цел
да предотврати постоянни утечки и къси съединения в:
осветителна техника, терминали и контакти, 
електрически машини и апарати, помпи, домофони, 
ключове и вентили, връзки и контакти, фасунги, 
кутии с предпазители, кабелни връзки, кабелни макари,
полюси на батерии, електрозахранване на двигателя, 
системи за запалване, звънчеви системи и много други.

Detail
Art. no. 000000
50 мл
Aрт. №  170168

Detail
Art. no. 000000
400 мл
Aрт. № 170166

400 мл
Aрт. № 170170

400 мл
Aрт. № 170162

400 мл
Aрт. № 170180

000, 00
EUR netлева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

8, 40

9, 50

26, 70

7, 95

28,50
лева, без ДДС

Как да се използва HUPsil:
За да се елиминира скърцане и шум при работа на
машини, превозни средства, вериги и др. Ползва се като  
смазващо средство и против стареене. За почистване и
защита на метали, каучук, пластмаса и др.

Качества на HUPsil:
HUPsil е универсален силиконов спрей и лубрикант. 
Той е устойчив на стареене, влага и температура от  
-30°C до +200°C.  Също е антистатичен и прахоустойчив, 
като смазва и хидроизолира всички повърхности без 
да ги омазнява.

Как да се използва HUPpolymer:
Добавка, заместител на силиконовия спрей за смазване 
и приплъзване, както и за дълготрайна защита на гума, 
EPDM, PP, PVC и други. Значително подобрява  
характеристиките на повърхности с покрития, като 
коефициентът на триене се намалява с до 40%. 
Третираните повърхности имат подобрен външен вид, 
водоустойчиви са и устойчиви на замърсявания.

Качества на HUPpolymer:
Избягва се замърсяването на иструментите и машинните 
части при използването на силиконови масла. Няма 
напукване при контакт  на обработените профили с 
плексиглас  или поликарбон. 
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PTFE PTFE

Video 170164

PTFE-Спрей 
HUPptfe

•  Универсална смазка за всички  
 видове материали, обезмаслена
•  Устойчива на температура от   
 - 60°C до +230°C
•  Бързосъхнеща,  обезмаслена и  
 безцветна

 
 

Многофункционален спрей   
HUPptfeSynt

•  Смазка за фини механични
и пружинни части

 
 
•  Трайно смазване на части   
 под високо налягане
•  Разхлабва резбови връзки

 
 

 

Масло за рязане  
HUPdrill

•  Легирани масла с ЕР-добавки  
 и полярни вещества
•  Много икономично и ефективно
•  Подходящ за стомана, леки и

цветни метали
 

 

 
 

 

Анти корозионен спрей 
HUPrustEX

•  Прониква и разтваря изключи-
телно ефективно ръжда

 
 
•  Предпазва от ръжда 
•  Разхлабва резбови връзки

 
 

Масла за рязане Премахване на ръжда

400 мл
Aрт. № 170158

400 мл
Aрт. № 170160

400 мл
Aрт. № 170172

400 мл
Aрт. № 170164

лева, без ДДС лева, без ДДС

лева, без ДДС лева, без ДДС

13,60 13,60

11,00 7, 50

Приложение на HUPptfe:
Където масло или грес са нежелани. Специална смазка
за всички непретенциозни смазвания, защитава всички
метали, кожа и дървени части и защитава от стареене 
гумени части и пластмаси. 
Служи за премахване на скърцане и други шумове от  
механизми и вериги, прозорци, врати и други в 
електрониката, дърводелството, текстилната и
хартиената индустрий. 

Качества на HUPptfe:
HUPptfe  е сух и обезмаслен смазочен спрей. Устойчива   
на температура от - 60°C да +230°C с дългосрочен ефект 
и нисък коефицент на триене, бързосъхнещ, безцветен, 
без вкус след използване. Защитния слой има 
антикорозионно и влагоустойчиво действие.

Как да се използва HUPptfeSynt:
Спрей, специално създаден  за дългосрочно смазване в 
условия на високо налягане и силно триене. Предпазва 
всички движещи се части и елиминира скърцането.

Качества на HUPptfeSynt:
Смазва прецизни детайли под налягане, подложени на 
огромни различия на температура.

Как да се използва HUPdrill:
Точно, чисто и много икономично приложение при рязане, 
благодарение на дозиращата глава. За машини, при които 
пълното отделяне на охлаждащото масло от използваното 
хидравлично или смазващо масло не е възможно. 
Подходящо за обработка на желязо, леки и цветни метали.

Качества на HUPdrill:
Специално масло за рязане, прозрачно, съдържа 
ефективни ЕР добавки и полярни вещества. 
Издържа високи натоварвания, намалява износването 
и предпазва от корозия.

Как да се използва HUPrustEX:
Премахва ръжда, масла, смоли, катран и прегорели 
остатъци от масла. Разпуска упорити места на свръзки, 
елиминира звуци от триене, предпазва дългосрочно, 
прониква и в най-тесните места като улеснява 
демонтажните работи. Разхлабва кородирали и 
блокирали болтове и гайки, шарнири, винтови връзки.

Качества на HUPrustEX:
Преминава под ръждата и замърсяванията, като ги 
разтваря успешно, предпазва и консервира 
обработените места чрез тънък слой от МоS2.
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M

Video 170102

500 мл
Aрт. № 170102

500 мл
Aрт. № 170114

Detail
Art. no. 000000
400 мл
Aрт. № 170120

Art. no. 170174Detail
Art. no. 000000
500 мл
Aрт. № 170103

Почистващи
Обезмаслител 
HUPdegreaser

•  За почистване и обезмасляване
•  Премахва прах, замърсявания, 

масла и мазнини
•

 
Без остатъци и бързо  изпарим

 
 

Спрей за контактни връзки 
HUPelectroClean

•  Почиства релета, кабели, 
намотки, контакти и двигатели

  
 
•  Премахва прах, замърсявания,  
 грес и въглищен прах
•  Изпарява се без остатък

 
 

Спрей за контактни връзки, 
незапалим  
HUPcontactXtra
•  Почиства всички видове 

електрически контакти
•

 
Отлично смазва и почиства  

 
 

повърхностите
•  Не проводим, може да се  
 използва без изключване на 

захранването 

 

 
 

Metal Degreaser 
HUPmetalClean

•  Интензивно почиства метални  
 повърхности
•  Без остатъци и бързо  изпарим  
 •

 
Подготвя повърхности за 
залепване 

Как да се използва HUPmetalClean:
Премахва груби замърсявания механично. Напръскайте 
от късо разстояние и после източете. Напръсканите 
частите, са чисти и сухи само за няколко секунди. 
Демонтиране на частите не е необходимо, ако 
разтворените замърсявания могат да се изтичат
заедно с течността.
Забележка: Не разяжда емайл / не е подходящ за  
пластмаса и уплътнения! Само за търговска употреба. 
Правете тестове за съвместимост с материали.

 

 

лева, без ДДС

лева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

7, 60

7, 95

42,60

9,90

Как да се използва HUPdegrease:
За почистване и обезмасляване. Премахва прах, 
нечистотии, масла и смазващи вещества, восъчни петна, 
мазнини и остатъци от каучук от превключватели 
високо напрежение, климатични устройства, антенни 
изолатори, мотори, вентилатори, кабели, упорити 
замърсявания върху стъкло и лакове на коли.  

Качества на  HUPdegrease:
Бързо и интензивно действащо, почистващо и 
обезмасляващо средство за механични и електрически 
устройства. Не оставя следи и бързо се изпарява.

Как да се използва HUPelectroClean:
За почистване на прах, замърсявания, масла, грес, 
остатъци от смазващи вещества, карбонова прах от 
триещи се електрически части-контакти, релета, 
разпределители, бобини, намотки и други. Може да се 
използва и за предварително почистване при 
последващо боядисване.

Качества на HUPelectroClean:
Представлява смес от въглеводороди и почистващи 
ускорители. Почиства без петна и не оставя следи 
след изпаряване.

Как да се използва HUPcontactXtra:
Впръскайте в частите, които трябва да бъдат почистени 
или на повърхността на контакта, така че да се отстранят 
нечистотиите. Ако контакта е много замърсен, 
процедурата се повтаря. Продуктът не се възпламенява, 
така че не е необходимо да се изключва захранването.

Качества на HUPcontactXtra:
Безопасно почистване, на базата на невъзпламеними 
сътавки. Продуктът е базиран на хидрокарбон, няма 
миризма и не дразни кожата. Не оставя следи и 
бързо се изпарява.

Качества на HUPmetalClean:
За бързо почистване, без остатък и бързо изпаряване, 
премахва грес, масло, восъчен остатък, химикал, смола 
и упорити замърсявания от всички метални повърхности. 
Без остатъчно обезмасляване на всички метални предмети.
Може също да се използва като препарат за последващо
боядисване и залепване.
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E x

5L/10L
1L

0,5L

0,5L

400 мл
Aрт. № 170110

500 мл
Aрт. № 170104

400 мл
Aрт. № 170112

Почистващ препарат 
HUPclean

•  Интензивен препарат за почистване на 
прозорци, монитори и пластмасови 
повърхности

 
 

•
 
Почиства безупречно

•
 
Силно концентриран, противоалергичен

 
 

Как се използва  HUPclean:
За почистване на прозорци, монитори, пластмасови 
повърхности, сгради, транспортни средства и машини. 
 

Качества на HUPclean:
HUPclean е многофункционален почистващ препарат и 
постига най-добри нива на чистотата при случаи на 
замърсяване с масло, грес, восък и други подобни
вещества.

Спрей за почисване на графити
HUPgra�tiEx

•  Премахва графити, бои и 
остатъци от лепило

 
 
•  Почиства бетон, камък, 

дърво и керамика
 

 
•  Не съдържа токсични, 

корозивни и озоноразруша-
ващи вещества

 
 

Как се използва HUPgra�tiEx:
Премахва лак, боя, графити и остатъци от лепило. 
Почиства замърсени повърхности, като бетон, камък, 
тухла и дърво, както и стъкло, керамика, 
порцелан и метални плоскости. 
 

Качества на HUPgra�tiEx:
Състава му е без токсични, корозивни и озоноразруша-
ващи вещества. Приложим във всички области на 
промишлеността и търговията, както и монтажни
фирми, печатници, магазини за боя, метална и 
пластмасова индустрия, почистващи фирми.

Универсален препарат за 
почистване HUPcleanMulti

•  Мултифункционално почистване
•  Най-добре почиства масло, 

мазнина и восък
 

 
•  Сгради, превозни средства и 

машини

Как се използва HUPcleanMulti:

Почистване на прозорци, огледала, стъкла, екрани, 
пластмасови повърхности, плочки и други в 
промишлеността и занаятчийството.
 

Качества на HUPcleanMulti:
HUPcleanMulti  е пяна с портокалов аромат. Интензивно
почиства и придава блясък върху всякакви повърхности. 
Силен, но мек. Много икономичен поради високия 
концентрат, за чувствителна кожа. Безупречен, непорест,
не образува струйки. Почиства чрез активно образуване 
на пяна. 

Спрей за изчистване на  
етикети HUPlableEx

•  Отстранява остатъци от 
лепило и етикети

 
 
•  Премахва битуми и прясна 

полиуретанова пяна
 

 
•  Силен и лек към материалите  
 

Как се използва HUPlableEx:
Отстранява безостатъчно лепило, етикети, смазочни 
материали, битум, пресни остатъци от полиуретанова 
пяна и упорити петна. За почистване на метални 
повърхности (дори преди боядисване), подходящ за много
области в промишлеността, търговията и занаятчийството.

 
 

 
 

Качества на HUPlableEx:
HUPlableEx е силен, но лек към материала, изпарява се
бързо и не оставя следи. 

500 мл
Aрт. № 170100

1.000 мл
Aрт. № 170101

5.000 мл
Aрт. № 170105

10.000 мл
Aрт. № 170107

празен
Aрт. № 170109

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

20,50

9, 50

12,70

10,95

14,20

44,80

79,90

82,10
лева, без ДДС

HUPfoam Помпа

•  1,5 литра
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Detail
Art. no. 000000
400 мл
Арт. № 170106

400 мл
Aрт. № 170108

000, 00
EUR netлева, без ДДС лева, без ДДС

Спрей сгъстен въздух 
HUPair

•  Премахва прах, замърсявания 
и други депозити

 
 
•  За охлаждане и отстраняване 

на грешки на прегрели части
 

 

Как да се използва HUPair:
HUPair сгъстен въздух за охлаждане и отстраняване на 
грешки на прегрели части. За да премахнете прах, 
мръсотия и други депозити на компютри, клавиатури, 
инженерни компоненти, офис техника, копирни машини,
принтери и други. 

 Как да се използва HUPairXtra:
Използва се навсякъде, където прах и мръсотия се 
отстраняват трудно, като цялата гама от поддръжка и 
ремонт на електронно оборудване, компоненти, 
компютри, прецизни механични часовници и други. 
За отстраняване на прах и мръсотия от клавиатури, 
компютърни кутии, шкафове, измервателни и 
инструменти за контрол на технологии, оптични 
инструменти, Hi-Fi и видео техника , както и модули, 
печатни платки, магнитни глави, памети и други.

 
 

Качества на HUPairXtra:
HUPairXtra незапалим - особено подходящ за почистване 
на електрически контакти. За чисто и сухо почистване 
в труднодостъпни зони и върху чувствителни 
повърхности.

Спрей сгъстен въздух - незапалим 
HUPairXtra

•  Почиства електрически  контакти, 
оборудване и компоненти

 
 
•  Отстранява прах и мръсотия в

шкафове за управление и MSR
 

  
 •

 
Почистване на ИТ и телекомуни-
кационно оборудване и модули 

 

Почистващи

Detail
Art. Nr. 000000

000, 00
EUR netto

HUP защита на кожата

•  Предпазва кожата, чрез защитен 
слой

 
 
•  Предпазва кожата от контакт с 

масло, грес, катран, боя и други 
замърсявания

 
 

•
 
Кожата остава дишаща и 
не изсъхва

 
 

250 мл
Aрт. № 170116

лева, без ДДС

Как да се използва HUPskinProtect:
Предпазва ръцете и други части на тялото, чрез защитен 
слой, от контакт с масло, грес, катран, боя, прах и други 
замърсявания. Това може да попречи на алергични 
реакции с много вещества, тъй като създава  защитен 
слой между кожата и средата. За ежедневна употреба в 
промишлеността и занаятчийството. 

Качества на HUPskinProtect:
HUPskinProtect улеснява почистването на кожата. 
Кожата остава дишаща и не изсъхва. 
Дерматологично тестван.

Крем за почистване на ръце 
„HUPsoap  “

Специален почистващ крем за 
отстраняване на упорити 
замърсявания, като например 
прясна боя и лепило остатъци, 
масла, грес, катран, битум, 
смоли и други.

 
 

 

•
 

инкрустиран с фини абразивни 
тела за PU-брашно-базирани

 
 

•
 
икономичен

•
 
повторно овлажнява

•
 
дълбоко прониква и нежно почиства

•
 
добра биоразградимост

500 мл
Aрт. № 170126

лева, без ДДС

3.000 мл
Aрт. № 170127

лева, без ДДС

> 170127 (3 литра)
Aрт. № 170129

лева, без ДДС

HUPsoap

•  3 литра

HUPsoap

•  10 литра

Как да се използва HUPsoap:
Разтрийте няколко грама на сухи ръце, добавете малко 
вода и измийте добре. Намалява консумацията със 
съответния дозатор за дозиране.
 
 

Качества на HUPsoap:
HUPsoap за отстраняване на упорити замърсявания, 
като например прясна боя и лепило остатъци, масла, 
грес, катран, битум, смоли и т.н.

10.000 мл
Aрт. № 170128

13, 20 34,00

25,40

21, 95

39, 20

85, 50

107, 50
лева, без ДДС

Диспенсър за крем за  
ръце HUPsoap, 3 литра

•  Подходящ за арт. № 170127
•  Тръба от неръждаема стомана
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40  x

80  x

80 x (27 x 22,5 см)
Aрт. № 170118

Detail
Art. no. 000000Aрт. № 170406

40 x (27 x 25 см)
Aрт. № 150600

лева, без ДДС

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

Почистващи кърпи  
HUPwipe

•  За почистване на машини, уреди и    
 пластмасови повърхности
•  Премахва ръжда, грес, никотин и  
 други
•  За тежки замърсявания в промишлеността

и занаятчийството

Как да се използва HUPwipe:

HUPwipe е идеалният инструмент за отстраняване на 
упорити замърсявания, като например:. Ръжда, грес, 
остатъци от лепило, масло, сажди, смоли, пресни 
остатъци от боя, смазочни материали, никотин и други. 
Може да се използва за премахване на тежки замърся-
вания в търговията, промишлеността и занаятчийството.

Дозиращ накрайник 
„Target Control System“

 „Target Control System“ е стабилен и гъвкав дозаторен 
накрайник, който може да бъде отстранен по всяко времe. 
Той е съвместим с много от аерозолните продукти на 
HAUPA. 

Това означава още по-точно и прецизно пръскане на 
желаната доза. Насочено, точно и правилно дозиране. 

 

Не е подходящ за спрейове с арт. № : 170106, 170150, 
170152, 170400

Приложение:
HAUPA почистващи кърпи са идеални за почистване на 
ръцете, както и за почистване на инструменти и работни 
повърхности. Те премахват упорити замърсявания бързо 
и ефективно като  грес, бои, масло, катран, мастило, 
силикон, лепило  и други, което ги прави идеални спътни-
ци за работилници, офиси, дома и в движение. Тези прак-
тични кърпи са импрегрирани с почистващо средство, 
дерматологично тествани са и  са подходящи за 
чувствителна кожа. Индивидуално перфорирани, кърпите 
осигуряват лесно извличане. Те се съхраняват в практичен 
и солиден контейнер с капак, които ги предпазват от 
дехидратация. 

Съдържание: 40 кърпи, всяка 17 x 25 см.
 

 

Качества:
Без усилие премахва: мазнини, бои, масло, катран, 
мастило, силикон, лепило и  още ..........

Индустриални 
почистващи кърпи 

•  Мазнини, бои, масла, катран, 
 силикон, лепило и мнго други
•  Подходящи за почистване

на ръце

50,20

3, 50

11, 00



Text Überschrift
Text Beschreibung

-50°

-50°

Detail
Art. no. 000000
200 мл
Aрт. № 170404

400 мл
Aрт. № 170400

400 мл
Aрт. № 170402

000, 00
EUR netлева, без ДДС

лева, без ДДС

20, 50

13, 10

34, 00
лева, без ДДС

Спрей детектор на дим  
HUPdetect

•  Симулира дим от пожар
•  Около 150-200 теста
•  Бърз и надежден

Как да се използва HUPdetect:
Тествайте димните детектори веднъж месечно със спрея 
за да се изключи технически дефект, както и 
замърсяване на детектора  

 

Качества на HUPdetect:
• директно симулира пожарен дим
• достатъчен за около 150-200 тестови операции
• бърз и надежден

Спрей за замразяване
HUPcool

•  Отстраняване на проблеми в 
областта на електрониката

•
 
Шоково замразяване до -50°C

•
 
При разлепване

Как се използва HUPcool:

HUPcool се използва за отстраняване на прах, мръсотия 
и други депозити от клавиатури, инженерни компоненти, 
офис техника, копирни машини, принтери и други. За 
охлаждане и отстраняване на грешки в прегряти части. 

 
 

Спрей за замразяване 
HUPcoolXtra

•  Отстраняване на проблеми в 
областта на електрониката

•
 
Активното вещество и пръс- 

 
 

кащият газ са незапалими
•

 
Шоково замразяване до -50°C

Как се използва HUPcoolXtra:
За откриване на дефекти в електрически системи и 
електроника. Със спрея за замразяване бързо се откриват 
грешки в ел. схеми, електроника, компютърни кутии, 
шкафове, при измерване и контрол на технологията, 
инструменти, оптично оборудване, Hi-Fi и видео техника, 
както и при модули, печатни платки, магнитни глави, 
термични ключове и други.   

 
 

Качества на HUPcoolXtra:
HUPcoolXtra е спрей за замразяване, с който може да се 
охлажда до -30°C. Охлаждане на резистори и транзистори 
за предотвратяване на повреди при запояване. 

Тестващи



Почистване и поддръжка 
                                          2017
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29 cм
Aрт. №. 393000

лева, без ДДС

40 cм
Aрт. №. 393008

40 cм
Арт. №. 393012

40 cм
Aрт. №. 393010

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

43 cм
Aрт. №. 393002

лева, без ДДС

Ръчна четка „Prestige“ къса
• Мек косъм Elaston PET 
• Дървена дръжка
• 29 cм
• С отвор на дръжката за закачване   

 Ръчна четка „Prestige“ дълга
• Мек косъм Elaston PET 
• Дървена дръжка
• 43 cм
• С отвор на дръжката за закачване

Четка за почистване
• Elaston 
• 40 cм
•  6/15 реда

Четка за грубо почистване 
• Elaston 
• 40 cм
• За груби замърсявания
• Дървена конзола
• С отвор за дръжка

Четка, гладка повърхност
• 40 cм
• За гладки подове и фино замърсяване
• Дървена конзола
• С отвор за дръжка

1400 мм
Aрт. №. 393004

лева, без ДДС

Дръжка за четка
• Гладко шлифована
• Заоблен край
• 1400 мм

4,10

7,90

8,20

8,60

5,40

4,50
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450 x 230 мм
Aрт. №. 393006

лева, без ДДС

38 мм x 50 метра
Aрт. №. 393014

575 x 1000 мм, 5x
Aрт. №. 393018

1 x 10 метра
Aрт. №. 393028

лева, без ДДС

лева, без ДДС

лева, без ДДС

12 л
Aрт. № 300102

лева, без ДДС

Метална лопатка за боклук
• Направена от метал
• Боядисана в черно
• Дървена дръжка с отвор за окачване
• Здраво изпълнение
• 450 x 230 мм 

Кофа
• Направена от пластмаса
• 12 литра
• С дръжка за носене

Текстилна лента
С изключително здраво лепило, UV-устойчиво
 

• 50 метра

Чували за строителни отпадъци
• LDPE  
• Ролката съдържа 5 чувала 
• 75 л  
• 100 my • 575 x 1000 мм

Многофункционална постелка
Изключително абсорбираща, против подхлъзване благодарение на РЕ слой, 
предпазва от боя, влага, за всички плавателни съдове, при ремонт, строителство 
и други работи. За многократна употреба.

• 1 x 10 метра

50 мм x 50 метра
Aрт. №. 393016

лева, без ДДС

700 x 1100 мм, 10x
Aрт. №. 393020

6, 70

12,30

6,70

24,50

4,90

16, 80

6, 70
лева, без ДДС

Чували за отпадъци, екстра
• LDPE  
• Ролката съдържа 10 чувала 
• 120 л  
• 50 my • 700 x 1100 мм
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50 м², 4 x 12,5 метра
Aрт. № 393026

лева, без ДДС

Покривен найлон
Предпазва от прах и влага, за вътрешна употреба.

• 12 my
• 4 x 12,5 метра

20 м², 4 x 5 метра
Aрт. № 393022

лева, без ДДС

Покривен найлон, твърд
Ефективна защита от мръсотия, независимо от работата, за вътрешна 
употреба.
• 30 my
• 4 x 5 метра

50 м², 4 x 12,5 метра
Aрт. №. 393024

лева, без ДДС

Покривен найлон, твърд
Ефективна защита от мръсотия, независимо от работата, за вътрешна
 употреба.
• 30 my
• 4 x 12,5 метра

3 x 10 м, 200гр/м²
Aрт. №. 393030

лева, без ДДС

Строително фолио "Profi"
Оптимална защита на всички работни места на закрито и за всички 
ситуации на открито. 

• 3 x 10 метра 
• 200гр/м 2

 120 x 220 cм
Aрт. №. 393032

8,60

7, 10

17,00

47,20

17,     50
лева, без ДДС

Врата за защита от прах, multi-fleece
Предпазва от прах и мръсотия, размери 120х220 cм. 
Дължина на ципа приблизително 215 cм.
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