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Vairāk nekā 55 gadu  
ilga lietpratība un pieredze

Kopš 1961. gada

Mugursoma „BackpackPro“ 
Art. 220265 | ūdeni un traipus atgrūdošs materiāls,

krāsa: melna ar zaļām šuvēm, materiāls: ārkārtīgi izturīgs poliesters 1680D.
  

Pielāgota praktiskām vajadzībām | ļoti ērta nēsāšana | viegla | ārkārtīgi  
izturīgs materiāls | plašs pielietojums | 3 atsevišķi nodalījumi  

(kārtībai un aizsardzībai) | pastāvīgs pavadonis ikdienā

220265 | 360°

LV

Padoms māceklim
   Padom

s māceklim   Padom
s m

āc
ek

lim



2

EUR neto

440 x 500 x 220 mm
Preces Nr. 220265

79,90

„BackpackPro“
Darbarīku mugursoma profesionāliem lietotājiem, neaprīkota, ūdeni 
un traipus atgrūdošs materiāls, krāsa: melna ar zaļām vīlēm, mate-
riāls: ārkārtīgi izturīgs poliesters 1680D.

ü 3 nodalījumi, kas ir atverami līdz apakšai; katrs nodalījums ir  
 optimāli izmantojams:
 1 Priekšējais: nesadalīts, elastīga izmantošana mazākām rīku vai  
  izejmateriālu kastēm, vai planšetdatoram / klēpjdatoram
 2 Vidējais: ar instrumentu, skrūvgriežu un knaibļu nodalījumiem
 3 Aizmugurējais: ar iebīdāmiem nodalījumiem un siksnām  
 darbarīkam vai klēpjdatoram + piederumiem, piemēram, pelei utt.
ü Polsterētas plecu siksnas; regulējamas, pielāgojot augumam
ü Jostas siksna labākam atbalstam un plecu atslogošanai
ü Polsterēta muguras daļa
ü Ratiņu montāžas iespēja
ü Viegli velkami rāvējslēdzēji, lietojami pat ar cimdiem
ü Īpaša iespēja: noņemami polsteri – ērti darbam sēžot vai  
 stāvot uz ceļiem

• pielāgota praktiskajām vajadzībām
• ļoti ērta nēsāšana, viegla
• ārkārtīgi izturīgs materiāls
• ūdeni un netīrumus atgrūdošs materiāls
• plašas pielietošanas iespējas
• 3 atsevišķi nodalījumi (kārtībai un aizsardzībai)
• pastāvīgs pavadonis ikdienā

1 2 3

220265/1 | 360°

220265 | 360°



Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. Talruni: +370-699-63363, +372-538-41128. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2018. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

... pārliecinoši risinājumi
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* Pilnveidotas  
griešanas īpašības

* Pilnveidotas  
griešanas īpašības

BackpackPro  „Basic 1000 V“
Darbarīku mugursoma, 3 nodalījumi atverami līdz apakšai, priekš-
pusē variējams, bez nodalījumiem, vidū ar darbarīku nodalījumiem, 
aizmugurē ar iebīdāmiem nodalījumiem un siksnām darbarīkiem 
vai klēpjdatoram + aprīkojumam, polsterētas plecu siksnas, jostas 
siksna, noņemams polsteris strādāšanai sēžot vai stāvot uz ceļiem, 
aprīkota ar 11 darbarīkiem, ūdeni un traipus atgrūdoša, materiāls: 
ārkārtīgi izturīgs poliesters 1680D, krāsa: melna ar zaļām vīlēm, 
BackpackPro 220265. 

Komplektā ietilpst:
• Skrūvgriežu komplekts 1000 V, “Phillips”, 6-daļīgs
 Ietilpst: 1 elektriķa skrūvgriezis 1000 V, 2,5 x 75 mm /  
 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm, 1 krustiņa  
 skrūvgriezis 1000 V, PH 1 + 2 izmērs 
• Kombinētās knaibles 1000 V, 180 mm*
• Asknaibles 1000 V, 160 mm*
• Plakanknaibles ar smailiem galiem 1000 V, taisnas, 200 mm*
• Kabeļu griezējs 1000 V, 200 mm
• Sprieguma testeris 100 – 250 V, vaļējs

EUR neto

11 daļas, 440 x 500 x 220 mm
Preces Nr. 221277

156,00

EUR neto

BackpackPro  „Start 1000 V“
Darbarīku mugursoma mācekļiem, 3 nodalījumi atverami līdz 
apakšai, priekšpusē variējams, bez nodalījumiem, vidū ar darbarīku 
nodalījumiem, aizmugurē ar iebīdāmiem nodalījumiem un siksnām 
darbarīkiem vai klēpjdatoram + aprīkojumam, polsterētas plecu  
siksnas, jostas siksna, noņemams polsteris strādāšanai sēžot vai 
stāvot uz ceļiem, aprīkota ar 20 darbarīkiem, ūdeni un traipus  
atgrūdoša, materiāls: ārkārtīgi izturīgs poliesters 1680D, krāsa: 
melna ar zaļām vīlēm, BackpackPro 220265. 

Komplektā ietilpst:
• Skrūvgriežu komplekts 1000 V, “Phillips”, 6-daļīgs
 Ietilpst: 1 elektriķa skrūvgriezis 1000 V, 2,5 x 75 mm /  
 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm, 1 krustiņa  
 skrūvgriezis 1000 V, PH 1 + 2 izmērs 
• Kombinētās knaibles 1000 V, 180 mm*
• Asknaibles 1000 V, 160 mm*
• Plakanknaibles ar smailiem galiem 1000 V, taisnas, 200 mm*
• Sprieguma testeris 100 – 250 V, vaļējs  
• Pamata kabeļa apvalka atdalītājs “Safety” bez  
 āķveida asmens, 8 – 28 mm2

• Rūpniecības apaļā ota, 4. izmērs
• Ģipša mulda
• Krāsotāja špaktele 40 mm
• Akmens kalts, plakani ovāls, 28 x 250 mm
• Elektriķa kalts 10 x 250 mm
• Atslēdznieka āmurs 300 g
• Akmeņveseris 1000 g
• Kabatas zāģis ar metāla zāģa plātni
• Kabeļu galu notīrītājs „Basic“ 0,5 – 4 mm2

20 daļas, 440 x 500 x 220 mm
Preces Nr. 221280

178,00

221277 | 360°

221280 | 360°
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Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. Talruni: +370-699-63363, +372-538-41128. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2018. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.
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HAUPA demo

HAUPA Grupa
www.haupa.com

EUR neto

BackpackPro  „Operator 1000 V“
Darbarīku mugursoma profesionāliem lietotājiem, 3 nodalījumi  
atverami līdz apakšai, priekšpusē variējams, bez nodalījumiem, vidū 
ar darbarīku nodalījumiem, aizmugurē ar iebīdāmiem nodalījumiem 
un siksnām darbarīkiem vai klēpjdatoram + aprīkojumam, polsterētas 
plecu siksnas, jostas siksna, noņemams polsteris strādāšanai sēžot 
vai stāvot uz ceļiem, aprīkota ar 22 darbarīkiem, ūdeni un traipus  
atgrūdoša, materiāls: ārkārtīgi izturīgs poliesters 1680D, krāsa: 
melna ar zaļām vīlēm, BackpackPro 220265. 

Komplektā ietilpst:
• Maināmo asmeņu komplekts „Vario“, „Phillips“, 10-daļīgs
 Ietilpst: 2K-maiņas rokturis, uzskrūvējams uzgalis, 
 Maināmā asmens grope 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 
 PH1 / PH2, PZ/FL 2, četrstūra 1, „divbārdu“
• Kombinētās knaibles 1000 V, 180 mm*
• Asknaibles 1000 V, 160 mm*
• Plakanknaibles ar smailiem galiem 1000 V, taisnas, 200 mm*
• Kabeļu griezējs 1000 V, 200 mm
• Ūdens sūkņa knaibles 1000 V, 240 mm
• Sprieguma testeris „Profi LED Plus II“ 6 – 1000 V 
• Digitālais multimetrs „Multi Check II“
• Automātiskais kabeļu galu notīrītājs  
 „Super Plus“ 0,2 – 6 mm2

• Kabeļu nazis 1000 V, taisns asmens
• Elektroskapja atslēga „HUPkey“
• LED miniprožektors „HUPlight4“, 4 vati
• Mērlente 3 m

22 daļas, 440 x 500 x 220 mm
Preces Nr. 221279

360,00

* Pilnveidotas  
griešanas īpašības

* Pilnveidotas  
griešanas īpašības

EUR neto

BackpackPro  „Basic plus 1000 V“
Darbarīku mugursoma profesionāliem lietotājiem, 3 nodalījumi  
atverami līdz apakšai, priekšpusē variējams, bez nodalījumiem, vidū 
ar darbarīku nodalījumiem, aizmugurē ar iebīdāmiem nodalījumiem 
un siksnām darbarīkiem vai klēpjdatoram + aprīkojumam, polsterētas 
plecu siksnas, jostas siksna, noņemams polsteris strādāšanai sēžot 
vai stāvot uz ceļiem, aprīkota ar 19 darbarīkiem, ūdeni un traipus  
atgrūdoša, materiāls: ārkārtīgi izturīgs poliesters 1680D, krāsa: 
melna ar zaļām vīlēm, BackpackPro 220265. 

Komplektā ietilpst:
• Skrūvgriežu komplekts 1000 V, “Phillips”, 6-daļīgs
 Ietilpst: 1 elektriķa skrūvgriezis 1000 V, 2,5 x 75 mm /  
 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm, 1 krustiņa  
 skrūvgriezis 1000 V, PH 1 + 2 izmērs 
• Kombinētās knaibles 1000 V, 180 mm*
• Asknaibles 1000 V, 160 mm*
• Plakanknaibles ar smailiem galiem 1000 V, liektas, 200 mm*
• Sprieguma testeris „TestPen Profi“, 12 – 1000 V
• Kabeļu galu notīrītājs „Basic“ ar āķveida asmeni, 8 – 28 mm2 
• Kabeļu galu notīrītājs „Basic“ 0,5 – 4 mm2 

• Rūpniecības apaļā ota, 4. izmērs
• Krāsotāja špaktele 40 mm
• Elektriķa kalts 10 x 250 mm
• Atslēdznieka āmurs 300 g
• Kabeļu atizolēšanas nazis ar koka spalu
• Rokas zāģis ar nekustīgu rokturi
• Mērlente 3 m 

19 daļas, 440 x 500 x 220 mm
Preces Nr. 221278

197,00

221278 | 360°

221279 | 360°


