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Det tyska företaget Hepco & Becker är sedan 35 år tillbaka specialiserat på att tillverka hårda väskor i ABS-
plast. Man är marknadsledande i Europa på tillverkning av väskor för motorcyklar. Sedan 20 år har man också en 
produktion av verktygsväskor med verktygskartor. Alla väskor har en stark aluminiumram som gör väskan vridsta-
bil. Starka gångjärn och utbytbara handtag samt lås. Man har också läderväskan “Favorit” i programmet.
 

Den tyske virksomhed Hepco & Becker har gennem de seneste 35 år specialiseret sig i produktion af hårde 
tasker i ABS-plast. Virksomheden er markedsledende i Europa på produktion af tasker til motorcykler. De sidste 
20 år har man også startet produktion op af værktøjstasker med værktøjsindlæg. Alle taskerne har en stærk alu-
miniumsramme, som giver taskerne stor vridningsstabilitet. Stærke beslag, udskifteligt håndtag samt lås under-
streger kvaliteten. Man har også læderkufferten "Favorit" i programmet.

Flygväskor /Flytasker Basic/Budget

Favorit Läderväskor/Favorit Lædertasker Polytex Mjuka väskor/Polytex bløde tasker
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Flygväskorna 
Tillverkas i okrossbar HDPE-plast för att klara tuffa förhållande med högsta möjliga stryktålighet och låga temper-
aturer som förekommer vid flygfrakt. De är också extra förstärkta i hörnen samt har hjul och teleskophandtag som 
standard. De klarar laster på upp till 45 kg. 
Naturligtvis passar de även i andra sammanhang där man ställer stora kvar på hållfastheten.
Budgetväskorna
Tillverkas i ABS-plast som också tål stötar och hårda tag. Dessa passar för ett brett verktygssortiment och klara 
vikter på upp till 25 kg. Starka aluminiumprofiler ger väskorna en hög vridstyvhet. Vi har valt ett Bra - Bättre - Bäst 
konsept i standardutförande med olika verktygskartor. Den största modellen kan också fås med hjul och telesko-
phandtag.
Basic-modellerna
Är av ABS-plast och tillverkade i Kina. Dessa väskor är mycket billigare än Budget-väskorna och passar bra där 
man inte har för tung last, max. 20 kg.
Favorit Läderväskor
Tillverkas i rent läder med förstärka hörn. Inredningen är genomtänkt för att ge användaren bästa möjlighet till ordn-
ing och reda. Finns olika utföranden och storlekar ger bra valmöjlighet. Väskorna har bygellås.
Polytex Mjuka väskor
Polytex är ett mycket slitstarkt syntetiskt fiber-material som är vattenavvisande. I sortimentet finns olika modeller 
för att passa hantverkarnas olika behov. Ryggsäcken ger en extra fördel då man får två fria händer för att bära 
annat. Starka blixtlås och många smarta fickor.
Rulletui
En enkel och smart lösning för att hålla reda på verktygen. Den tar också liten plats när den är ihoprullad men ger 
en bra översikt i utrullat läge.
 

Flytaskerne
Produceres i brudsikker HDPE-plast for at klare hårde forhold med højest mulig slagfasthed og lave temperature 
som fremkommer ved flyfragt. De er også ekstra forstærkede i hjørnerne og har hjul og teleskophåndtag som 
standard. De klarer last på op til 45 kg. 
Naturligvis passer de også i andre sammenhæng hvor man stiller store krav til holdbarheden.
Budgettaskerne
Produceres i ABS-plast som også tåler stød og hård håndtering. Disse passer til et bredt værktøjssortiment og 
klarer vægt op til 25 kg. Stærke aluminiumsprofiler giver taskerne en høj vridstivhed. Vi har valgt et God - Bedre - 
Bedst koncept i standardudførelse med forskellige værktøjskort. Den største model kan også fås med hjul og tel-
eskophåndtag.
Basic-modellerne
Er af ABS-plast og produceres i Kina. Disse tasker er meget billigere end Budget-taskerne og passer godt hvor 
man ikke har for tung last, max. 20 kg.
Favorit Lædertasker
Produceres i rent læder med forstærkede hjørner. Indretningen er gennemtænkt til at give brugeren bedste mu-
lighed for orden. Forskellige udførelser og størrelser giver gode valgmuligheder. Taskerne har bøjlelås.
Polytex bløde tasker
Polytex er et meget slidstærkt syntetisk fibermateriale som er vandafvisende. I sortimentet findes forskellige mod-
eller for at tilpasse sig håndværkernes forskellige behov. Rygsækken giver en ekstra fordel da man får to frie 
hænder til at bære noget andet. Stærke lynlåse og mange smarte lommer.
Rulletui
En enkel og smart løsning til at holde rede på værktøjet. Den tager også meget lidt plads når den er sammenrullet 
men giver en god oversigt i udrullet tilstand.
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Verktygsväska 5510 CCC/Værktøjstaske 5510 CCC

Robust, okrossbar verktygsväska med hjul och te
leskophantag. Kombinationslås. Kan lastas upp till 45 kg. 
Standard utrustad med för sammanlagt 55 verktyg.
Inredning kan även köpas separat:
5267:Tvåsidig verktygskarta 10 fickor och 20 resårfack samt 
dokumentfack.
5268:Verktygskarta med 14 fickor och 11 resårfack. 5268 kan 
iinte byts ut.

Robust, brudsikker værktøjstaske  med hjul og telesko-
phåntag. Kombinationslås. Kan laste op til 45 kg. 
Standard udstyret til i alt 55 stk værktøj.
Indholdet kan købes seperat:
5267: Tosidet værktøjskort 10 lommer og 20 elastikfag samt 
dokumentfag.
5268: Værktøjskort med 14 lommer og 11 elastikfag. 5268 kan 
ikke udskiftes.

FLYGVÄSKOR
Verktygsväskor tillverkade av Chicago Case i HDPE (High Density Polyethylene) och med verktygskartor tillverkade 
av Hepco & Becker. Väskorna är utrustade med hjul och teleskophandtag och klarar laster på upp till 45 kg. Kon-
struktionen av väskorna med genomtänkta detaljer gör att de är nästan okrossbara och passar därför i situationer 
där de utsetts för extra hård hantering, som vid flygtransporter. Denna serie är troligen marknadens absolut bästa/
starkaste verktygsväskor.

FLYTASKER
Værktøjstasker produceret af Chicago Case i HDPE (High Density Polyethylene) og med værktøjskort produceret 
af Hepco & Becker. Taskerne er udrustet med hjul og  teleskophåndtag og klarer last op til 45 kg. Konstruktionen 
af taskerne med gennemtænkte detaljer gør at de er næsten brudsikre og passer derfor i situationer hvor de ud-
sættes for ekstra hård håndtering, som ved flytransporter. Denne serie er formodentligt markedets absolut bedste/
stærkeste værktøjstasker.

5267 5267

5268

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5510 8019 530x310x190 7,0 HDPE Svart/Sort 4315510 1
5267 4315267 1
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Extra hörnförstärk medelstor robust verktygsväska med 
hjul och teleskophandtag. Kombinationslås. Kan lastas upp till 
45 kg. Standard utrustad med för sammanlagt 92 verktyg. In-
redning kan även köpas separat:
5364: Frontsida med plats för 20 verktyg, baksida för doku-
ment.
5366: Frontsida med plats för 18 verktyg baksida med 33 
resårband til verktyg
5368: Med 21 fack och botteninredning. 5368 kan inte bytas 
ut.

Ekstra hjørneforstærket middelstor, robust værktøjstaske 
med hjul og teleskophåndtag. Kombinationslås. Kan laste op 
til 45 kg. Standard udstyret til i alt 92 stk værktøj. Indholdet kan 
købes seperat:
5364: Front side med plads for 20 værktøj bagside til doku-
menter
5366: Frontsida med plats för 18 verktyg baksida med 33 
resårband till verktyg.
5368: med 21 fag og bundindretning. 5368 kan ikke udskiftes

Verktygsväska 5540 "Military Case"/Værktøjstaske 5540 "Military Case"

Extra hörnförstärkt stor robust verktygsväska med hjul och 
teleskophandtag. Stort utrymme i botten för större maskiner 
eller annat. Kombinationslås. Kan lastas upp till 45 kg.
5390: Verktygskarta, med dokumentficka.
5391: Bottenkarta med verktygsfack. 
5390 & 5391 kan inte bytas ut.

Ekstra hjørneforstærket stor, robust værktøjstaske med 
hjul og teleskophåndtag. Stort rum i bunden til størremaskiner 
eller andet. Kombinationslås. Kan laste op til 45 kg.
5390: Værktøjskort med dokumentlomme.
5391: Bundkort  med værktøjsfag.
5390 & 5391 kan ikke udskiftes.

5366 5366 5368

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5530 8019 460x370x310 8,0 HDPE Svart/Sort 4315530 1
5364 4315364 1
5366 4315366 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5540 8019 630x370x310 8,5 HDPE Svart/Sort 4315540 1
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Verktygsväska 5770 Robust/Værktøjstaske 5770 Robust

Hörnförstärkt med utanpånitade beslag samt hjul och tel-
eskophandtag. Med gensamt lås & kombinationslås. Kan las-
tas upp till 40 kg. Standard utrustad med för sammanlagt 80 
verktyg.

Inredning kan även köpas separat:
5380: Dokumentfack.
5366: Tvåsidig verktygskarta för 51 verktyg.
5368: Med fack och resårband för 21 verktyg samt avdelare för 
inredning.
5364: Ensidig verktygskarta med 11 fickor och 10 resårfack.

Hjørneforstærket med udv. pånittede beslag samt hjul og 
teleskophåndtag. med almindelig lås & kombinationslås. Kan 
laste op til 40 kg. Standard udstyret til i alt 80 stk værktøj. 

Indholdet kan købes seperat:
5380: Dokumentfag.
5366: Tosidet værktøjskort.
5368: Med fag og elastik til 21 værktøjer samt inddelere til in-
dretning af bunden.
5364:Ensidet værktøjskort med 11 lommer og 10 elastikfag.

5380 5364 5364

5366 5366 5368

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5770 8019 470x360x220 8,0 HDPE Svart/Sort 4315770 1
5380 4315380 1
5364 4315364 1
5366 4315366 1
5368 4315368 1
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Verktygsväska 5041 Budget "Bra"/Værktøjstaske 5041 Budget "God"

Verktygsväska tillverkad i ABS-plast med gemensamt lås. 
Kan lastas upp till 25 kg.

Inredning kan även köpas separat:
4567:Tvåsidig verktygskarta med 15 resp. 6 fickor samt A4 do-
kumentfack.
4571:Verktygskarta med fickor samt avdelare för bottenin-
redning.

Værktøjstaske produceret i ABS-plast med almindelig lås. 
Kan laste op til 25 kg.

Indholdet kan købes seperat:
4567:Tosidet med værktøjskort med 15 og 6 lommer samt A4 
dokumentfag.
4571:Værktøjskort med lommer samt inddelere til bundindret-
ning.

ABS Verktygsväskor Budget
Budget-serien erbjuder verktygsväskor enl. Bra - Bättre - Bäst konceptet i två storlekar och en av dom med hjul 
och teleskophandtag. För den resande teknikern som i huvudsak inte skall hantera väskorna i flygplan. De är 
tillverkade i kraftig ABS-plast med olika alternativ och behov av verktygsförvaring i smart utformade verktygskartor 
som håller alla verktyg på plats. Väskorna har en kraftig aluminiumram som garanterar hög vridstyvhet. De bäst 
utrustade väskorna har också kombinationslås. Lastkapacitet: 25 kg.

ABS Værktøjstasker Budget
Budget-serien tilbyder værktøjstasker iht. God - Bedre - Bedst konceptet i to størrelser og en af dem med hjul og 
teleskophåndtag. Til den rejsende tekniker som hovedsagligt ikke skal håndtere taskerne fly. De er produceret i 
kraftig ABS-plast med forskellige alternativer og behov til værktøjsopbevaring i smart udformede værktøjskort som 
holder alle værktøjer på plads. Taskerne har en kraftig aluminiumsramme som garanterer høj vridstivhed. De bedst 
udstyrede tasker har også kombinationslås. Lastkapacitet: 25 kg.

4567 4571

4567

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

05 5041 8019 460x310x160 4,2 ABS Svart/Sort 4315041 1
4567 4314567 1
4571 4314571 1
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Verktygsväskor/Verktøjstasker

Verktygsväska 5043 Budget "Bättre"/Værktøjstaske 5043 Budget "Bedre"

Verktygsväska  tillverkad i ABS-plast med gemensamt lås. 
Kan lastas upp till 25 kg. 
Inredning kan även köpas separat:
4574: Dubbelsidig verktygskarta med plats för 31 verktyg och 
dokumentfack. 
5164: Verktygskarta med plats för 21 verktyg. 
4575: Bottenkarta med plats för 15 verktyg och botteninredn-
ing.

Værktøjstaske produceret i ABS-plast med almindelig lås. 
Kan laste op til 25 kg. 
Indholdet kan købes seperat:
4574: Dobbeltsidet værktøjskort med plads til 31 værktøjer og 
dokumentfag. 
5164: Værktøjskort med plads til 21 værktøjer 
4575: Bundkort med plads til 15 værktøjer og bundindretning.

Verktygsväska 5022 Budget "Bäst"/Værktøjstaske 5022 Budget "Bedst"

Verktygsväska tillverkad i ABS-plast med med gemensamt 
lås & kombinationslås. Kan lastas upp till 25 kg.

Inredning kan även köpas separat:
5180:Dokumentfack.
4766:Tvåsidig verktygskarta med 13 fickor och 26 resårfack.
5164:Verktygskarta med 11 fickor och 11 resårfack.
4768:Verktygskarta med 13 fickor och resårfack samt avdelare 
för botteninredning.

Værktøjstaske produceret ABS-plast med med almindelig 
lås & kombinationslås. Kan laste op til 25 kg.

Indholdet kan købes seperat:
5180:Dokumentfag.
4766:Tosidet værktøjskort med 13 lommer og 26 elastikfag.
5164:Værktøjskort med 11 lommer og 11 elastikfag.
4768:Værktøjskort med 13 lommer og elastikfag samt inddeler 
til bundindretning.

5164 5164

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

05 5043 8019 460x310x180 4,6 ABS Svart/Sort 4315043 1
5164 4315164 1
4574 4314574 1
4575 4314575 1

5180 5164 5164

4766 4766 4768

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5022 8019 460x310x180 5,5 ABS Svart/Sort 4315022 1
5180 4315180 1
4766 4314766 1
5164 4315164 1
4768 4314768 1
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Verktygsväska tillverkad i ABS-plast med gemensamt lås & 
kombinationslås. Kan lastas upp till 25 kg.
Inredning kan även köpas separat:
5381: Dokumentfack i locket.
5366: Dubbelsidig verktygskarta med plats för 30 verktyg. 
5368: Bottenkarta med gummiband för fixering av 26 verktyg 
samt botteninredning. 5381 förs ej.
5381: Förs ej.

Værktøjstaske produceret i ABS-plast med almindelig lås & 
kombinationslås. Kan laste op til 25 kg.
Indholdet kan købes seperat:
Dokumentfag i låget. 
5366: Dobbeltsidet værktøjskort med plads til 30 værktøjer. 
5368: Bundkort med gummibånd til fiksering af 26 værktøjer 
samt bundindretning.
5381: Føres ikke 

Verktygsväska 5075 Budget stor "Bra"/Værktøjstaske 5075 Budget stor "God"

Verktygsväska tillverkad i ABS-plast med hjul och telesko-
phandtag, med click-on funktion med gemensamt lås & kom-
binationslås. Kan lastas upp till 25 kg.
5366: Dubbelsidig verktygskarta med plats för 30 verktyg. 
5368: Bottenkarta med gummiband för fixering av 26 verktyg 
samt botteninredning. 5381 förs ej.
5381: Dokumentfack i locket. Förs ej.

Værktøjstaske produceret i ABS-plast med hjul og telesko-
phåndtag, med click on  funktion med almindelig lås & kombi-
nationslås. Kan laste op til 25 kg.
5366: Dobbeltsidet værktøjskort med plads til 30 værktøjer. 
5368: Bundkort med gummibånd til fiksering af 26 værktøjer 
samt bundindretning.
5381: Dokumentfag i låget . Føres ikke 

5381 5368

5366 5366

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5072 8019 470x360x200 5,3 ABS Svart/Sort 4315072 1
5366 4315366 1
5368 4315368 1

5381 5368

5366 5366

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5075 8019 470x360x220 6,5 ABS Svart/Sort 4315075 1
5366 4315366 1
5368 4315368 1
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Verktygsväskor/Verktøjstasker

Verktygsväska 5910 Basic “Small”/Værktøjstaske 5910 Basic "Small"

Verktygsväska tillverkad i ABS-plast i enklare utförande för 
“gör det självare”. Med enkelt lås. Kan lastas upp till 20 kg. Ax-
elrem medföljer. 
Inredning av väska: Dokumentfack i locket. Dubbelsidig verk-
tygskarta med plats för 23 verktyg. Bottenkarta med plats för 
6 verktyg samt avdelad botteninredning. 

Værktøjstaske produceret i ABS-plast. Enkel udførsel til 
"GDS'ere". Med almindelig lås. Kan laste op til 20 kg. Skulder-
rem medfølger. 
Indhold i tasken: Dokumentfag i låget. Dobbeltsidet værk-
tøjskort med plads til 23 værktøjer. Bundkort med plads til 6 
værktøjer samt inddelere til bundindretning.

Verktygsväska 5920 Basic “Medium” XL/Værktøjstaske 5920 Basic "Medium" XL

Verktygsväska tillverkad i ABS-plast i enklare utförande för 
“gör det självare”. Med kombinationslås. Kan lastas upp till 20 
kg. Axelrem medföljer. 
Inredning av väska: Dokumentfack i locket. Dubbelsidig verk-
tygskarta med plats för 30 verktyg. Bottenkarta med plats för 
20 verktyg samt avdelad botteninredning. 

Værktøjstaske produceret i ABS-plast. Enkel udførsel til 
"GDS'ere". Med kombinationslås. Kan laste op til 20 kg. 
Skulderrem medfølger. 
Indhold i tasken: Dokumentfag i låget. Dobbeltsidet værk-
tøjskort med plads til 30 værktøjer. Bundkort med plads til 20 
værktøjer samt inddelere til bundindretning.

ABS Verktygsväskor Basic
Basic är tillverkade i Kina. De är av något enklare utförande än Budget-serien och finns i 3 storlekar; small, medium 
och large. Large har också hjul och teleskophandtag. Dessa väskor passar för personer som inte ställer de allra 
högsta kraven på hållfasthet. De kan lastas med max 20 kg.

ABS Værktøjstasker Basic
Basic er produceret i Kina. De er i en noget enklere udførelse end Budget-serien og findes i 3 størrelser; small, 
medium og large. Large har også hjul og teleskophåndtag. Disse tasker passer til personer som ikke stiller de 
højeste krav til styrke. De kan lastes med max 20 kg.

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5910 8019 460x310x180 5,5 ABS Svart/Sort 4315910 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5920 8019 470x360x200 6,5 ABS Svart/Sort 4315920 1
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Verktygsväska tillverkad i ABS-plast i enklare utförande för 
“gör det självare”. Med kombinationslås. Kan lastas upp till 20 
kg. Axelrem medföljer, med hjul och teleskophandtag. 
Inredning av väska: Dokumentfack i locket. Dubbelsidig verk-
tygskarta med plats för 30 verktyg. Bottenkarta med plats för 
20 verktyg samt avdelad botteninredning. 

Værktøjstaske produceret i ABS-plast. Enkel udførsel til 
"GDS'ere". Med kombinationslås. Kan laste op til 20 kg. 
Skulderrem medfølger, med hjul og teleskophåndtag.
Indhold i tasken: Dokumentfag i låget. Dobbeltsidet værk-
tøjskort med plads til 30 værktøjer. Bundkort med plads til 20 
værktøjer samt inddelere til bundindretning.

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5970 8019 470x360x200 7,6 ABS Svart/Sort 4315970 1
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Läderväska Favorit 7163 small/Lædertaske Favorit 7163 small

Väskan öppnas framåt och har två verktygskartor med 
resårband för fixering av 29 verktyg. Två bygellås.

Tasken åbnes fremad og har to værktøjskort med elastik for 
fiksering af 29 værktøj. To bøjlelåse.

Läderväska Favorit 7126 medium/Lædertaske Favorit 7126 medium

Väskan öppnas framåt. Den har två verktygskartor med 
resårband och plats för 30 verktyg. Två bygellås.

Tasken åbnes fremad. Den har to værktøjskort med elastik 
og plads til 30 værktøjer. To bøjlelåse.

Verktygsväskor i läder Favorit
Hepco & Becker läderväskor är tillverkade av bästa läderkvalitet. Väskorna är hörnförstärka med aluminiumvinkel. 
De öppnas framåt vilket ger en utmärkt överblick av innehållet. Väskorna finns i 3 storlekar; small, medium och 
large.

Værktøjstasker i læder Favorit
Hepco & Becker lædertasker er produceret af bedste læderkvalitet. Taskerne er hjørneforstærkede med alumini-
umsvinkler. De åbnes fremad hvilket giver et godt overblik over indholdet. Taskerne findes i 3 størrelser; small, me-
dium og large.

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

50 7163 8019 420x150x250 2,8 Läder/Læder Svart/Sort 4317163 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

50 7126 8019 470x160x310 3,4 Läder/Læder Svart/Sort 4317126 1
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r Läderväska Favorit 7123 large/Lædertaske Favorit 7123 large

Väskan öppnas framåt. Den har två verktygskartor med 
fack och resårband som ger plats för 33 verktyg. En ytterficka 
för dokument samt två bygellås och extra läderrem. Gavanise-
rad stålbotten.

Tasken åbnes fremad. Den har to værktøjskort med fag og 
elastik som giver plads til 33 værktøjer. En yderlomme til doku-
menter samt to bøjlelåse og ekstra læderrem. Galvaniseret 
stålbund.

Läderväska Favorit 7190 enkel/Lædertaske Favorit 7190 enkel

Enkel läderväska utan inredning. Med två bygellås. Enkel lædertaske uden indretning. Med to bøjlelåse.

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

50 7123 8019 450x190x340 5,0 Läder/Læder Svart/Sort 4317123 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

50 7190 8019 340x110x170 0,9 Läder/Læder Svart/Sort 4317190 1
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5850 Ryggsäck Polytex/5850 Rygsæk Polytex

Verktygsväskan som ger två fria händer med många fack 
och fixeringsmöjligheter för verktygen.Två utvändiga fack till 
verktyg. Dokumentfack med blixlås. I botten 2 Velcrolås för 
Laptop och dokument. Handtag och ryggsäck axelrem. Testad 
med last upp till 15 kg.

Værktøjstasken som giver to frie hænder med mange fag 
og fikseringsmuligheder for værktøjerne. 2 udfoldelige sidefag 
til værktøj. Dokumentfag med lynlås. I i bunden 2 velcro-bånd  
for laptop og dokumenter. Håndtag og rygsæk skulderbælte. 
Testet med last op til 15 kg

5851 Teknikerväska Polytex liten/5851 Teknikertaske Polytex lille

Verktygsväska med blixlås. Dokumentfack för Laptop och 
dokument. Verktygsfack 2 stk for 8 små och 8 stora verktyg. 
Handtag och axelrem. Testad med last upp till 15 kg.

Værktøjstaske med lynlås. Dokumentfag for laptop og do-
kumenter. Værktøjsfag 2 stk for 8 små og 8 store værktøjer. 
Håndtag og skulderrem. Testet med last op til 15 kg.

5852 Teknikerväska Polytex stor/5852 Teknikertaske Polytex stor

Verktygsväska med blixlås, stort mittenfack för laptop och 
dokument. Två utfällbare sidfack för verktyg samt småfickor 
för andra saker samt till 45 verktyg. Handtag och axelrem. Tes-
tad med last upp till 15 kg. 

Værktøjstaske med lynlåse, stort midterfag for laptop og 
dokumenter. 2 udfoldelige sidefag til værktøj samt smålommer 
til andre sager til i alt 45 værktøj. Håndtag og skulderrem. 
Testet med last op til 15 kg

Mjuka verktygsväskor Polytex
Hepco & Becker mjuka väskor är tillverkade i polyester-texture och kallas för "Polytex".
Det är ett extra starkt syntetiskt fiber som är vattenavvisande. Har hög hållfasthet och är billigare än läder. I serien 
finns det olika väskor och en ryggsäck med verktygsfack.

Bløde værktøjstasker Polytex
Hepco & Becker bløde tasker er produceret i polyester-texture og kaldes for "Polytex".
Det er et ekstra stærkt syntetisk fiber som er vandafvisende. Har høj styrke og er billigere end læder . I serien findes 
der forskellige tasker og en rygsæk med værktøjsfag.

Typ/
Type

Innermått HxBxD mm/
Indv. mål HxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Färg/
Farve

Material/
Materiale

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5850 8019 420x350x210 2,5 Svart/Sort Polytex/Polytex 4315850 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5851 8019 390x300x100 1,1 Polytex Svart/Sort 4315851 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5852 8019 440x330x220 3,5 Polytex Svart/Sort 4315852 1
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Med fixeringsmöjligheter för verktyg både invändigt och 
utvändigt. Gummiförstärkt botten gör väskan extra hållbar. 
Blixlås för mittenfacket. Med axelrem. Testad med last upp till 
15 kg.

Med fikseringsmuligheder for værktøj både indvendigt og 
udvendigt. Gummiforstærket bund gør tasken ekstra holdbar. 
Lynlås på midterrummmet. Med skulderrem. Testet med last 
op til 15 kg

5854 Verktygsbag Polytex liten/5854 VærktøjstaskePolytex lille 

Med fixeringsmöjligheter för verktyg både invändigt och 
utvändigt. Gummiförstärkt botten gör väskan extra hållbar. 
Blixlås för mittenfacket. Med axelrem. Testad med last upp till 
15 kg.

Med fikseringsmuligheder for værktøj både indvendigt og 
udvendigt. Gummiforstærket bund gør tasken ekstra holdbar. 
Lynlås på midterrummmet. Med skulderrem. Testet med last 
op til 15 kg

5855 Verktygsbag Polytex multi/5855 Værktøjstaske Polytex multi

Med plats för de flesta verktyg både på insidan och i ytter-
fickor på fyra sidor och i ytterfickor på fyra sidor. Fack i botten 
med blixlås och låda i plast för småsaker. Axelrem. Testad med 
last upp till 15 kg.

Med plads til de fleste værktøjer både på indersiden og i 
yderlommer på fire sider. Rum i bunden med lynlås og plastik 
box for små dele. Med skulderrem. Testet med last op til 15 kg.

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5853 8019 440x320x230 2,0 Polytex Svart/Sort 4315853 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5854 8019 340x260x195 1,5 Polytex Svart/Sort 4315854 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5855 8019 220x220x470 1,4 Polytex Svart/Sort 4315855 1
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Verktygsbag 5857 Polytex Proff/Værktøjstaske 5857 Polytex Proff

Med top handtag med del av gummi. Plats för många verk-
tyg och fixeringsband för långa verktyg, typ vattenpass. Ytter-
fickor med lock på alla fyra sidorna. Ytterfickor med lock på 
alla fyra sidorna. Invändigt: 36 fack. Utvändigt: 8 fack. Testad 
med last upp till 15 kg.

Med stålramme/håndtag med gummi. Plads til mange 
værktøjer og fikseringsbånd til lange værktøjer f.eks vaterpas. 
Yderlommer med låg på alle fire sider. Invendigt 36 fag, udv-
endigt 8 rum. Med skulderrem. Testet med last op til 15 kg.

Verktygsbag 5858 Polytex Proff/Værktøjstaske 5858 Polytex Proff

Med top handtag med del av gummi. Plats för många verk-
tyg, två fixeringsband för långa verktyg, typ vattenpass. In-
vändigt: 36 fack. Utvändigt: 5 ytterfickor med lock på alla fyra 
sidorna. Två plastboxar för mindre saker. Med axelrem. Testad 
upp till 15 kg.

Med stålramme/håndtag. Plads til mange værktøjer, 2 fik-
seringsbånd til lange værktøjer f.eks vaterpas. Indvendigt 36 
fag. Udvendigt 5 yderlommer med låg på alle fire sider. 2 plas-
tik boxe for små dele. Med skulderrem. Testet med last op til 
15 kg.

Tekniker Ryggsäck 5859 Polytex Proff/Tekniker Rygsæk 5859 Polytex Proff

Med trolley system. Två utvändiga fack för verktyg. Doku-
mentfack med blixlås två Velcro-låsning för Laptop och doku-
ment.

Med intergreret trolley system. 2 udfoldelige sidefag til 
værktøj. Dokumentfag med lynlås 2 velcro-bånd  for laptop og 
dokumenter.

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5857 8019 620x290x310 3,2 Polytex Svart/Sort 4315857 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5858 8019 400x200x240 2,2 Polytex Svart/Sort 4315858 1

Typ/
Type

Innermått LxBxD mm/
Indv. mål LxBxD mm

Vikt kg/
Vægt kg

Material/
Materiale

Färg/
Farve

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

00 5859 8019 500x400x250 3,7 Polytex Svart/Sort 4315859 1
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Rulletui Easy i konstläder/Rulletui Easy i kunstlæder

Praktiska rulletuier med fickor för verktyg i fyra storlekar. Praktiske rulletuier med lommer til værktøj i fire størrelser.

Rulletui
En enkel och smart lösning för att hålla reda på verktygen. Den tar också liten plats när den är ihoprullad men ger 
en bra översikt i utrullat läge.

Rulletui
En enkel og smart løsning til at holde rede på værktøjet. Den tager også meget lidt plads når den er sammenrullet 
men giver en god oversigt i udrullet tilstand.

Typ/
Type

Dim. mm Antal fack/
Antal fag

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

50 7010 1999 500x330 10 4317010 1
50 7012 1999 540x330 12 4317012 1
50 7015 1999 680x330 15 4317015 1
50 7020 1999 800x330 20 4317020 1


