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kod                 d≥ugoœæ         zakres pracy         cena Ä
86 03 150       150 mm        0-27 mm              42,00
86 03 180       180 mm        0-35 mm              44,00
86 03 250       250 mm        0-46 mm              50,45
86 03 300       300 mm        0-60 mm              59,70

zawsze równoleg≥e szczêki umo¿liwiajπ
chwytanie precyzyjnych elementów z≥πcznych
du¿y zakres regulacji za pomocπ przycisku
mo¿liwe ustawienia narzêdzia bezpoœrednio
na chwytanym przedmiocie
prze≥o¿enie dŸwigni 1-10 zapewnia
bardzo du¿π si≥ê nacisku szczêk

kod                  d≥ugoœæ         zakres pracy          cena Ä
85 01 250        250 mm        10-36 mm             38,35

automatycznie nastawiajπce siê na chwytanym przedmiocie 
brak potrzeby przestawiania narzêdzia przy zmianie zakresu pracy
mocne z≥πcze wsuwkowe, zêby hartowane ok. 61 HRc
mo¿liwoœæ pracy jednπ rêkπ

kod                  d≥ugoœæ          zakres pracy        cena Ä
87 51 250        250 mm         do 42 mm            24,75

wyd≥u¿ona szczêka robocza umo¿liwia pracê w trudno dostêpnych miejscach
szybka i pewna regulacja za pomocπ przycisku, mo¿liwoœæ pracy jednπ rêkπ
zêby o twardoœci ok. 61 HRc

kod                  d≥ugoœæ         zakres pracy        cena Ä
87 41 250        250 mm       10-32 mm            25,60

uniwersalne narzêdzie ≥πczπce cechy klucza oraz szczypiec do rur serii 87
do wszelkiego rodzaju nakrêtek, œrub, z≥πczek itp. calowych oraz metrycznych
umo¿liwia tak¿e luzowanie nakrêtek o uszkodzonych krawêdziach
wytrzyma≥e, z precyzyjnym z≥πczem o 15 pozycjach ustawienia

kod                           d≥ugoœæ              zakres             cena Ä
83 90 010 S              315 mm             1"                    27,70
83 90 015 S              420 mm             1,5"                 36,95
83 90 020 S              530 mm             2"                    58,30

wykonany ze stali chromowo-wanadowej, malowany proszkowo
szczêki i zêby hartowane

Oszczêki typu „S”, 45

Szczypce - klucz

Szczypce Cobra ES z wyd≥u¿onπ szczêkπ

Samonastawne szczypce SmartGrip do rur

Klucz wielofunkcyjny

OKlucz do rur Ecogrip, typ „S” 45
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kod                  d≥ugoœæ         zakres pracy        cena Ä
87 01 125        125 mm        do 27 mm            20,10
87 01 150        150 mm        do 30 mm            20,40
87 01 180        180 mm        do 36 mm            21,45
87 01 250        250 mm        do 46 mm            22,85
87 02 250        250 mm        do 46 mm            25,55
87 01 300        300 mm        do 60 mm            31,40
87 01 400        400 mm        do 95 mm            54,75
87 01 560        560 mm        do 120 mm          91,10

samozaciskajπce siê
na chwytanym przedmiocie
szybka i pewna regulacja
za pomocπ przycisku
mo¿liwoœæ pracy jednπ rêkπ
zêby o twardoœci ok. 61 HRc
87 02 250 - dwukomponentowe
rêkojeœci

Szczypce Cobra do rur

kod                     d≥ugoœæ           zakres pracy             cena Ä
83 60 010           320 mm          1"                             41,50
83 60 015           420 mm          1,5"                          59,90

z przyciskiem do szybkiej zmiany zakresu
wykonany ze stali chromowo-wanadowej, malowany proszkowo
szczêki i zêby hartowane

Oszczêki typu „S” 45

OKlucz do rur z szybkπ regulacjπ typ „S” 45

kod                    d≥ugoœæ             zakres                     cena Ä
87 26 250          250 mm            do 46 mm               38,15

mo¿liwoœæ nastawienia bezpoœrednio na chwytanym przedmiocie
poprzez przesuniêcie górnej rêkojeœci do przodu
otwarcie szczypiec za pomocπ przycisku
samozaciskajπce siê na chwytanym przedmiocie
zêby o twardoœci ok. 61 HRc

Szczypce Cobra do rur
kod                         d≥ugoœæ               zakres pracy                 cena Ä
86 07 250               250 mm              0-46 mm                      62,25

zawsze równoleg≥e szczêki umo¿liwiajπ chwytanie precyzyjnych elementów z≥πcznych
du¿y zakres regulacji za pomocπ przycisku
mo¿liwe ustawienie rozmiaru wg naniesionej skali
prze≥o¿enie dŸwigni 1-10 zapewnia bardzo du¿π si≥ê nacisku szczêk

Szczypce-klucz

kod                           d≥ugoœæ              zakres pracy               cena Ä
88 01 180                 180 mm             do 36 mm                  16,15
88 01 250                 250 mm             do 46 mm                  17,30
88 01 300                 300 mm             do 60 mm                  25,90
88 01 400                 400 mm             do 95 mm                  49,30

uniwersalne szczypce do rur oraz innych elementów z≥πcznych 
z≥πcze wsuwkowe o bardzo du¿ej wytrzyma≥oœci i stabilnoœci 
samozaciskajπce siê na chwytanym przedmiocie, wymagajπ niewielkiej si≥y 
zêby hartowane o twardoœci ok. 61 HRc

Szczypce do rur "Alligator"



kod                   zawiera          cena Ä
00 19 57 S3     4 szczypce*    78,30

zawiera szczypce proste i giête do pierœcieni
wewnêtrznych i zewnêtrznych o wymiarach 19-60 mm
w wiπzanym pokrowcu zamykanym na zatrzask
koñcówki robocze wykonane z drutu sprê¿ynowego
gwarantujπ ponad 10-krotnie d≥u¿szπ ¿ywotnoœæ
w porównaniu do tradycyjnych szczypiec

*48 11 J2, 48 21 J21, 49 11 A2, 49 21 A21

Zestaw szczypiec 48 i 49
do pierœcieni osadczych

kod                 d≥ugoœæ          zakres do pierœcieni        cena Ä
44 31 J12       140 mm         wew. 12-25 mm              12,55
44 31 J22       180 mm         wew. 19-60 mm              12,90
46 31 A12      130 mm          zew. 10-25 mm              13,30
46 31 A22      185 mm          zew. 19-60 mm              14,45

Oszczypce wygiête pod kπtem 45
do prac w miejscach trudnodostêpnych
model 46 ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ,
do pierœcieni zewnêtrznych
odkute ze stali chromowo-wanadowej

OSzczypce wygiête 45  do pierœcieni osadczych

kod                  d≥ugoœæ         cena Ä
00 11 03          76 mm          19,00

do tablic rozdzielczych i systemów odcinajπcych dop≥yw
gazu, wody i prπdu, do instalacji technicznych
w budynkach takich jak: systemy klimatyzacyjne
i wentylacyjne, do zaworów zamykajπcych, tablic
rozdzielczych sieci zasilajπcej itp.
z adaptorem do grotów 1/4" oraz grotem dwustronnym
1.0x7 / PH2

Klucz wielofunkcyjny do szaf
kod                    d≥ugoœæ           cena Ä
00 11 06            90 mm            32,65

do tablic rozdzielczych i systemów odcinajπcych
dop≥yw gazu, wody i prπdu, do instalacji technicznych
w budynkach takich jak: systemy klimatyzacyjne
i wentylacyjne, do zaworów zamykajπcych, tablic
rozdzielczych sieci zasilajπcej itp.
z ≥añcuszkiem i karabiñczykiem

Klucz wielofunkcyjny do szaf

kod                  d≥ugoœæ             cena Ä
00 11 04          90 mm              15,55

do systemów stosowanych w zamkach szaf sterujπcych, tablic rozdzielczych, skrzynek systemów
wod-kan-gaz,klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, inst. elektrotechnicznych, zamków drzwi i okien itp. 
adapter oraz grot 1,0x7,0 mm/PH 2 po≥πczone ≥añcuszkiem z korpusem
wykonany z ¿eliwa cynkowego

Klucz wielofunkcyjny do szaf

kod             typ                 rozmiar       œr. pierœcieni    cena Ä
48 11 J2     proste            180 mm      19-60 mm       15,05

O48 21 J21   wygiête 90     165 mm      19-60 mm       16,50
koñcówki robocze wykonane z drutu
sprê¿ynowego o du¿ej twardoœci 
wykonane ze stali chromowo-wana-
dowej, hartowane 
do prac przy du¿ych obciπ¿eniach,
d≥uga ¿ywotnoœæ

Szczypce do pierœcieni osadczych wewnêtrznych

kod             typ                 rozmiar       œr. pierœcieni    cena Ä
49 11 A2     proste            180 mm      19-60 mm       17,15

O49 21 A21   wygiête 90     165 mm      19-60 mm       18,70
koñcówki robocze wykonane z drutu
sprê¿ynowego o du¿ej twardoœci 
wykonane ze stali chromowo-wana-
dowej, hartowane 
do prac przy du¿ych obciπ¿eniach,
d≥uga ¿ywotnoœæ
sprê¿yna rozwierajπca wewnπtrz z≥πcza

Szczypce do pierœcieni osadczych zewnêtrznych

kod                rozmiar       œr. wycinaków     cena Ä
90 70 220      220 mm      2,0/2,5/3,0/        13,85
                                         3,5/4,0/5,0

do wycinania otworów w skórze, papierze,
tkaninie, tworzywie sztucznym np. uszczelek
obrotowa g≥ówka z szeœcioma wycinakami
o œrednicy 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 mm 
wykonane z mocnej blachy stalowej

Szczypce obrotowe (rewolwerowe) do otworów

kod                  d≥ugoœæ            cena Ä
00 11 01          92 mm             25,25

do wszystkich popularnych systemów stosowanych
w zamkach szaf sterujπcych, tablic rozdzielczych,
skrzynek systemów wod-kan-gaz, klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacjach elektrotechnicznych itp. 
adapter oraz grot 1,0x7,0 mm/PH 2 po≥πczone mocnπ
linkπ ze stali nierdzewnej z korpusem
sk≥ada siê z dwóch 4-ramiannych kluczy krzy¿owych
≥πczonych z pomocπ magnesu 

Klucz uniwersalny
10-funkcyjny do szaf

5/7/8 mm       9-10 mm            6/7/8/9 mm

5/6-7/          7-8/               3-5 mm             6-9 mm
8-9/             9-10/
10-11 mm   11-12 mm

5/6/8 mm            9 mm               3-5 mm
6 mm            5/6/7-8/           7/8-9/                 3-5 mm
                     9-10 mm         10-11 mm4

kod                     d≥ugoœæ           zakres             cena Ä
41 04 180           180 mm          8-30 mm        16,95
41 04 250           250 mm          8-40 mm        16,75

ze œrubπ regulacyjnπ i dŸwigniπ zwalniajπcπ do obs≥ugi jednπ rêkπ
szczêki odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
korpus z blachy stalowej, niklowane

Szczypce zaciskowe



25 06 160          160 mm             proste                        21,75
o25 26 160          190 mm             wygiête o 40              24,45

ostro zakoñczone pó≥okrπg≥e szczêki
powierzchnie chwytajπce zπbkowane poprzecznie
z ostrzem 61 HRc do ciêcia drutu œredniotwardego do œr. 2,5 mm

Szczypce pó≥okrπg≥e (telefoniczne)

26 16 200           200 mm            proste                        26,65
o26 26 200           200 mm            wygiête o 40              30,00

precyzyjne i wytrzyma≥e pó≥okrπg≥e szczêki odporne na skrêcanie
powierzchnie chwytajπce zπbkowane poprzecznie
z ostrzem 61 HRc do ciêcia drutu œredniotwardego do œr. 3,2 mm

Szczypce pó≥okrπg≥e wyd≥u¿one

kod                              d≥ugoœæ                          cena Ä
22 06 160                    160 mm                         19,85

do formowania pêtli z drutu
g≥adkie koñcówki
precyzyjnie wykoñczone, krótkie, okrπg≥e szczêki

Szczypce okrπg≥e

26 12 200       proste                 200 mm            drut miêkki do Ø 3,2 mm         20,50
o26 22 200       wygiête o 40       200 mm            drut miêkki do Ø 3,2 mm         22,70

precyzyjne i wytrzyma≥e pó≥okrπg≥e szczêki odporne na skrêcanie
powierzchnie chwytajπce zπbkowane poprzecznie
z ostrzem 61 HRc do ciêcia drutu œredniotwardego do œr. 3,2 mm

Szczypce pó≥okrπg≥e wyd≥u¿one

kod                  d≥ugoœæ       rodzaj       cena Ä
25 02 160        160 mm      proste       16,50

ostro zakoñczone pó≥okrπg≥e szczêki
powierzchnie chwytajπce zπbkowane
poprzecznie
z ostrzem 61 HRc do ciêcia drutu
œredniotwardego do œr. 2,5 mm

Szczypce pó≥okrπg≥e (telefoniczne)

kod                zakres zaciskanej tulejki        cena Ä
213 02 160      0,5-0,75/1,5/2,5 mm            28,55

idealne szczypce do obróbki kabli i przewodów
do chwytania i ciêcia przewodów
otwory z precyzyjnymi ostrzami do zdejmowania
izolacji
do zaciskania tulejek

Szczypce dla elektryków "4 w 1"

kod                           d≥ugoœæ                     cena Ä
30 41 160                 160 mm                    29,65

do monta¿u i demonta¿u lamp halogenowych ró¿nego typu
szczêki z nak≥adkami ochronnymi z tworzywa PCW

Szczypce do monta¿u ¿arówek halogenowych

kod                     d≥ugoœæ             rodzaj                        cena Ä

kod                     rozmiar              rodzaj                        cena Ä

kod                 rodzaj                 d≥ugoœæ             zakres ciêcia                             cena Ä

92 94 91             skrzy¿owana            160 mm                   13,65
92 22 35             prosta                      155 mm                   13,25
92 34 36             wygiêta                    155 mm                   11,35
92 64 43             prosta                      120 mm                     6,95
92 22 12             prosta                      105 mm                   14,85

do delikatnych prac monta¿owych np. w elektronice, mechanice precyzyjnej, modelarstwie itp.
92 94 91: samoczynnie zaciska chwytany przedmiot po zwolnienie przy≥o¿onej si≥y
92 22 35 i 92 34 36: wπskie koñcówki, powierzchnie chwytajπce cienko karbowane poprzecznie,
szpilka prowadzπca zapewnia precyzyjne stykanie siê koñcówek
92 64 43: powierzchnie chwytajπce poprzecznie karbowane, szerokie zaokrπglone koñcówki
92 22 12: bardzo cienkie koñcówki, powierzchnie chwytajπce g≥adkie, nierdzewna i antymagnetyczna

kod                     rodzaj                       rozmiar                   cena Ä

· 92 94 91

· 92 22 35

· 92 34 36

· 92 64 43

· 92 22 12

Pêsety uniwersalne
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kod                 d≥ugoœæ             cena Ä
98 62 02         180 mm            17,00

szczypce z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac
przy instalacjach elektrycznych
nieprzewodzπce - eliminujπ ryzyko zwarcia w instalacji
podczas operowania narzêdziem
szczêki pólokrπg≥e proste wyd≥u¿one
wykonane z tworzywa wzmacnianego w≥óknem szklanym

Szczypce chwytajπce wyd≥u¿one z tworzywa
kod                 d≥ugoœæ             cena Ä
98 62 01         180 mm            17,00

szczypce z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac
przy instalacjach elektrycznych
nieprzewodzπce - eliminujπ ryzyko zwarcia w instalacji
podczas operowania narzêdziem
szczêki podobne kszta≥tem do szczêk szczypiec
uniwersalnych
wykonane z tworzywa wzmacnianego w≥óknem szklanym

Szczypce chwytajπce z tworzywa



kod                  d≥ugoœæ          zakres ciêcia                            cena Ä
03 06 160        160 mm         drut twardy do Ø 2,0 mm        19,50
03 06 180        180 mm         drut twardy do Ø 2,2 mm        21,05
03 06 200        200 mm         drut twardy do Ø 2,5 mm        23,50

do ciêcia drutu miêkkiego, twardego oraz przewodów
ostrza o twardoœci ok. 60 HRc

Szczypce uniwersalne

kod                   d≥ugoœæ            zakres ciêcia                           cena Ä
02 06 180         180 mm           drut piano do Ø 2,0 mm         25,05
02 06 200         200 mm           drut piano do Ø 2,2 mm         26,45

dŸwignia o zwiêkszonym prze≥o¿eniu do pracy przy du¿ych obciπ¿eniach
do ciêcia drutu miêkkiego i bardzo twardego (fortepianowego)
twardoœæ ostrzy 64 HRC

Szczypce uniwersalne o zwiêkszonym prze≥o¿eniu

kod                   d≥ugoœæ           zakres ciêcia                            cena Ä
74 02 160         160 mm          drut piano do Ø 2,0 mm          21,65
74 02 180         180 mm          drut piano do Ø 2,2 mm          23,85
74 02 200         200 mm          drut piano do Ø 2,5 mm          25,45

ze z≥πczem czopowym, do pracy przy du¿ych obciπ¿eniach
odpowiednie do ciêcia wszystkich rodzajów drutu, równie¿ bardzo twardego (fortepianowego)
wysoka wydajnoœæ ciêcia przy u¿yciu minimalnej si≥y
ostrza hartowane indukcyjnie, twardoœæ ok. 64 HRc

Szczypce tnπce boczne o zwiêkszonym prze≥o¿eniu kod                       d≥ugoœæ             zakres ciêcia                             cena Ä
74 06 160             160 mm            drut piano do Ø 2,0 mm           29,45
74 06 180             180 mm            drut piano do Ø 2,2 mm           31,85
74 06 200             200 mm            drut piano do Ø 2,5 mm           33,80

ze z≥πczem czopowym, do pracy przy du¿ych obciπ¿eniach
odpowiednie do ciêcia wszystkich rodzajów drutu, równie¿ bardzo twardego
(fortepianowego)
wysoka wydajnoœæ ciêcia przy u¿yciu minimalnej si≥y
ostrza hartowane indukcyjnie, twardoœæ ok. 64 HRc

Szczypce tnπce boczne o zwiêkszonym prze≥o¿eniu

kod                d≥ugoœæ         zakres ciêcia                            cena Ä
03 02 160      160 mm        drut twardy do Ø 2,0 mm        14,05
03 02 180      180 mm        drut twardy do Ø 2,2 mm        14,30
03 02 200      200 mm        drut twardy do Ø 2,5 mm        16,45

z ostrzem do ciêcia drutu miêkkiego, twardego oraz przewodów
ostrza o twardoœci ok. 60 HRc

Szczypce uniwersalne 

kod                d≥ugoœæ         zakres ciêcia                           cena Ä
02 02 180      180 mm        drut piano do Ø 2,0 mm        17,65
02 02 200      200 mm        drut piano do Ø 2,2 mm        19,20

dŸwignia o zwiêkszonym prze≥o¿eniu do pracy przy du¿ych obciπ¿eniach
do ciêcia drutu miêkkiego i bardzo twardego (fortepianowego)
twardoœæ ostrzy 64 HRC

Szczypce uniwersalne o zwiêkszonym prze≥o¿eniu

kod                d≥ugoœæ         zakres ciêcia                            cena Ä
70 02 125      125 mm        drut twardy do Ø 1,5 mm        16,95
70 02 140      140 mm        drut twardy do Ø 1,8 mm        17,25
70 01 160      160 mm        drut twardy do Ø 2,0 mm        14,15
70 02 160      160 mm        drut twardy do Ø 2,0 mm        17,65
70 02 180      180 mm        drut twardy do Ø 2,5 mm        18,95

do ciêcia drutu miêkkiego, twardego oraz przewodów
twardoœæ ostrzy ok. 62 HRc
70 01 160 cienkie rêkojeœci z PCW

Szczypce tnπce boczne

kod                d≥ugoœæ        zakres ciêcia                          cena Ä
74 12 160      160 mm        drut piano do Ø 2,0 mm        24,15
74 12 180      180 mm        drut piano do Ø 2,2 mm        26,20

popularne szczypce serii 74 wyposa¿one dodatkowo w sprê¿ynê rozwierajπcπ
mo¿liwoœæ w≥πczenia/wy≥πczenia sprê¿yny
bardzo trwa≥e z≥πcze czopowe
ostrza hartowane indukcyjnie, twardoœæ ok. 64 HRc

Szczypce tnπce boczne ze sprê¿ynπ

kod                  rozmiar            zakres pracy                                cena Ä
70 06 125        125 mm          drut twardy do Ø 1,5 mm            22,10
70 06 140        140 mm          drut twardy do Ø 1,8 mm            22,30
70 06 160        160 mm          drut twardy do Ø 2,0 mm            23,95
70 06 180        180 mm          drut twardy do Ø 2,5 mm            25,75

do ciêcia drutu miêkkiego, twardego oraz przewodów
ostrza o twardoœci ok. 62 HRc

Szczypce tnπce boczne

kod                   d≥ugoœæ            zakres ciêcia                           cena Ä
73 72 180         180 mm           drut piano do Ø 3,0 mm         50,75

bardzo du¿e prze≥o¿enie dziêki dŸwigni o specjalnej konstrukcji redukuje potrzebnπ
do ciêcia si≥ê o ponad 50% (w porównaniu do modelu 74)
umo¿liwiajπ precyzyjne ciêcie drutu zarówno o bardzo ma≥ych jak i du¿ych œrednicach
du¿a stabilnoœæ i precyzyjny ruch szczypiec bez luzów dziêki zastosowaniu kutego
i frezowanego z≥πcza czopowego
odkuwane ze stali chromowo-wanadowej
ostrza hartowane indukcyjnie do ok. 64 HRc

Szczypce tnπce boczne wzmocnione TwinForce
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Szczypce tnπce czo≥owe
kod                 d≥ugoœæ          zakres ciêcia                          cena Ä
61 01 200       200 mm         drut piano do 3 mm           40,30
61 02 200       200 mm         drut piano do 3 mm           42,95

Ø Ø 
tnπ np. sworznie, gwoŸdzie, prêty, nity itp.
bardzo du¿e prze≥o¿enie dziêki du¿ej dŸwigni
ostrza hartowane indukcyjnie o twardoœci ok. 64 HRc
lekko odgiêta g≥ówka umo¿liwia pracê w miejscach trudnodostêpnych
61 01 200 - cienkie rêkojeœci PCW

kod                d≥ugoœæ         zakres ciêcia                           cena Ä
99 00 280      280 mm        drut twardy do Ø 1,8 mm       14,30

do skrêcania i ciêcia drutu zbrojarskiego w trakcie jednej operacji 
ostrza tnπce o twardoœci ok. 61 HRc

kod                d≥ugoœæ         zakres ciêcia                            cena Ä
68 01 180      180 mm        drut twardy do 2,5 mm        13,05Ø 

do ciêcia drutu miêkkiego i twardego a tak¿e do ciêcia i skrêcania drutu zbrojarskiego 
ostrza hartowane indukcyjnie do ok. 61 HRc 

Szczypce tnπce przegubowe
do grubego drutu „CoBolt”

kod                 d≥ugoœæ          zakres ciêcia                          cena Ä
71 01 200       200 mm         drut piano do 3,6 mm        32,00
71 02 200       200 mm         drut piano do 3,6 mm        34,20
71 12 200       200 mm         drut piano do 3,6 mm        38,45
71 32 200       200 mm         drut piano do 3,6 mm        39,85

Ø Ø Ø Ø 
71 01 200 cienkie rêkojeœci z PCW
71 32 200 z dodatkowym wg≥êbieniem na ostrzach u≥atwiπcym ciêcie grubego drutu
71 12, 71 32 ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ i blokadπ
tnπ np. sworznie, gwoŸdzie, prêty, nity itp.
bardzo du¿e prze≥o¿enie dziêki podwójnej dŸwigni, ostrza hartowane indukcyjnie o twardoœci ok. 64 HRc

Szczypce tnπce przegubowe do grubego drutu „CoBolt”
kod                 d≥ugoœæ          zakres ciêcia                            cena Ä
71 22 200       200 mm         drut piano do 3,6 mm         45,55Ø 

tnπ np. sworznie, gwoŸdzie, prêty, nity itp.
bardzo du¿e prze≥o¿enie dziêki podwójnej dŸwigni, ostrza hartowane indukcyjnie o twardoœci ok. 64 HRc

0p≥askie szczêki z fazπ podgiete pod kπtem 20  umo¿liwiajπ p≥askie ciêcie blisko powierzchni
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ i blokadπ

Szczypce zbrojarskie o zwiêkszonym prze≥o¿eniu
kod                rodzaj           d≥ugoœæ          zakres pracy                              cena Ä
99 10 300      czernione      300 mm         drut twardy do  2,0 mm         21,50
99 14 300      niklowane     300 mm         drut twardy do 2,0 mm         23,85

ØØ 
wysoka wydajnoœæ oraz prze≥o¿enie dziêki specjalnej konstrukcji dŸwigni
dobra amortyzacja podczas pracy
ostrza tnπce o twardoœci ok. 61 HRc

kod                     rozmiar             zakres ciêcia                             cena Ä
67 01 200           200 mm           drut piano do 2,5 mm           28,40Ø 

do ciêcia drutu miêkkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego, piano)
bardzo du¿e prze≥o¿enie dŸwigni
hartowane indukcyjnie ostrza tnπce o twardoœci ok. 64 HRc

No¿yce do ciêcia prêtów
kod                d≥ugoœæ         zakres Ø dla drutu o twardoœci            cena Ä
                                           19 HRc           48 HRc
71 72 460      460 mm           8 mm             5 mm                             77,60
71 72 610      610 mm           9 mm             7 mm                             91,55
71 72 760      760 mm         11 mm             8 mm                           119,95
71 72 910      910 mm         13 mm             9 mm                           169,05

do ciêcia grubego drutu oraz prêtów
wymienne szczêki, odkuwane matrycowo ze stali chromowo-wanadowej
mo¿liwoœæ regulacji rozwarcia szczêk w 12 pozycjach
wzmocniona, ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ

Szczypce tnπce czo≥owe
Szczypce tnπce czo≥owe o zwiêkszonym prze≥o¿eniu

Szczypce zbrojarskie
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Szczypce tnπce boczne wzmocnione X-Cut
kod                d≥ugoœæ        zakres ciêcia                             cena Ä
73 02 160     160 mm        drut piano do Ø 2,2 mm           30,30
                                          przewody do Ø 12,0 mm

precyzyjne szczypce tnπce boczne do ciêcia twardego drutu
wymagajπ ok. 20% mniej si≥y ni¿ tradycyjne szczypce wzmocnione
szerokie rozwarcie ostrzy umo¿liwia przecinanie przewodów
mocne i precyzyjne z≥πcze wsuwkowe
lekkie, odkute ze stali chromowo-wanadowej

Szczypce tnπce boczne wzmocnione X-Cut
kod                d≥ugoœæ         zakres ciêcia                            cena Ä
73 06 160     160 mm         drut piano do Ø 2,2 mm          36,25
                                           przewody do Ø 12,0 mm

precyzyjne szczypce tnπce boczne do ciêcia twardego drutu
wymagajπ ok. 20% mniej si≥y ni¿ tradycyjne szczypce wzmocnione
szerokie rozwarcie ostrzy umo¿liwia przecinanie przewodów
mocne i precyzyjne z≥πcze wsuwkowe
lekkie, odkute ze stali chromowo-wanadowej

dotyczy 71 32 200



kod                  d≥ugoœæ             zakres                                      cena Ä
78 61 125       125 mm        drut miêkki do Ø 0,2-1,6 mm       18,20
78 71 125       125 mm        drut miêkki do Ø 0,2-1,6 mm       20,30
78 81 125       125 mm        drut twardy do Ø 0,6 mm            19,05

do delikatnych prac monta¿owych w elektronice
ostrza bez fazy umo¿liwiajπ p≥askie ciêcie przy powierzchni
ostrza hartowane indukcyjnie, ostrza o twardoœci ok. 64 HRc
78 71 125 ze sprê¿ynπ przytrzymujπcπ odcinany element

Szczypce „Super-Knips” dla elektroników 

kod                 d≥ugoœæ           zakres pracy                                         cena Ä
95 05 190      190 mm           proste                                                  15,50
95 05 185      185 mm           wygiête                                                17,05
95 05 165      165 mm           do ciêcia przewodów do Ø 10 mm      17,15

do ciêcia papieru, kartonu, gumy, korka, skóry, tworzywa sztucznego,
cienkich wyk≥adzin pod≥ogowych, a tak¿e miêkkiej blachy do 0,4 mm
ostrza z zπbkami zapobiegajπ zeœlizgniêciu siê przecinanego materia≥u
sprê¿yna rozwierajπca wraz z blokadπ
ostrza ze stali nierdzewnej

No¿yczki uniwersalne 

Szczypce tnπce boczne dla elektroników
kod                d≥ugoœæ       zakres                                              cena Ä
75 02 125     125 mm       drut miêkki do Ø 1,3 mm,               31,10
                                         drut fortepianowy do Ø 0,4 mm

do wyjπtkowo dok≥adnego ciêcia
z precyzyjnymi ostrzami do ciêcia drutu
miêkkiego i twardego, odpowiednie
tak¿e do cienkiego drutu bardzo
twardego (fortepianowego)
ostrza hartowane indukcyjnie,
ostrza o twardoœci ok. 64 HRc
podwójna sprê¿yna zapewnia delikatne
i jednostajne otwieranie narzêdzia

kod                      d≥ugoœæ                 d≥ugoœæ ostrza                      cena Ä
94 35 215            215 mm                56 mm                                  47,75

do ciêcia profilów z tworzywa, gumy, miêkkiego drewna itp. oraz przewodów taœmowych 
o o o ospecjalna podstawa umo¿liwia ciêcie pod kπtem 45 , 60 , 75 , 90  

wymienne ostrze trapezowe o d≥ugoœci 56 mm
sprê¿yna rozwierajπca oraz blokada
rêkojeœci z cienkiego PCW

Obcinak uciosowy do profili z tworzywa i gumy

kod                        d≥ugoœæ ostrza                          cena Ä
95 02 21                110 mm                                   101,90

do precyzyjnego ciêcia os≥on i kana≥ów kablowych oraz listew z tworzywa
du¿a dŸwignia zapewnia ≥atwe ciêcie ca≥π d≥ugoœciπ no¿a
wymienny hartowany nó¿

kod              d≥ugoœæ      typ                                                                                                             cena Ä
79 02 125    125 mm     do ciêcia, drut miêkki do Ø 1,7 mm, z zaokrπglonπ g≥ówkπ i ma≥π fazπ     41,85
79 22 125    125 mm     do ciêcia, drut miêkki do Ø 1,7 mm, z zaokrπglonπ g≥ówkπ, bez fazy        46,75
34 12 130    130 mm     p≥askie, szerokie szczêki                                                                            37,05
34 22 130    130 mm     pó≥okrπg≥e szczêki                                                                                     37,05
34 32 130    130 mm     okrπg≥e szczêki                                                                                          37,05

szczypce precyzyjne wysokiej klasy do zastosowañ w elektronice
bardzo precyzyjne z≥πcze skrêcane zapewniajπce niskie tarcie oraz stabilnoœæ
wykonane z wysokiej jakoœci stali ≥o¿yskowej
sprê¿yna rozwierajπca

Szczypce dla elektroników

Obcinak do rur z tworzywa i wê¿y gumowych
kod                   d≥ugoœæ            zakres pracy                     cena Ä
90 20 185        185 mm            do Ø  25 mm                   39,40

do ciêcia rur z tworzywa o œrednicy Ø 25 mm oraz wê¿y gumowych
wymienne no¿e o kszta≥cie trapezu

kod                 rozmiar            zakres pracy               cena Ä
94 10 185       185 mm          Ø  6,0-35 mm            45,25

odpowiednia geometria ostrza
zapewnia czyste i ≥atwe ciêcie
z mechanizmem zapadkowym
zwiêkszajπcym prze≥o¿enie
mo¿liwoœæ cofniêcia no¿a przyciskiem
w ka¿dej pozycji podczas ciêcia
wymienny nó¿ wykonany ze stali
narzêdziowej, hartowany 

Obcinak do rur z tworzywa sztucznego

Obcinak „Pelikan” do tworzywa
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72 01 160         proste              160 mm                                          19,90
o72 11 160         wygiête 45       160 mm                                          31,35
o72 21 160         wygiête 90       160 mm                                          35,80

kod                   typ                   rozmiar            typ ostrza                cena Ä
do ciêcia tworzywa sztucznego (np. nadlewek) i o≥owiu
precyzyjnie wykonana g≥ówka oraz ostrze bez fazy pozwalajπ na ciêcie przy powierzchni materia≥u
sprê¿yna rozwierajπca

Szczypce tnπce boczne do tworzywa Szczypce tnπce boczne z ostrzami z wêglika
kod                        d≥ugoœæ             zakres ciêcia                             cena Ä
77 02 120 H          120 mm            drut piano 0,6 mm          89,70
77 02 135 H          135 mm            drut piano 0,8 mm          97,80

do Ø 
do Ø 

precyzyjne szczypce tnπce boczne do ciêcia twardego drutu np. fortepianowego (piano),
niklowego, wolframowego itp.
szczêki z wlutowanymi wk≥adkami z wêglika o twardoœci ok 80-83 HRc
bardzo precyzyjne i czyste ciêcie
mocne i precyzyjne z≥πcze wsuwkowe



No¿yce do ciêcia kabli
kod                   d≥ugoœæ            zakres ciêcia                           cena Ä

295 11 165         165 mm           do Ø 15 mm (50 mm )           23,70
do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych
bardzo precyzyjne ostrza zapewniajπ ciêcie bez deformacji

No¿yce ze sprê¿ynπ do ciêcia kabli
kod                  d≥ugoœæ             zakres                                        cena Ä

295 22 165        165 mm            do Ø 15mm (50 mm )               34,20
do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych
bardzo precyzyjne ostrza zapewniajπ ciêcie bez deformacji
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ i blokadπ

No¿yce do ciêcia kabli
kod                    d≥ugoœæ            zakres ciêcia                                    cena Ä

295 16 165          165 mm           do Ø 15,0 mm (50 mm )                 38,50
do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych
bardzo precyzyjne ostrza zapewniajπ ciêcie bez deformacji

kod                    d≥ugoœæ            zakres: linka / przewód                cena Ä
295 71 445          445 mm           do Ø 10 mm (95 mm )                208,90

295 71 600          600 mm           do Ø 14 mm (150 mm )              259,25
do ciêcia przewodów miedzianych i aluminiowych, a tak¿e lin i linek stalowych
specjalna geometria ostrzy zapobiega rozplataniu siê liny podczas ciêcia oraz umo¿liwia
ciêcie pojedynczych drutów liniarskich 
wymienne ostrza wykonane ze stali narzêdziowej, hartowane 
ramiona z lekkiego i wytrzyma≥ego aluminium

No¿yce do ciêcia lin stalowych 

No¿yce do ciêcia kabli
kod                     d≥ugoœæ                zakres pracy                             cena Ä

295 12 500           500 mm               do Ø 27 mm (150 mm )          101,75
do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielo¿y≥owych
czyste i g≥adkie ciêcie bez mia¿d¿enia i deformacji 
du¿a dŸwignia zapewnia ≥atwoœæ ciêcia 
rêkojeœci wykonane z aluminiowych rurek 

No¿yce z podwójnym ostrzem do ciêcia kabli
kod                  d≥ugoœæ             zakres                                          cena Ä

295 11 200        200 mm            do Ø 20 mm (70 mm )                37,15
do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielo¿y≥owych
ciêcie dwuetapowe pozwala na ≥atwe przecinanie kabli o œrednicy do 20 mm
wymagajπ niewielkiej si≥y u¿ytkownika dziêki du¿emu prze≥o¿eniu dŸwigni
i odpowiedniej geometrii ostrzy 

kod                   d≥ugoœæ            zakres ciêcia                             cena Ä
295 16 200         200 mm           do Ø 20 mm (70 mm )             48,95

do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielo¿y≥owych
ciêcie dwuetapowe pozwala na ≥atwe przecinanie kabli o œrednicy do 20 mm
wymagajπ niewielkiej si≥y u¿ytkownika dziêki du¿emu prze≥o¿eniu dŸwigni
i odpowiedniej geometrii ostrzy

No¿yce z podwójnym ostrzem do ciêcia kabli

kod                   d≥ugoœæ            zakres                                 cena Ä
95 61 190         190 mm           linka do Ø 6,0 mm             34,00
                                                 drut do Ø 2,5 mm     

do ciêcia wszelkiego rodzaju linek stalowych, przewodów,
a tak¿e drutu twardego do Ø 2,5 mm
czyste ciêcie bez ryzyka rozplπtania linki
z dwoma otworami do zaciskania tulejek mocowanych
na pancerzach linek (np. rowerowych)
mocna konstrukcja, dŸwignia o du¿ym prze≥o¿eniu zapewnia du¿π si≥ê

No¿yce do ciêcia linek stalowych 

kod                      d≥ugoœæ            œrednica pierœcieni                      cena Ä
295 11 165 A        165 mm            do Ø 14 mm (50 mm )               23,70

do ciêcia kabli miedziamych i aluminiowych
precyzyjne ostrza zapewniajπ ciêcie bez deformacji
stopniowane ostrza umo¿liwiajπ wcinanie siê w izolacjê przewodu

kod                    d≥ugoœæ            zakres ciêcia                                         cena Ä
295 17 500          500 mm           kable do Ø 27,0 mm (150 mm )          127,60

do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielo¿y≥owych
czyste i g≥adkie ciêcie bez mia¿d¿enia i deformacji
du¿a dŸwignia zapewnia ≥atwoœæ ciêcia 
rêkojeœci wykonane z aluminiowych rurek

No¿yce do ciêcia kabli

No¿yce do ciêcia kabli
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No¿yce z mechanizmem zapadkowym do ciêcia kabli
kod                   d≥ugoœæ           zakres pracy                            cena Ä

295 31 250         250 mm          do Ø 32 mm (240 mm )         181,50
295 31 280         280 mm          do Ø 52 mm (380 mm )         243,60
295 32 320         320 mm          do Ø 60 mm (600 mm )         300,90

do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych
ciêcie bez deformacji i uszkodzeñ obrabianego przewodu
dwuetapowy mechanizm zapadkowy pozwala na ≥atwe ciêcie jednπ rêkπ
precyzyjnie wykoñczone, hartowane ostrza

No¿yce z mechanizmem zapadkowym do ciêcia kabli
kod                   d≥ugoœæ          zakres ciêcia                                        cena Ä

295 36 250         250 mm         kable do Ø 32 mm (240 mm )             203,60
295 36 280         280 mm         kable do Ø 52 mm (380 mm )             270,75
295 36 320         320 mm         kable do Ø 60 mm (600 mm )             327,40

do ciêcia kabli miedzianych i aluminiowych
ciêcie bez deformacji i uszkodzeñ obrabianego przewodu
dwuetapowy mechanizm zapadkowy pozwala na ≥atwe ciêcie jednπ rêkπ
precyzyjnie wykoñczone, hartowane ostrza

Nó¿ do kabli
kod                        d≥ugoœæ ostrza                           cena Ä
98 52                    50 mm                                       11,25

solidne, proste sta≥e ostrze
ostrze hartowane w oleju i odpuszczane
wygodna i bezpieczna, dwukomponentowa rêkojeœæ
z nak≥adkπ ochronnπ z tworzywa

Nó¿ do kabli
kod                        d≥ugoœæ ostrza                           cena Ä
98 54                    50 mm                                       11,60

solidne, proste sta≥e ostrze
ostrze hartowane w oleju i odpuszczane
grzbiet ostrza izolowany tw. sztucznym
wygodna i bezpieczna, dwukomponentowa rêkojeœæ
z nak≥adkπ ochronnπ z tworzywa

Nó¿ ze stopkπ do usuwania izolacji
kod                        d≥ugoœæ ostrza                           cena Ä
98 55                    38 mm                                       29,30

ze stopkπ prowadzπcπ na koñcu ostrza, nie uszkadza ¿y≥ kabla
sierpowate ostrze ze stali nierdzewnej
wygodna i bezpieczna, dwukomponentowa rêkojeœæ
z nak≥adkπ ochronnπ z tworzywa

kod                   d≥ugoœæ          zakres                                   cena Ä
295 32 038         570 mm         Ø 38 mm (280 mm )            221,90

do ciêcia przewodów miedzianych i aluminiowych
odpowiednia geometria ostrzy zapewnia bardzo wysokπ jakoœæ ciêcia
mechanizm zapadkowy umo¿liwia ustawienie rêkojeœci w pozycji dajπcej wiêkszπ dŸwigniê, co znaczπco
redukuje energiê potrzebnπ do ciêcia
aluminiowe, teleskopowe rêkojeœci o d≥ugoœci 550-700 mm z elementami chroniπcymi d≥onie
wymienne ostrza, regulowane z≥πcze

No¿yce zapadkowe do ciêcia kabli

No¿yce z mechanizmem zapadkowym do ciêcia kabli
kod                  d≥ugoœæ           zakres                                            cena Ä

295 32 060        630 mm          do Ø 60 mm (740 mm )                646,90
295 32 100        680 mm          do Ø 100 mm (960 mm )              748,85

do ciêcia przewodów miedzianych i aluminiowych, jedno i wielo¿y≥owych, z izolacjπ
z gumy lub tworzywa sztucznego oraz kabli z cienkπ pow≥okπ metalowπ
odpowiednia geometria ostrzy zapewnia bardzo wysokπ jakoœæ ciêcia
mechanizm zapadkowy zapewnia wysokπ wydajnoœæ ciêcia oraz mo¿liwoœæ obs≥ugi dwoma rêkoma
aluminiowe, teleskopowe rêkojeœci u≥atwiajπ pracê oraz transport narzêdzia
wymienne ostrze tnπce

Nó¿ do usuwania izolacji
kod                          d≥ugoœæ ostrza                            cena Ä
98 53 03                  28 mm                                       10,65

solidne ostrze w kszta≥cie haka
ostrze hartowane w oleju i odpuszczane
wygodna i bezpieczna, dwukomponentowa rêkojeœæ
z nak≥adkπ ochronnπ z tworzywa

Nó¿ do usuwania izolacji
kod                          d≥ugoœæ ostrza                            cena Ä
98 53 13                  50 mm                                       11,90

wπskie, sierpowate ostrze
odpowiedni do kabli sekcyjnych
ostrze hartowane w oleju i odpuszczane
wygodna i bezpieczna, dwukomponentowa rêkojeœæ
z nak≥adkπ ochronnπ z tworzywa

Nó¿ do kabli
kod                             d≥ugoœæ ostrza                           cena Ä
98 56                          50 mm                                      19,25
98 56 09                     zapasowe ostrze                          7,60

ostrze wymienne, specjalnie ostrzone, wykonane ze stali nierdzewnej
z os≥onπ ostrza zamocowanπ w rêkojeœci
grzbiet ostrza izolowany tworzywem sztucznym10



Przyrzπd do  zewnêtrznej izolacjiœciπgania
kod                        d≥ugoœæ             zakres pracy                  cena Ä
16 30 135 SB        135 mm             6,0-29,0 mm                45,75
16 39 135                                       wymienny nó¿                 8,90

do okrπg≥ych kabli z izolacjπ z PCW, gumy, silikonu oraz PTFE
do ciêcia wzd≥u¿nego i po obwodzie
mo¿liwe ciêcie spiralne podczas odizolowywania d≥u¿szych odcinków

kod                     d≥ugoœæ             zakres pracy                    cena Ä
212 12 02             180 mm            0,03-2,08 mm                107,70

212 12 06             180 mm            0,14-6,0 mm                  106,45
212 12 10             180 mm            2,5-10,0 mm                  106,45

Automatyczne szczypce do œciπgania izolacji

Samonastawne szczypce do œciπgania izolacji
kod                    d≥ugoœæ              zakres pracy                        cena Ä

212 62 180          180 mm             0,2-6,0 mm                         31,20

proste i zwarte w budowie narzêdzie do zdejmowania izolacji
do przewodów jedno, wielo i cienko¿y≥owych - nie talkowanych
mocny korpus z poliamidu wzmacniany w≥óknem szklanym

2wbudowany obcinak do przewodów Cu oraz Al do 2,5 mm

12 69 21                                      wymienne ostrza                   9,10

Przyrzπd do  izolacji z przewodów p≥askichœciπgania
kod                     d≥ugoœæ             zakres pracy                  cena Ä

212 64 180          180 mm            0,75-2,5 mm                  60,00
do kabli p≥askich (podtynkowych) stosowanych g≥ównie w bran¿y budowlanej
do zdejmowania izolacji zewnêtrznej i wewnêtrznej z PCV i gumy
szerokoœæ szczêk 12 mm
wykonany z mocnego tworzywa sztucznego

Przyrzπd do  zewnêtrznej izolacjiœciπgania
kod                         zakres pracy                                        cena Ä
16 40 150               pow. Ø 25 mm                                   186,65
16 49 150               wymienny nó¿ do 16 40 150                 51,95

do usuwania izolacji z kabli okrπg≥ych o œrednicy powy¿ej 25,0 mm
do wszystkich rodzajów pow≥ok izolacyjnych
regulacja g≥êbokoœci ciêcia do 5 mm

Automatyczne szczypce do œciπgania izolacji
kod                    d≥ugoœæ            zakres pracy                                          cena Ä
12 11 180          180 mm           Ø 0,5/1,2/1,6/2,0 mm                          52,75

212 21 180          180 mm           0,5-0,75/1,0/1,5/2,5/4,0/6.0 mm          53,85
nie uszkadzajπ ¿y≥y, precyzyjnie usuwajπ izolacjê 
dwa wymienne ostrza, szczêki przytrzymujπce przewód
z ogranicznikiem d≥ugoœci zdejmowanej izolacji

Samonastawne szczypce do œciπgania izolacji
kod                  d≥ugoœæ        zakres pracy                                                 cena Ä

212 40 200        180 mm       0,03-10,0 mm                                               60,30
212 50 200        180 mm       2,5-16,0 mm                                                 92,60

do przewodów jedno, wielo i cienko¿y≥owych z izolacjπ z tworzywa sztucznego lub gumy 
samoczynnie dostosowujπ siê do œrednicy przewodu
regulacja g≥êbokoœci ciêcia w zale¿noœci od rodzaju izolacji

2 2z obcinakiem do przewodów typu linka do 10 mm  oraz typu drut do 6 mm

12 49 01                              wymienne ostrza do 12 40 200                     15,45
12 49 02                              zestaw szczêk czo≥owych do 12 40 200           3,55
12 49 03                              ogranicznik d≥ugoœci                                       2,05
12 59 01                              wymienne ostrza do 12 50 200                      17,95
12 59 02                              zestaw szczêk czo≥owych do 12 50 200           4,35

Przyrzπd do  izolacji, typ miniœciπgania
kod                           d≥ugoœæ             zakres pracy                     cena Ä
12 80 100 SB           100 mm             Ø 0,3-1,0 mm                 37,75

do œciπgania izolacji z cienkich przewodów miedzianych
nastawny ogranicznik d≥ugoœci usuwanej izolacji od 4,0 do 15,0 mm
z obcinakiem do przewodów
korpus z mocnego tworzywa

nie uszkadzajπ ¿y≥y, precyzyjnie usuwajπ izolacjê
cztery precyzyjne ostrza umo¿liwiajπ œciπganie izolacji z tworzywa i gumy,

® ®a tak¿e z materia≥ów „trudnych” np. Teflonu , Radoxu , silikonu
p≥ynnie dzia≥ajπcy mechanizm, mocna konstrukcja
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ
12 12 02 z dodatkowym elementem prowadzπcym przewód
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Szczypce boczne do ciêcia i œciπgania izolacji
kod                   d≥ugoœæ         zakres odizolowywania           cena Ä

214 22 160         160 mm        1,5/2,5 mm                            29,20
bardzo przydatne narzêdzie do wszelkich prac instalacyjnych

2precyzyjne otwory do œciπgania izolacji z przewodów jedno i wielo¿y≥owych o przekroju 1,5 i 2,5 mm
hartowane indukcyjnie ostrza do ciêcia miêkkiego drutu o œrednicy 2,5 mm,
twardoœæ ostrzy oko≥o 60 HRC

Szczypce do œciπgania izolacji
kod                   d≥ugoœæ         zakres pracy                        cena Ä

211 02 160         160 mm        do Ø 5 mm (10 mm )         18,45
wewnêtrzna nakrêtka kontrujπca umo¿liwia zablokowanie wkrêtu
w celu uzyskania powtarzalnoœci operacji

Szczypce do ciêcia i œciπgania izolacji
kod                       d≥ugoœæ            zakres pracy                cena Ä
11 82 130             130 mm          Ø 0,03-1,0 mm           33,25

precyzyjne szczypce do ciêcia cienkich przewodów oraz zdejmowania izolacji
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ oraz œrubπ regulacyjnπ
bardzo precyzyjne hartowane ostrza

Uniwersalny przyrzπd do œciπgania izolacji
kod                        d≥ugoœæ           zakres pracy                                 cena Ä

216 85 125 SB        125 mm           Ø 8-13 mm + 0,2-4,0 mm          35,35
do usuwania izolacji ze wszystkich popularnych kabli okrπg≥ych o œrednicy od 8,0-13,0 mm

2oraz z przewodów o przekroju 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4,0 mm  
z dodatkowym ostrzem do ciêcia wzd≥u¿nego
dwuczêœciowy mocny korpus, w którym osadzone sπ no¿e
z dodatkowym wysuwanym z korpusu ostrzem
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ oraz blokadπ 

Szczypce boczne do ciêcia i œciπgania izolacji
kod                  d≥ugoœæ             zakres odizolowywania             cena Ä

214 26 160       160 mm             1,5/2,5 mm                              35,05
bardzo przydatne narzêdzie do wszelkich prac instalacyjnych

2precyzyjne otwory do œciπgania izolacji z przewodów jedno i wielo¿y≥owych o przekroju 1,5 i 2,5 mm
hartowane indukcyjnie ostrza do ciêcia miêkkiego drutu o œrednicy 2,5 mm,
twardoœæ ostrzy oko≥o 60 HRC

Szczypce do œciπgania izolacji
kod                    d≥ugoœæ          zakres pracy                         cena Ä

211 06 160         160 mm          do Ø 5 mm (10 mm )          24,35
wewnêtrzna nakrêtka kontrujπca umo¿liwia zablokowanie wkrêtu w celu uzyskania powtarzalnoœci operacji

Przyrzπd do œciπgania izolacji z kabli koncentrycznych
kod                          d≥ugoœæ             zakres pracy               cena Ä
16 60 100 SB          125 mm             Ø 4,8-7,5 mm          19,30

do usuwania izolacji ze wszystkich popularnych kabli koncentrycznych o œrednicy
24,8-7,5 mm np. kabli antenowych, z okrπg≥ych kabli elektrycznych PCW 3x0,75 mm

z podzia≥kπ 5-20 mm do ustalenia d≥ugoœci zdejmowanej izolacji
dwuczêœciowy korpus, w którym osadzone sπ no¿e

Przyrzπd do œciπgania izolacji z kabli UTP/STP
kod                         d≥ugoœæ           zakres pracy                                     cena Ä

216 65 125 SB         125 mm           Ø 4,5-10,0 mm / 0,2-4,0 mm         36,10
do usuwania zewnêtrznej izolacji kabli teleinformatycznych UTP + STP o œrednicy

2od 4,5 do 10 mm oraz przewodów o przekroju 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4,0 mm
dwuczêœciowy mocny korpus, w którym osadzone sπ no¿e
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ oraz blokadπ
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Przyrzπd do œciπgania izolacji z kabli p≥askich
kod                      d≥ugoœæ       zakres pracy                                        cena Ä
16 64 125 SB      125 mm       p≥askie szer. 12 mm / Ø 4-13 mm      20,50

do usuwania izolacji zewnêtrznej z kabli p≥askich i okrπg≥ych
ostrza boczne do usuwania izolacji z ¿y≥ przewodów 0,8/1,5/2,5 mm2
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ oraz blokadπ

Przyrzπd do œciπgania izolacji z kabli okrπg≥ych
kod                         d≥ugoœæ         zakres pracy                                cena Ä
16 90 130 SB         130 mm         Ø 8-13 mm + 1,5/2,5 mm2        22,50

do usuwania izolacji zewnêtrznej z kabli okrπg≥ych
ostrza do usuwania izolacji z ¿y≥ przewodów 1,5 i 2,5 mm2
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ oraz blokadπ
ogranicznik d≥ugoœci usuwanej izolacji



Przyrzπd do œciπgania zewnêtrznej izolacji kabli
Nó¿ do œciπgania zewnêtrznej izolacji kabli kod                     d≥ugoœæ                zakres pracy                     cena Ä

kod                        d≥ugoœæ            zakres pracy                   cena Ä 16 20 16 SB       130 mm               Ø 4,0-16,0 mm               17,50
16 20 28 SB       130 mm               Ø 8,0-28,0 mm               17,50

16 20 165 SB         250 mm          Ø 8,0-28,0 mm              19,05
16 29 165                                      wymienny nó¿                  5,90

16 29 165                                       wymienny nó¿                   5,90

z obrotowym ostrzem do ≥atwego i szybkiego zdejmowania izolacji z przewodów okrπg≥ych
dodatkowy nó¿ z ostrzem w kszta≥cie haka
œruba do regulacji g≥êbokoœci ciêcia
zapasowe ostrze wewnπtrz

z obrotowym ostrzem do ≥atwego i szybkiego zdejmowania izolacji z przewodów okrπg≥ych
œruba do regulacji g≥êbokoœci ciêcia
zapasowe ostrze wewnπtrz

      kod                    d≥ugoœæ           zakres ciêcia         zakres tulejek                cena Ä
213 82 200          200 mm          do Ø 15 mm        0,75-1,5/2,5 mm           40,80
213 86 200          200 mm          do Ø 15 mm        0,75-1,5/2,5 mm           45,95

do chwytania zarówno cienkich przewodów i drutu jak i wiêkszych elementów
do przebijania oraz gratowania otworów np. w puszkach instalacyjnych

2 2do zdejmowania izolacji z przewodów 0,75-1,5/2,5 mm  oraz zaciskania tulejek 0,5-2,5 mm
2hartowane ostrza co ciêcia przewodów miedzianych i aluminiowych o œrednicy do 15 mm (np. 5x2,5 mm )

precyzyjne skrêcane z≥πcze

Szczypce 6-funkcyjne dla elektroinstalatorów

Szczypce zagniatajπce do obs≥ugi dwoma rêkoma
kod                   d≥ugoœæ              zakres pracy                            cena Ä

297 52 04           250 mm             0,1-2,5 mm                             139,20
297 52 05           250 mm             0,5-6,0 mm                             136,40
297 52 06           250 mm             0,5-6,0 mm                             108,30

297 52 08           250 mm             0,25-6,0 mm                           115,35
297 52 09           250 mm             10+16+25 mm                         115,35

wysokiej jakoœci profesjonalne szczypce zagniatajπce do z≥πczek kablowych 
mechanizm zapadkowy umo¿liwiajπcy otwarcie szczypiec dopiero po zakoñczeniu pe≥nej operacji
zapewnia wysokπ powtarzalnoœæ oraz precyzjê wykonywanego po≥πczenia
≥atwe w u¿yciu dziêki dobremu wywa¿eniu, wygiêtej g≥ówce oraz ergonomicznym rêkojeœciom
mo¿liwoœæ pracy dwiema rêkami podczas zaciskania du¿ych koñcówek
bardzo du¿a dok≥adnoœæ i powtarzalnoœæ operacji, d≥uga ¿ywotnoœæ
g≥ówka czerniona, rêkojeœci z antypoœlizgowego PCW
elementy stalowe hartowane
kalibrowane fabrycznie

97 49 94                                     pozycjoner do 97 52 04             34,10
97 49 95                                     pozycjoner do 97 52 05             34,10
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kod                         d≥ugoœæ             zakres pracy                  cena Ä
297 22 240               240 mm             0,75-6,0 mm                21,50

2                                                         0,5-6,0 mm  
do ciêcia i odizolowywania przewodów oraz zagniatania izolowanych i nieizolowanych koñcówek kablowych
z otworami do ciêcia gwintowanych œrub mosiê¿nych i miedzianych
ostrze frontowe do ciêcia przewodów Al i Cu
szerokoœæ szczêk zagniatajπcych 4 mm

Szczypce zagniatajπce uniwersalne

Szczypce zagniatajπce MultiCrimp
kod                   d≥ugoœæ              zakres pracy                                                  cena Ä

2                                                                                    97 33 01           250 mm             0,5-6,0 mm         187,70
2                                                   0,5-6,0 mm                     

2                                                   0,25-6,0 mm                   

uniwersalne szczypce z wymiennymi matrycami do wszelkiego rodzaju prac instalacyjnych
magazynek z 3 lub 5 ≥atwymi do wymiany matrycami
wysoka jakoœæ zagniatania dziêki precyzyjnym matrycom oraz mechanizmowi
pozwalajπcemu na otwarcie szczypiec tylko wtedy gdy z≥πcze zosta≥o ju¿ zaciœniête
zwarta budowa, mocna konstrukcja, dwukomponentowa rêkojeœæ

2                                                                                     97 33 02           250 mm             0,5-6,0 mm         244,55
2                                                   0,5-6,0 mm                     

2                                                   0,25-6,0 mm      
2                                                   0,5-10,0 mm  

2                                                   1,5-4 i 6-10,0 mm  (do z≥πczy wg DIN46267)   

Szczypce zagniatajπce PreciForce
do z≥πczek kablowych

kod                   d≥ugoœæ           zakres pracy                         cena Ä
297 52 33           220 mm           0,5-10 mm                         100,65
297 52 34           220 mm           0,1-2,5 mm                        115,85
297 52 35           220 mm           0,5-6,0 mm                        115,70
297 52 36           220 mm           0,5-6,0 mm                          94,45

297 52 38           220 mm           0,25-6,0 mm                      100,65
97 52 50           220 mm          COAX, BNC, TNC:               135,70
                                                RG 58, 174, 188, 316

dziêki uk≥adowi podwójnych dŸwigni wymagajπ niewielkiej si≥y
mechanizm zapadkowy zapewnia poprawnoœæ po≥πczenia
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ, waga jedynie 490 g
kalibrowane fabrycznie

97 49 94                                  pozycjoner do 97 52 34        34,10
97 49 95                                  pozycjoner do 97 52 35        34,10



Szczypce zagniatajπce Crimp System z wymiennymi matrycami
kod                    d≥ugoœæ           zakres pracy                                          cena Ä
97 43 200 A       200 mm          szczypce bez matryc                              99,45
97 43 200          200 mm          szczypce bez matryc + akcesoria          147,30

wysokiej jakoœci profesjonalne szczypce zagniatajπce z wymiennymi matrycami 
mechanizm zapadkowy umo¿liwiajπcy otwarcie szczypiec dopiero po zakoñczeniu
pe≥nej operacji zapewnia wysokπ powtarzalnoœæ oraz precyzjê wykonywanego po≥πczenia
prawie równolegle schodzπce siê szczêki umo¿liwiajπ wysokiej jakoœci zagniatanie
prawie wszystkich rodzajów z≥πczek kablowych 
bardzo du¿a dok≥adnoœæ i powtarzalnoœæ operacji, d≥uga ¿ywotnoœæ
elementy stalowe hartowane, ergonomicznie ukszta≥towane rêkojeœci 
kalibrowane fabrycznie

wymienne matryce:
297 49 04               0,1-2,5 mm                                                             73,25
297 49 05               0,5-6,0 mm                                                             70,20
297 49 06               0,5-6,0 mm                                                             55,95

297 49 08               0,25-6,0 mm                                                           54,20
297 49 09               10/16/25 mm                                                          54,20

297 49 13               0,5-10,0 mm                                                           54,20
297 49 23               16/25 mm                                                               57,45

297 49 30               1,5-4 i 6-10,0 mm  (do z≥πczy wg DIN46267)            54,20
97 49 40               RG 58/59/62/71/223                                               91,20
97 49 70               RJ 10/11/12/45                                                     115,15

97 49 94               pozycjoner do 97 49 04                                           34,10
97 49 95               pozycjoner do 97 49 05                                           34,10

kod                      d≥ugoœæ             zakres pracy                         cena Ä
297 52 63              180 mm            0,08-2,5 mm                        563,95
297 52 63 DG        180 mm            0,08-2,5 mm                        739,45
297 52 65              230 mm            0,14-6,0 mm                        656,50
297 52 65 DG        230 mm            0,14-6,0 mm                        819,80

precyzyjna cztero-trzpieniowa matryca zagniatajπca
12 miejscowy pozycjoner do precyzyjnego ustawienia zaciskanego styku
wysoka jakoœæ zagniatania dziêki precyzyjnym matrycom oraz mechanizmowi
pozwalajπcemu na otwarcie szczypiec tylko wtedy gdy z≥πcze zosta≥o ju¿ zaciœniête
wersja DG z wyœwietlaczem cyfrowym u≥atwiajπcym nastawê
p≥ynna regulacja z dok≥adnoœci co 0,01 mm

Szczypce do zagniatania styków okrπg≥ych

Pozycjoner do styków okrπg≥ych
kod                     opis                                                 cena Ä
97 59 65 2          pozycjoner do 97 52 63/65             238,75

uniwersalny pozycjoner do styków okrπg≥ych ró¿nej d≥ugoœci14

Elektromechaniczny akumulatorowy przyrzπd zagniatajπcy eCrimp
kod                           zakres pracy / opis                                             cena Ä

2 297 43 E                     z≥πczki do 25 mm  / tulejki do 50 mm                949,00
97 43 E 01                wymienny akumulator                                          79,00

mocny mechanizm elektromechaniczny (brak hydrauliki)
do wspó≥pracy z matrycami i pozycjonerami szczypiec Crimp System
dobra ergonomia pracy i dostêp do matrycy zagniatajπcej
funkcja szybkiego zatrzymania oraz cofania
dioda LED oœwietlajπca matrycê zagniatajπcπ
zasilanie akumulatorem Li-Ion (litowo-jonowy)
obudowa ze wzmacnianego tworzywa sztucznego
niski poziom ha≥asu
panel sygnalizacyjny z diodami LED
wymiary 274x50x142 mm, waga 1950 g
w zestawie: walizka, 1 akumulator, ≥adowarkaQR

skanuj kod
i zobacz film



Szczypce zagniatajπce do tulejek kablowych
kod                        d≥ugoœæ            zakres pracy               cena Ä

297 61 145 A          145 mm            0,25-2,5 mm              21,00
4 gniazda do zagniatania tulejek kablowych
trapezowy profil zgniotu zapewnia dobre i bezpieczne po≥πczenie

Szczypce zagniatajπce do tulejek kablowych
kod                        d≥ugoœæ            zakres pracy               cena Ä

297 71 180             180 mm            0,25-16,0 mm            28,00
8 gniazd do zagniatania tulejek kablowych
pó≥okrπg≥y profil zgniotu zapewnia dobre i bezpieczne po≥πczenie

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek
kod                   d≥ugoœæ            zakres pracy                cena Ä

297 53 14          180 mm            0,08-6,0 mm              157,70
do zagniatania tulejek kablowych z ko≥nierzem oraz bez ko≥nierza
boczne ≥adowanie tulejek do szczypiec
≥atwe w obs≥udze dziêki samonastawnemu mechanizmowi, który dostosowuje
matrycê szczypiec do rozmiaru zaciskanej tulejki
z szeœciokπtnym profilem zgniotu
kalibrowane fabrycznie

Szczypce do zagniatania z≥πczek typu Scotchlok z ostrzem bocznym
kod                d≥ugoœæ            zakres pracy                 cena Ä
97 50 01        155 mm           Ø 0,4-1,1 mm              32,95

do zagniatania przewodów telekomunikacyjnych i sygna≥owych przy u¿yciu
pojedynczych z≥πczek U typu Scotchlok
bez potrzeby odizolowywania
ostrza tnπce dodatkowo hartowane indukcyjnie
ze sprê¿ynπ rozwierajπcπ
stal wanadowa, hartowane

Szczypce zagniatajπce do wtyków RJ
kod                   d≥ugoœæ               zakres pracy                 cena Ä
97 51 10          190 mm               RJ 11/12/45                 34,90

do ciêcia i odizolowywania przewodów oraz zaciskania wtyków telefonicznych oraz sieciowych typu RJ
mechanizm zapadkowy umo¿liwiajπcy otwarcie szczypiec dopiero po zakoñczeniu
pe≥nej operacji zapewnia wysokπ powtarzalnoœæ oraz precyzjê wykonywanego po≥πczenia

Szczypce zagniatajπce do tulejek kablowych
kod                          d≥ugoœæ               zakres                           cena Ä

297 68 145 A            145 mm              0,25-2,5 mm                 25,10
4 gniazda do zagniatania tulejek kablowych
trapezowy profil zgniotu zapewnia dobre i bezpieczne po≥πczenie

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek
kod                     d≥ugoœæ             zakres pracy                        cena Ä

297 53 08            190 mm             0,08-10,0 mm                     148,35
297 53 09            190 mm             0,08-10,0 +16 mm              160,20

do zagniatania tulejek kablowych z ko≥nierzem i bez ko≥nierza
czo≥owe ≥adowanie tulejek do szczypiec
≥atwe w obs≥udze dziêki samonastawnemu mechanizmowi, który dostosowuje matrycê szczypiec
do rozmiaru zaciskanej tulejki
z czworokπtnym profilem zgniotu zapewniajπcym optymalnπ powierzchniê po≥πczenia elektrycznego
kalibrowane fabrycznie
max d≥ugoœæ zaprasowania 16 mm

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek
kod                    d≥ugoœæ            zakres pracy                  cena Ä

297 53 04           180 mm            0,08-10,0 mm               149,80
do zagniatania tulejek kablowych z ko≥nierzem oraz bez ko≥nierza
boczne ≥adowanie tulejek do szczypiec
≥atwe w obs≥udze dziêki samonastawnemu mechanizmowi, który dostosowuje matrycê szczypiec
do rozmiaru zaciskanej tulejki
z czworokπtnym profilem zgniotu zapewniajπcym optymalnπ powierzchniê po≥πczenia elektrycznego
kalibrowane fabrycznie
maksymalna d≥ugoœæ zagniatania 16 mm

Wciskarka do z≥πczy LSA-Plus
kod                     d≥ugoœæ            zakres pracy                             cena Ä
97 40 10            175 mm            UTP/STP Ø 0,4-0,8 mm          41,15

narzêdzie do monta¿u przewodów w szynach i z≥πczach telekomunikacyjnych
wciskanie i odcinanie w jednej operacji
do przewodów UTP i STP o œrednicy 0,4-0,8 mm

Szczypce zagniatajπce do wtyków RJ
kod                   d≥ugoœæ               zakres pracy                 cena Ä
97 51 12           200 mm              RJ 10/11/12/45            113,20

do ciêcia i odizolowywania przewodów oraz zaciskania wtyków telefonicznych oraz sieciowych typu RJ
mechanizm zapadkowy umo¿liwiajπcy otwarcie szczypiec dopiero po zakoñczeniu
pe≥nej operacji zapewnia wysokπ powtarzalnoœæ oraz precyzjê wykonywanego po≥πczenia
dok≥adny proces zaciskania dziêki równolegle schodzπcej siê matrycy 15



297 49 62                         2,5+4,0 mm                    117,35

297 49 63                         4,0+6,0 mm                    116,10

297 49 65                        2,5+6,0 mm                    130,25

297 49 66                        2,5-6,0 mm                      137,40

297 49 67                        2,5-6,0 mm                      115,40

297 49 68                        1,5-6,0 mm                       198,10

97 49 65 1                      pozycjoner                         65,20

97 49 66 1                      pozycjoner                         65,20

97 49 68 1                      pozycjoner                         65,20

 

                                            / Huber+Suhner

                                           / MC3 (Multi Contact)

                                           / MC4 (Multi Contact)

                                           /  SunCon (Hirschmann)

                                            /  Solarlok (Tyco)

                                            do 97 49 65

                                            do 97 49 66

                                            do 97 49 68

matryce i pozycjonery do szczypiec Crimp System do monta¿u instalacji fotowoltaicznych
bardzo precyzyjne wykonanie gwarantujπce wysokπ jakoœæ po≥πczenia

kod                                  zakres pracy                     cena Ä
                                        /  typ z≥πcza

Matryce do szczypiec Crimp System
do instalacji fotowoltaicznych

kod               zawiera            zakres                                                                           cena Ä
2 97 91 01      12 12 11          szczypce do œciπgania izolacji 1,5-6,0 mm                  294,40

2                    95 16 165        no¿yce do ciêcia kabli do Ø 15mm / 50 mm    
                    97 43 200        szczypce zagniatajπce Crimp System bez matryc

zestaw wysokiej klasy narzêdzi do monta¿u instalacji fotowoltaicznych
w walizce z tworzywa sztucznego z dodatkowym miejscem na matryce oraz pozycjonery

Zestaw narzêdzi do monta¿u instalacji fotowoltaicznych

Przyrzπd do monta¿u z≥πczek kablowych MC3
kod                        zakres                                  cena Ä
97 49 65 2             do z≥πczek MC3                  151,40

przyrzπd s≥u¿y do zak≥adania zewnêtrznej os≥ony z≥πcza MC3 (Multi Contact) na przewód
≥atwe w obs≥udze dziêki mechanizmowi zapadkowemu
wykonane z tworzywa wysokiej jakoœci16
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kod                  opk.            wymiar / zakres                        cena Ä / opk.
297 99 001       100 szt.       2,8x0,5 mm / 0,5-1,0 mm           7,50
297 99 010       100 szt.       4,8x0,8 mm / 1,5-2,5 mm           8,00
297 99 011       100 szt.       4,8x0,8 mm / 1,5-2,5 mm           8,65
297 99 020       100 szt.       6,3x0,8 mm / 0,5-1,0 mm           8,65
297 99 021       100 szt.       6,3x0,8 mm / 1,5-2,5 mm           8,65
297 99 022       100 szt.       6,3x0,8 mm / 4,0-6,0 mm         10,35
297 99 030       100 szt.       7,7x0,8 mm / 1,5-2,5 mm         15,75

Koñcówka kablowa nasuwana izolowana "¿eñska"

kod                  opk.             wymiar / zakres                    cena Ä / opk.
297 99 050       100 szt.        2,8 mm / 1,5 mm                   7,50
297 99 060       100 szt.        4,8 mm / 1,5 mm                   6,45
297 99 070       100 szt.        6,3 mm / 1,5 mm                 13,80
297 99 071       100 szt.        6,3 mm / 2,5 mm                   8,60

Koñcówka kablowa nasuwana nieizolowana "¿eñska" - profilowana

kod                  opk.             wymiar / zakres                          cena Ä / opk.
297 99 090       100 szt.        6,3x0,8 mm / 0,5-1,0 mm          15,00
297 99 091       100 szt.        6,3x0,8 mm / 1,5-2,5 mm          15,10
297 99 092       100 szt.        6,3x0,8 mm / 4,0-6,0 mm          24,55

Koñcówka kablowa nasuwana izolowana kπtowa

kod                  opk.             wymiar / zakres                          cena Ä / opk.
297 99 110       100 szt.        6,3x0,8 mm / 0,5-1,0 mm            9,60
297 99 111       100 szt.        6,3x0,8 mm / 1,5-2,5 mm          10,95
297 99 112       100 szt.        6,3x0,8 mm / 4,0-6,0 mm          16,45

Koñcówka kablowa wtykowa izolowana "mêska"

kod                  opk.             œrednica / zakres                        cena Ä / opk.
297 99 130       100 szt.        Ø 4,0 mm / 0,5-1,0 mm            9,00
297 99 131       100 szt.        Ø 5,0 mm / 1,5-2,5 mm            9,75

Koñcówka kablowa gniazdowa okrπg≥a izolowana

kod                  opk.             œrednica / zakres                        cena Ä / opk.
297 99 150       100 szt.        Ø 3,0 mm / 0,5-1,0 mm            6,65
297 99 151       100 szt.        Ø 5,0 mm / 1,5-2,5 mm            6,90

Koñcówka kablowa wtykowa okrπg≥a izolowana

kod                  opk.            œrednica / zakres                       cena Ä / opk.
297 99 170        200 szt.      Ø 3,0 mm / 0,5-1,0 mm           16,20
297 99 171        200 szt.      Ø 4,0 mm / 0,5-1,0 mm           17,90
297 99 172        200 szt.      Ø 5,0 mm / 0,5-1,0 mm           18,95
297 99 173        100 szt.      Ø 4,0 mm / 1,5-2,5 mm             9,60
297 99 174        100 szt.      Ø 5,0 mm / 1,5-2,5 mm           11,10
297 99 175        100 szt.      Ø 6,0 mm / 1,5-2,5 mm           12,10
297 99 176        100 szt.      Ø 8,0 mm / 1,5-2,5 mm           14,45
297 99 177        100 szt.      Ø 5,0 mm / 4,0-6,0 mm           16,10
297 99 178        100 szt.      Ø 6,0 mm / 4,0-6,0 mm           16,00
297 99 179        100 szt.      Ø 8,0 mm / 4,0-6,0 mm           19,65

297 99 180        100 szt.      Ø 10,0 mm / 4,0-6,0 mm         28,00

Koñcówka kablowa oczkowa izolowana

kod                  opk.            œrednica / zakres                       cena Ä / opk.
297 99 210        200 szt.      Ø 3,0 mm / 0,5-1,0 mm           14,30
297 99 211        200 szt.      Ø 4,0 mm / 0,5-1,0 mm           14,35
297 99 212        200 szt.      Ø 5,0 mm / 0,5-1,0 mm           18,85
297 99 213        100 szt.      Ø 4,0 mm / 1,5-2,5 mm             8,55
297 99 214        100 szt.      Ø 5,0 mm / 1,5-2,5 mm           10,40
297 99 215        100 szt.      Ø 6,0 mm / 1,5-2,5 mm           11,55
297 99 216        100 szt.      Ø 8,0 mm / 1,5-2,5 mm           15,25
297 99 217        100 szt.      Ø 5,0 mm / 4,0-6,0 mm           15,30
297 99 218        100 szt.      Ø 6,0 mm / 4,0-6,0 mm           16,15
297 99 219        100 szt.      Ø 8,0 mm / 4,0-6,0 mm           19,35

297 99 220        100 szt.      Ø 10,0 mm / 4,0-6,0 mm         27,50

Koñcówka kablowa oczkowa nieizolowana

kod                      opk.                zakres                           cena Ä / opk.
297 99 250           100 szt.           0,5-1,0 mm                    52,20
297 99 251           100 szt.           1,5-2,5 mm                    56,50
297 99 252           100 szt.           4,0-6,0 mm                  101,20

Z≥πczka kablowa tulejowa termokurczliwa

kod                      opk.                zakres                           cena Ä / opk.
297 99 270           100 szt.           0,5-1,0 mm                   15,15
297 99 271           100 szt.           1,5-2,5 mm                   17,00
297 99 272           100 szt.           4,0-6,0 mm                   29,45

Z≥πczka kablowa tulejowa izolowana

kod                      opk.                zakres                           cena Ä / opk.
297 99 290           200 szt.           0,5-1,0 mm                   24,50
297 99 291           200 szt.           1,5-2,5 mm                   27,60
297 99 292           100 szt.           4,0-6,0 mm                   30,40

297 99 293           100 szt.           10,0 mm                       49,35

Z≥πczka kablowa tulejowa nieizolowana 

kod                   opk.               zakres               d≥ugoœæ          cena Ä / opk.
297 99 330         200 szt.         0,5 mm             8 mm              2,10

297 99 331         200 szt.         0,75 mm           8 mm              2,20
297 99 332         200 szt.         1,0 mm             8 mm              2,45
297 99 333         200 szt.         1,5 mm             8 mm              2,55
297 99 334         200 szt.         2,5 mm             8 mm              3,10
297 99 335         200 szt.         4,0 mm             10 mm            5,90
297 99 336         100 szt.         6,0 mm             12 mm            3,90

297 99 337         100 szt.         10,0 mm           12 mm            5,40
297 99 338         100 szt.         16,0 mm           12 mm            6,85
297 99 339           50 szt.         25,0 mm           16 mm            6,95

Tulejka kablowa izolowana

kod                   opk.               zakres               d≥ugoœæ          cena Ä / opk.
297 99 350         200 szt.         0,5 mm             10 mm            3,90

297 99 351         200 szt.         0,75 mm           10 mm            3,65
297 99 352         200 szt.         1,0 mm             10 mm            4,50
297 99 353         200 szt.         1,5 mm             10 mm            4,45
297 99 354         200 szt.         2,5 mm             10 mm            7,25
297 99 355         200 szt.         4,0 mm             12 mm            7,55
297 99 356         100 szt.         6,0 mm             18 mm            6,20

297 99 357         100 szt.         10,0 mm           18 mm            7,50
297 99 358         100 szt.         16,0 mm           18 mm            9,30
297 99 359           50 szt.         25,0 mm           18 mm            9,40

Tulejka kablowa izolowana d≥uga

kod                   opk.               zakres                 d≥ugoœæ          cena Ä / opk.
297 99 370         200 szt.         2x0,5 mm            8 mm             5,50

297 99 371         200 szt.         2x0,75 mm          8 mm             5,35
297 99 372         200 szt.         2x1,0 mm            8 mm             6,05
297 99 373         200 szt.         2x1,5 mm            10 mm           7,95
297 99 374         100 szt.         2x2,5 mm            10 mm           3,75
297 99 375         100 szt.         2x4,0 mm            12 mm           7,80
297 99 376           50 szt.         2x6,0 mm            14 mm           5,20

297 99 377           50 szt.         2x10,0 mm          12 mm           8,55
297 99 378           25 szt.         2x16,0 mm          16 mm           5,30

Tulejka kablowa izolowana podwójna

kod                   opk.               zakres               d≥ugoœæ          cena Ä / opk.
297 99 390         200 szt.         0,5 mm              6 mm             1,75

297 99 391         200 szt.         0,75 mm            6 mm             1,75
297 99 392         200 szt.         1,0 mm              6 mm             1,85
297 99 393         200 szt.         1,5 mm              7 mm             1,90
297 99 394         200 szt.         2,5 mm              7 mm             2,30
297 99 395         200 szt.         4,0 mm              9 mm             3,10
297 99 396         100 szt.         6,0 mm              12 mm           2,35

297 99 397         100 szt.         10,0 mm            12 mm           3,15
297 99 398         100 szt.         16,0 mm            12 mm           3,85
297 99 399           50 szt.         25,0 mm            12 mm           3,35

Tulejka kablowa nieizolowana



kod                            rozmiar                d≥ugoœæ                cena Ä
98 14 05                    5 mm                   120 mm               32,45
98 14 06                    6 mm                   120 mm               32,45
98 14 08                    8 mm                   120 mm               32,45

do œrub z gniazdem szeœciokπtnym
specjalna stal narzêdziowa, hartowana w oleju i odpuszczana

Wkrêtak trzpieniowy szeœciokπtny izolowany "T"

Rêkojeœæ typu T do kluczy nasadowych
kod                             zabierak                           cena Ä
98 30                          3/8"                                 45,55
98 40                          1/2"                                 44,20

do u¿ytku z kluczami nasadowymi (nasadkami)
szybkie i ≥atwe mocowanie nasadki
specjalna stal narzêdziowa
zabierak hartowany w oleju i odpuszczany

Przed≥u¿acz do kluczy nasadowych
kod                         d≥ugoœæ                zabierak                     cena Ä
98 35 125               125 mm               3/8"                           29,90
98 35 250               250 mm               3/8"                           33,65

do u¿ytku z kluczami nasadowymi (nasadkami)
z gniazdem czworokπtnym z jednej strony oraz zabierakiem czworokπtnym z drugiej
szybkie i ≥atwe mocowanie nasadki
stal chromowo-wanadowa, odkuwane

98 45 125               125 mm               1/2"                           32,65
98 45 250               250 mm               1/2"                           35,45

Klucz trzpieniowy szeœciokπtny
kod                         rozmiar                zabierak                     cena Ä
98 39 05                 5 mm                   3/8"                           29,25
98 39 06                 6 mm                   3/8"                           29,25
98 39 08                 8 mm                   3/8"                           29,25

do œrub z gniazdem szeœciokπtnym
specjalna stal narzêdziowa, hartowana w oleju i odpuszczana

98 49 05                 5 mm                   1/2"                           25,75
98 49 06                 6 mm                   1/2"                           25,75
98 49 08                 8 mm                   1/2"                           25,75

Klucz nastawny
kod                         d≥ugoœæ                zakres                     cena Ä
98 07 250               260 mm               0-30 m                    38,20

nastawny w zakresie 0-30 mm
precyzyjny mechanizm zapewnia ≥atwπ regulacjê
równoleg≥e szczêki
chromowany

Klucz dynamometryczny dwukierunkowy
kod                    artyku≥               d≥ugoœæ              zakres                    cena Ä
98 33 25            3/8"                   290 mm             5-25 Nm                278,80
98 33 50            3/8"                   385 mm             5-50 Nm                289,70
98 43 50            1/2"                   385 mm             5-50 Nm                289,70

dwukierunkowy, zmiana kierunku nastêpuje po prze≥o¿eniu zabieraka
skala w zakresie 5-50 Nm pokryta przejrzystπ izolacjπ
pokrêt≥o regulacyjne z blokadπ
szybkie i ≥atwe mocowanie nasadki
dostarczany z certyfikatem kalibracji

Grzechotka dwukierunkowa
kod                         d≥ugoœæ                  zakres                      cena Ä
98 31                      190 mm                 3/8"                         82,90
98 41                      265 mm                 1/2"                         89,70

do u¿ytku z nasadkami
dwukierunkowa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnym
≥atwo dzia≥ajπcy mechanizm
szybkie i ≥atwe mocowanie nasadki
stal chromowo-wanadowa

Klucz nasadowy szeœciokπtny
kod                         rozmiar                zabierak                     cena Ä
98 37 10                10 mm                 3/8"                           13,90
98 37 13                13 mm                 3/8"                           14,25
98 37 17                17 mm                 3/8"                           15,75
98 37 19                19 mm                 3/8"                           15,75

do œrub z ≥bem szeœciokπtnym i nakrêtek
stal chromowo-wanadowa, odkuwane

98 47 10                10 mm                 1/2"                           14,25
98 47 13                13 mm                 1/2"                           14,25
98 47 17                17 mm                 1/2"                           15,10
98 47 19                19 mm                 1/2"                           16,05
98 47 24                24 mm                 1/2"                           19,10

98 15 05                    5 mm                   250 mm               34,40
98 15 06                    6 mm                   250 mm               34,40
98 15 08                    8 mm                   250 mm               34,40
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kod                       rodzaj                     rozmiar                         cena Ä
92 27 61               prosta                    130 mm                        18,90
92 27 62               prosta                    150 mm                        18,95

o92 37 64               wygiêta 45             150 mm                        19,30
92 67 63               prosta                    145 mm                        18,85

do delikatnych prac monta¿owych np. w elektronice, mechanice precyzyjnej, modelarstwie itp.
92 27 61: szpiczaste, g≥adkie koñcówki
92 27 62: szpiczaste, poprzecznie karbowane koñcówki
92 37 64: wygiêta, szpiczaste, poprzecznie karbowane koñcówki
92 27 62: szerokie zaokrπglone, g≥adkie koñcówki

Pêseta precyzyjna

kod                             rozmiar                                      cena Ä
98 04 08                     8 mm                                         21,15
98 04 10                     10 mm                                       22,05
98 04 13                     13 mm                                       22,90
98 04 17                     17 mm                                       25,10
98 04 19                     19 mm                                       25,95
98 04 22                     22 mm                                       28,15

do œrub z ≥bem szeœciokπtnym i nakrêtek
specjalna stal narzêdziowa, hartowana
w oleju i odpuszczana

Klucz nasadowy typu "T"

kod                      rozmiar                 d≥ugoœæ                      cena Ä
98 00 07                7 mm                 105 mm                      13,50
98 00 08                8 mm                 105 mm                      13,60
98 00 09                9 mm                 105 mm                      13,60
98 00 10              10 mm                 105 mm                      14,55
98 00 11              11 mm                 120 mm                      14,15
98 00 12              12 mm                 125 mm                      15,15
98 00 13              13 mm                 130 mm                      15,15
98 00 14              14 mm                 135 mm                      15,35
98 00 15              15 mm                 145 mm                      15,35
98 00 16              16 mm                 155 mm                      17,05
98 00 17              17 mm                 155 mm                      17,75
98 00 18              18 mm                 160 mm                      19,70
98 00 19              19 mm                 165 mm                      19,70
98 00 22              22 mm                 190 mm                      21,15
98 00 24              24 mm                 210 mm                      23,45
98 00 27              27 mm                 215 mm                      25,50

bazowe narzêdzie
chromowane
odkuwany ze stali
chromowo-wanadowejKlucz p≥aski

kod                      rozmiar                 d≥ugoœæ                      cena Ä
98 01 07                7 mm                 150 mm                      16,40
98 01 08                8 mm                 155 mm                      16,50
98 01 09                9 mm                 165 mm                      16,50
98 01 10              10 mm                 160 mm                      17,30
98 01 11              11 mm                 165 mm                      17,95
98 01 12              12 mm                 185 mm                      18,15
98 01 13              13 mm                 185 mm                      19,00
98 01 14              14 mm                 195 mm                      22,20
98 01 15              15 mm                 200 mm                      22,20

wygiêty
bazowe narzêdzie
chromowane
odkuwany ze stali
chromowo-wanadowejKlucz oczkowy

kod                  wymiary                          cena Ä
98 67 05          500 x 500 x 1 mm            49,95
98 67 10         1000 x 1000 x 1 mm       171,35

dla dodatkowej ochrony podczas pracy
przy urzadzeniach mogπcych byæ pod napiêciem

Mata izolacyjna gumowa

kod                              rozmiar                       cena Ä
98 65 40                        9                              53,50
98 65 41                      10                              51,85

dla dodatkowej ochrony podczas pracy przy urzadzeniach mogπcych byæ pod napiêciem
klasyfikacja: 0

Rêkawice dla elektryków

kod                     d≥ugoœæ                brzeszczot                     cena Ä
98 90                  240 mm               150 mm                        20,10

wymienny brzeszczot do ciêcia metalu i drewna, 25 zêbów/cal

Pi≥ka do metalu

kod                               zawiera                             cena Ä
98 99 13                      15 czêœci                           303,70

zwijany pokrowiec z wytrzyma≥ego tworzywa
zawiera:
- szczypce uniwersalne, do œciπgania izolacji, tnπce wyd≥u¿one
oraz tnπce boczne do œciπgania izolacji
- klucz p≥aski: 10, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- no¿yce do kabli, nó¿ do kabli
- wkrêtak p≥aski: 0,4x2,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm

Zestaw narzêdzi izolowanych
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Zestaw narzêdzi
kod                                       cena Ä
00 21 03 LS                          318,00

Zawiera:
- Knipex: 5 sztuk szczypiec izolowanych,
nó¿ do zdejmowania izolacji, nó¿ do kabli
- Wera: 8 wkrêtaków, próbnik napiêcia 
- Rennsteig: d≥uto p≥askie, d≥uto p≥askie
wπskie 
- Picard: m≥otek œlusarski 300 g,
m≥otek kamieniarski 1000 g 
- Parat: torba narzêdziowa wzmacniana
z udaroodpornego tworzywa HDPE
wymiary: 420x160x250 mm

kod                        waga                   opis                                       cena Ä
98 99 14                13,9 kg                zawiera 46 czêœci                   1.613,95
98 99 14 LE             6,6 kg                pusta, bez narzêdzi                    291,65
00 21 40 T                                        wózek do transportu                    49,60

walizka Big-Twin z czerwonego tworzywa ABS
z mocnπ aluminiowπ ramπ
mo¿liwoœæ otwarcia z dowolnej strony, obie strony
mogπ byæ otwierane niezale¿nie
zamek szyfrowy, 2 zamki kluczykowe, wymiary
zew. 490x255x410 mm
zawiera: 
- szczypce uniwersalne, do œciπgania izolacji,
  tnπce boczne, Alligator do rur
- no¿yce do ciêcia kabli 
- klucz p≥aski: 10, 13, 14, 17, 19, 22 mm 
- klucz oczkowy: 10, 13, 14, 17, 19, 22 mm 
- klucz nasadowy 1/2": 10, 11, 12, 13, 14,
  17, 19, 22, 24 mm 
- przed≥u¿acz 1/2": 125, 250 mm 
- rêkojeœæ "T" 1/2", grzechotka 1/2" 
- wkrêtak p≥aski: 0,4x2,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5;
  1,2x6,5 mm 
- wkrêtak krzy¿owy: PH 1; PH 2 
- nó¿ do kabli, nó¿ do izolacji 
- mata izolacyjna 50x50 cm + zaciski 
- rêkawice rozmiar 9 dla elektryków

Walizka z narzêdziami izolowanymi

dodatkowo: pi≥ka do metalu 150 mm, pêdzel, szpachla do gipsu, miska do gipsu, o≥ówek.

Zestaw narzêdzi izolowanych
kod                             zawiera                           cena Ä
98 99 12                     26 czêœci                        535,60

walizka z udaroodpornego tworzywa
zawiera:
- szczypce uniwersalne i boczne
- klucz p≥aski: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- wkrêtak p≥aski: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5 mm
- wkrêtak PH 0, PH 1, PH 2
- rêkojeœæ T
- klucz nasadowy 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- nó¿ do kabli, nó¿ do usuwania izolacji

Zestaw narzêdzi izolowanych
kod                     zawiera                   cena Ä
98 99 11            17 czêœci                438,20

walizka z udaroodpornego tworzywa
zawiera:
- szczypce uniwersalne i boczne
- wkrêtak p≥aski: 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5 mm
- wkrêtak krzy¿owy: PH 0
- grzechotka, przed≥u¿acz 125 i 250 mm
- klucz nasadowy 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- nó¿ do kabli

Zestaw narzêdzi
kod                              cena Ä
00 21 05 HLS              327,00

Zawiera:
- Knipex: 5 sztuk szczypiec izolowanych, nó¿ do zdejmowania
   izolacji, nó¿ do kabli
- Wera: 8 wkrêtaków, próbnik napiêcia 
- Rennsteig: d≥uto p≥askie, d≥uto p≥askie wπskie 
- Picard: m≥otek œlusarski 300 g, m≥otek kamieniarski 1000 g 
- walizka Basic z tworzywa sztucznego ABS
wymiary: 465x200x410 mm20



Zestaw 3 szczypiec
„Bestseller Set”

kod                       wymiary                     cena Ä
00 20 09 V01       170x370x40 mm        54,80

szczypce z polerowanπ g≥ówkπ
i dwukomponentowymi rêkojeœciami
zestaw w wyt≥oczce z tworzywa zawiera:
- szczypce uniwersalne 03 02 180
- szczypce tnπce boczne 70 02 160
- szczypce Cobra do rur 87 01 250

Zestaw 3 szczypiec
„Assembly Pack”

kod                wymiary                     cena Ä
00 20 11       170x370x40 mm        52,45

szczypce z polerowanπ g≥ówkπ
i dwukomponentowymi rêkojeœciami
zestaw w wyt≥oczce z tworzywa zawiera:
- szczypce uniwersalne 03 02 180
- szczypce pó≥okrπg≥e 26 12 200
- szczypce tnπce boczne 70 02 160

Zestaw 2 szczypiec i 3 wkrêtaków
izolowanych "VDE Tool Set"

kod                     wymiary                          cena Ä
00 20 13            170x370x40 mm              84,60

szczypce z polerowanπ g≥ówkπ i dwukomponentowymi
rêkojeœciami
zestaw w wyt≥oczce z tworzywa zawiera:
- szczypce pó≥okrπg≥e izolowane 26 16 200
- szczypce tnπce boczne izolowane 70 06 160
- wkrêtaki izolowane p≥askie Wera 160i: 0,6x3,5x100 mm;
  1,0x5,5x125 mm
- wkrêtak izolowany krzy¿owy Wera 162i: PH 2x100 mm

Zestaw 3 szczypiec
izolowanych „Electro Set”

kod                  wymiary                        cena Ä
00 20 12         170x370x40 mm            71,65

szczypce z polerowanπ g≥ówkπ
i dwukomponentowymi rêkojeœciami
izolowanymi do 1000V
zestaw w wyt≥oczce z tworzywa zawiera:
- szczypce uniwersalne izolowane 03 06 180
- szczypce pó≥okrπg≥e izolowane 26 16 200
- szczypce tnπce boczne izolowane 70 06 160

Magnetyczna mini latarka LED
kod                         czas pracy                   cena Ä
00 11 V50               ok. 25 h                       7,20

mini latarka LED mocowana przy pomocy magnesu np. na szczypcach lub innym narzêdziu
doskonale oœwietla miejsce pracy narzêdziem
obudowa z tworzywa, wy≥πcznik oraz zaczep
zasilanie: 2 baterie CR1220

Etui do 2 szczypiec
kod                   waga      wymiary                 cena Ä
00 19 72 LE      65g        65x155x25 mm      7,65

do 2 szczypiec o d≥ugoœci do 150 mm
z wytrzyma≥ej tkaniny poliestrowej, zamykane na rzep
z elastycznym uchwytem na latarkê kieszonkowπ,
d≥ugopis itp.
z uchem do mocowania na pasku

kod                   waga      wymiary                   cena Ä
00 19 73 LE      210g      170x235x75 mm      20,20

do mocowania na pasie narzêdziowym lub pasku
z przegródkami mieszczπcymi do 8 narzêdzi oraz
z karabiñczykiem
z wytrzyma≥ej tkaniny poliestrowej, skórzane uchwyty
na narzêdzia, nitowane

Kieszeñ na narzêdzia

Zestaw narzêdzi
kod                              cena Ä
00 21 05 HKS              375,00

Zawiera:
- 23 narzêdzia firm Knipex, Wera, Heyco, Stabila, Picard,
  Rennsteig przydatne do pracy hydraulika
walizka Knipex Basic z tworzywa ABS 430x340x90 mm
wymiary: 465x200x410 mm
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z mocnego tworzywa ABS, metalowe
okucia, aluminiowa rama, uchwyty do paska
dno-pojemniki z tworzywa wys. 55 mm
z regulowanymi przegródkami
2 œcianki wewnêtrzne z 9/11 i 12
kieszonkami na narzêdzia
maksymalne obciπ¿enie walizki do 15 kg
3-cyfrowy zamek szyfrowy, mocna rπczka
du¿a kieszeñ na dokumenty
mechanizm przytrzymujπcy pokrywê

Walizka narzêdziowa „Basic”
kod                     waga           wymiary zew.               wymiary wew.              cena Ä
00 21 05 LE        4,5 kg         465x200x410 mm       440x180x350 mm        116,50

Walizka narzêdziowa „Standard”
kod                     waga                  wymiary                                 cena Ä
00 21 20 LE         4,5 kg                480x175x370 mm                  195,45

z bardzo mocnego tworzywa X-ABS,
œcianki wewnêtrzne z tworzywa

®wodoodpornego Con-Pearl
2 œcianki wewnêtrzne z 21
i 6 kieszonkami na narzêdzia
dno-pojemniki z tworzywa wys. 58 mm
z regulowanymi przegródkami
maksymalne obciπ¿enie walizki do 20 kg
mocna aluminiowa rama
2 zamki kluczykowe

®z bardzo mocnego tworzywa ABS, œcianki wewnêtrzne z tworzywa wodoodpornego Con-Pearl
2 œcianki wewnêtrzne z 3 uniwersalnymi uchwytami CP-7 do narzêdzi o œr./grubosci 11 (2 szt.) i 15 mm
dno-pojemnik 58 mm z pokrywπ z uchwytami CP-7 do narzêdzi o œr./gruboœci 26 mm, du¿a kieszeñ
na dokumenty
zawiasy z mocnego tworzywa z mechanizmem utrzymujπcym walizkê w pozycji otwartej
maksymalne obciπ¿enie walizki do 30 kg
mocna aluminiowa rama
2 zamki kluczykowe

Walizka narzêdziowa „Classic II”
kod                     waga           wymiary zew.               wymiary wew.              cena Ä
00 21 32 LE        5,2 kg         480x180x365 mm       460x165x300 mm        244,55

z naturalnej skóry, dno oraz boki z bardzo mocnego tworzywa HDPE
uchylana œcianka przednia z kieszeniπ na dokumenty oraz 11 regulowanymi uchwytami na narzêdzia
œciana tylna z 9 sta≥ymi uchwytami na narzêdzia
uchwyty do paska, regulowany pasek dostarczany z torbπ
wzmacniane naro¿niki, dno-pojemnik z HDPE
dwa metalowe zamki

Torba narzêdziowa „New Classic Basic”
kod                     waga           wymiary zew.               wymiary wew.              cena Ä
00 21 02 LE        3,0 kg         450x300x190 mm       420x250x160 mm        107,65

obudowa z mocnego tworzywa ABS, metalowe okucia, aluminiowa rama 
o omo¿liwoœæ jednoczesnego otwarcia obu czêœci lub tylko jednej z nich pod kπtem 45  lub 90

œcianka œrodkowa oraz dwie œcianki wewnêtrzne z uchwytami na narzêdzia 
dno-pojemnik z przykrywπ i kieszonkami na narzêdzia 
kieszeñ na dokumenty 
uchwyt, zamek szyfrowy, 2 zamki boczne

Walizka narzêdziowa "Big Twin"
kod                       waga                 wymiary                                cena Ä
00 21 40 LE          7,5 kg               510x270x410 mm                 278,05
00 21 40 T            3,0 kg               wózek do transportu                49,60

uniwerslana torba z du¿π kieszeniπ na laptop
kieszeñ frontowa zamykana na zamek z 16 kieszkonkami na narzêdzia
kieszeñ na dokumenty oraz kieszonkami na drobiazgi
uchwyy oraz regulowany pasek
z mocnego tworzywa nylonowego

Torba na komputer, dokumenty i narzêdzia
kod                               wymiary zew.                     cena Ä
00 21 10 LE                  440x340x200 mm             83,90
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kod                typ               d≥ugoœæ             cena Ä
02282            70/40           40 cm               13,35
02284            70/60           60 cm               14,77
02286            70/80           80 cm               15,73
02288            70/100         100 cm             19,73
02289            70/120         120 cm             20,71
02290            70/150         150 cm             29,56
02291            70/180         180 cm             34,49
02292            70/200         200 cm             38,91

1 powierzchnia pomiarowa (nie zaleca siê
do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej
- sufitowej) 
1 libella pozioma, 1 libella pionowa

Odok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 ) 

Poziomica aluminiowa typ 70
kod             typ                   d≥ugoœæ             cena Ä
02874         70M/60           60 cm                34,93
02875         70M/80           80 cm                43,46

1 powierzchnia pomiarowa (nie zaleca siê do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej - sufitowej) 
1 libella pozioma, 1 libella pionowa

Odok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 )
magnesy u≥atwiajπ monta¿ konstrukcji metalowych

Poziomica aluminiowa magnetyczna
typ 70 M

kod              typ                  d≥ugoœæ            cena Ä
16048          80A/40           40 cm               20,49
16050          80A/60           60 cm               24,43
16051          80A/80           80 cm               26,81
16052          80A/100         100 cm             29,79
16053          80A/120         120 cm             32,71

1 frezowana powierzchnia pomiarowa
(do d≥ugoœci 120 cm) 
1 libella pozioma, 1 libella pionowa

Odok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 ) oraz
O+/- 0,75 mm/m (0,043 ) w pozycji poziomej

odwróconej (sufitowej) 

Poziomica aluminiowa wzmocniona
typ 80 A

kod             typ                      d≥ugoœæ          cena Ä
16064         80 AM/60           60 cm            44,12

1 frezowana powierzchnia pomiarowa
O Odok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 ) oraz +/- 0,75 mm/m (0,043 ) w pozycji poziomej odwróconej (sufitowej) 

1 libella pozioma, 1 libella pionowa
silne magnesy neodymowe u≥atwiajπ monta¿ konstrukcji metalowych

Poziomica aluminiowa wzmocniona
magnetyczna typ 80 AM
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kod             typ                           d≥ugoœæ           cena Ä
17392        196-2-LED/60          60 cm              64,05
17393        196-2-LED/120        122 cm            96,11

2 frezowane powierzchnie pomiarowe (górna i dolna), 1 libella pozioma
oraz 1 z 2 libelli pionowych podœwietlana diodami LED 
2 wymienne panele z bateriπ i diodπ LED mogπce s≥u¿yæ tak¿e jako latarka,
czas pracy ok. 5 h

Odok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 ) w pozycji tradycynej oraz pozycji poziomej
odwróconej (sufitowej)
opatentowany system mocowania libelli zapewniajπcy du¿π precyzjê pomiaru
antypoœlizgowe oraz odporne na uderzenia zdejmowane os≥ony na koñcach
z 1 (d≥ 60 cm) lub 2 (d≥. 120 cm) otworami/uchwytami   

Poziomica aluminiowa wzmocniona
podœwietlana typ 196-2 LED

kod             typ                           d≥ugoœæ           cena Ä
16135        70 Electric/43           43 cm              28,65
16136        70 Electric/120         120 cm            38,60

umo¿liwia trasowanie otworów pod puszki gniaz i wy≥πczników o rozstawie 71 mm
1 powierzchnia pomiarowa  (nie zaleca siê do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej - sufitowej)

O1 libella pozioma, 1 libella pionowa, dok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 )
model o d≥. 120 cm z naniesiona skalπ
gumowe stopki zapobiegajπ zsuwaniu siê poziomicy np. ze œciany

Pozionica aluminiowa
dla elektryków typ 70 „Electric”

17450        modu≥ wymienny LED (2 szt.)          10,83

kod             typ                           d≥ugoœæ           cena Ä
16881        80-M Instal/60          60 cm             55,18
16882        80-M Instal/100        100 cm           61,31

1 powierzchnia pomiarowa, libella pozioma z dodatkowymi oznaczeniami
do wyznaczania spadków 1% i 2%

O Odok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m (0,029 ) oraz +/- 0,75 mm/m (0,043 )
w pozycji poziomej odwróconej (sufitowej)
skala wskazujπca rozstawy monta¿owe urzπdzeñ sanitarnych (umywalki, baterii itp.)
na górnej powierzchni pomiarowej skala centymetrowa oraz naciêcia do przenoszenia wymiarów
posiada 2 silne magnesy neodymowe
gumowe stopki zapobiegajπ zsuwaniu siê poziomicy np. ze œciany

Poziomica aluminiowa dla instalatorów i hydraulików
typ 80 M "Instalacja"

kod             typ                                        d≥ugoœæ          cena Ä
17670         196-2 electronic/61              61 cm            194,37
17677         196-2-M electronic/61         61 cm            201,40
17671         196-2 electronic/80              80 cm            199,62
17673         196-2 electronic/122            122 cm          215,38

2 frezowane powierzchnie pomiarowe (górna i dolna), z wyœwietlaczem górnym i bocznym
informacja akustyczna o 3 ró¿nych barwach w zale¿noœci od po≥o¿enia umo¿liwia pracê bez spogladania
na libellê

Odok≥adnoœæ libelli +/- 0,5 mm/m (0,029 ) w pozycji tradycynej oraz pozycji poziomej odwróconej (sufitowej)
O O O O O Odok≥adnoœæ elektroniki przy 0  i 90  +/- 0,05  oraz w zakresie od 1  do 89  +/- 0,2

dostêpne jednostki pomiarowe: stopieñ, procent, mm/m oraz cale/stopy
antypoœlizgowe oraz odporne na uderzenia zdejmowane os≥ony na koñcach
zasilanie bateriami AA, czas pracy ok. 150 h
stopieñ ochrony: IP65 (przed py≥em i wodπ rozbryzgowπ)
dostarczana z futera≥em ochronnym
196-2-M z magnesami neodymowymi

Poziomica aluminiowa elektroniczna
typ 196-2 electronic IP65
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kod               typ                               wymiary                     cena Ä
17774           Pocket Magnetic          70x20x40 mm           6,81

1 powierzchnia pomiarowa (nie zaleca siê do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej - sufitowej)
1 libella pozioma, dok≥adnoœæ +/- 1,0 mm/m
z silnym magnesem neodymowym
wykonana z mocnego tworzywa sztucznego 

Poziomica kieszonkowa uniwersalna
magnetyczna "Pocket Magnetic"

kod               typ                               wymiary                     cena Ä
17773           Pocket Basic               70x20x40 mm            5,94

1 powierzchnia pomiarowa (nie zaleca siê do pomiaru w pozycji poziomej
odwróconej - sufitowej)
1 libella pozioma, dok≥adnoœæ +/- 1,0 mm/m
wykonana z mocnego tworzywa sztucznego

Poziomica kieszonkowa uniwersalna
"Pocket Basic"

kod             typ                                      wymiary                    cena Ä
17768         Pocket PRO Magnetic         70x20x40 mm          12,24

2 powierzchnie pomiarowe (pozioma i pionowa) w kszta≥cie V do mocowania np. na rurach
1 libella pozioma, dok≥adnoœæ +/- 1,0 mm/m
nie zaleca siê do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej (sufitowej)
z silnym magnesem neodymowym
wykonana z mocnego tworzywa sztucznego
dostarczana z uchwytem do mocowania na pasku

Poziomica kieszonkowa magnetyczna
"Pocket PRO Magnetic"

kod             typ                             wymiary                    cena Ä
17775         Pocket Electric           70x20x40 mm          6,81

z progiem i magnesem do zamocowania poziomicy na metalowej ramie gniazda/wy≥πcznika
z rowkiem do wkrêtaka umo¿liwiajπcym swobodnπ regulacjê podczas monta¿u
1 powierzchnia pomiarowa  (nie zaleca siê do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej - sufitowej)
1 libella pozioma, dok≥adnoœæ +/- 1,0 mm/m
z silnym magnesem neodymowym
wykonana z mocnego tworzywa sztucznego

Poziomica kieszonkowa dla elektryka "Pocket Electric"

kod             typ                                              d≥ugoœæ             cena Ä
06920         Handy M/25, magnetyczna         25 cm               17,11
06910         Handy/25, bez magnesu             25 cm               12,51

niewielkie gabaryty umo¿liwiajπ przenoszenie
np. w pasie lub skrzynce narzêdziowej
1 powierzchnia pomiarowa (nie zaleca siê
do pomiaru w pozycji poziomej odwróconej
- sufitowej), model 06920 z wbudowanym
paskiem magnetycznym
1 libella pozioma, 1 libella pionowa,

Odok≥adnoœæ  +/- 1,0 mm/m (0,057 )
O Okorpus poziomicy posiada kπty: 45 , 60 ,

O O120  oraz 135
wykonana z mocnego tworzywa sztucznego 

Poziomica podrêczna krótka "Handy"
kod                typ                    d≥ugoœæ     szerokoœæ taœmy      cena Ä
17736            BM 40/3           3 m           16 mm                       8,18
17740            BM 40/5           5 m           19 mm                     12,30
17744            BM 40/5           5 m           25 mm                     15,38
17745            BM 40/8           8 m           25 mm                     18,78

przesuwany zaczep poczπtkowy (podczyt zew. i wew.) ze szczelinπ na gwóŸdŸ
zaczep poczπtkowy z systemem antypoœlizgowym "Spikes"
taœma pokryta unikalnym tworzywem zwiêkszajπcym odpornoœæ na œcieranie
z podzia≥kπ w cm i mm, czerwone liczby dziesiêtne, II klasa dok≥adnoœci
skala naniesiona jest na obu stronach taœmy (odczyt mo¿liwy jest z góry i od do≥u)
mocna gumowana obudowa umo¿liwiajπca postawienie miary pod kπtem prostym
uchwyt do mocowania na pasku   

Miara zwijana stalowa dwustronna

kod                typ                    d≥ugoœæ         szerokoœæ taœmy          cena Ä
16450            BM 30/3           3 m               12,5 mm                       4,71
16451            BM 30/5           5 m               19 mm                          7,59
16452            BM 30/8           8 m               25 mm                        14,14

przesuwany zaczep poczπtkowy (podczyt zew. i wew.)
zaczep poczπtkowy z systemem antypoœlizgowym "Spikes"
¿ó≥ta stalowa taœma pokryta poliamidem zwiêkszajπcym odpornoœæ na œcieranie
z podzia≥kπ w cm i mm, czerwone liczby dziesiêtne, II klasa dokladnoœci
odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, uchwyt do mocowania na pasku

Miara zwijana stalowa z systemem antypoœlizgowym "Spikes"
kod             typ                       d≥ugoœæ        typ / kolor                          cena Ä
17215         BM 50 G/20        20 m             w≥ókno szklane, ¿ó≥ta         22,52

17220         BM 50 W/10       10 m             stalowa, bia≥a                     18,75
17221         BM 50 W/20       20 m             stalowa, bia≥a                     23,99
17222         BM 50 W/30       30 m             stalowa, bia≥a                     31,32

wysokiej klasy profesjonalna taœma miernicza do pomiaru d≥ugich odleg≥oœci
kπtowy zaczep poczπtkowy u≥atwiajπcy utrzymanie poczπtku taœmy podczas pomiaru
wzmacniana w≥óknem szklanym (model G), lub stalowa lakierowana (model W)
zaczep poczπtkowy z systemem antypoœlizgowym "Spikes"
oznaczenia: metrologiczne, znak CE, badania typu WE0, klasa dok≥adnoœci: III model G oraz II model W
jednostronna podzia≥ka skali w cm/mm, czerwone liczby metrów
obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia z korbkπ u≥atwiajπcπ zwijanie taœmy

Taœma miernicza z w≥ókna/stalowa zwijana d≥uga

model G

model W



kod                œrednica           d≥ugoœæ         kolor                        cena Ä
40463           1,2 mm             50 m              czerwony                  2,34
40464           1,7 mm             50 m              zielony/bia≥y            2,83
40465           1,7 mm             50 m              czerwony/bia≥y        2,83

mocny sznurek murarski do trasnowania
i wyznaczania lini prostych
wykonany z Polietylenu (œr. 1,2 mm)
lub Polipropylenu (œr. 1,7 mm)
na rolce z tworzywa sztucznego

Sznurek murarski

kod              produkt         d≥ugoœæ/pojemnoœæ        kolor                 cena Ä
40500          sznur            30 mm                             -                       11,34
40469          farba            100 g                               czerwony             2,50
40473          farba            200 g                               niebieski              4,08

obudowa wykonana z metalu z pojemnikiem na farbê (kredê) traserskπ
sznur zakoñczony hakiem, zwijany korbπ
mo¿liwoœæ u¿ycia jako pion murarski
d≥ugoœæ sznura 30 m

Sznur traserski
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kod                  typ               d≥ugoœæ             kolor                 opk.           cena Ä /szt.
01328              717              2 m                   bia≥o-¿ó≥ta        10 szt.        3,47

wpuszczone w drewno przeguby z tworzywa sztucznego, odkryte nity
po roz≥o¿eniu cz≥ony tworzπ równy brzeg umo¿liwiajπc wykorzystanie miary do trasowania
gruboœæ 3 mm, szerokoœæ 16 mm, podwójnie lakierowana, bardzo odporna na œcieranie
skala na obu stronach, dwustronna podzia≥ka skali
III klasa dok≥adnoœci (+/- 1,4 mm / 2 m), czerwone liczby dziesiêtne
z wysokiej jakoœci selekcjonowanego drewna bukowego 

Miara sk≥adana drewniana nieokuta typ 700

kod                  typ               d≥ugoœæ             kolor                opk.             cena Ä /szt.
01128              617              2 m                   bia≥o-¿ó≥ta       10 szt.          4,80
01204              601              1 m                   ¿ó≥ta                10 szt.          3,05

najwy¿szej klasy profesjonalna miara sk≥adana (metrówka)
mocne i trwa≥e metalowe z≥πcza ze stalowymi sprê¿ynami ≥πczπce poszczególne cz≥ony, zakryte nity
gruboœæ 3 mm, szerokoœæ 16 mm, podwójnie lakierowana, bardzo odporna na œcieranie
skala na obu stronach, dwustronna podzia≥ka skali
III klasa dok≥adnoœci (+/- 1,4 mm / 2 m), czerwone liczby dziesiêtne
z wysokiej jakoœci selekcjonowanego drewna bukowego

Miara sk≥adana drewniana okuta typ 600

kod             typ                d≥ugoœæ               wk≥ad                cena Ä
16991         HB                240 mm              czarny               3,33

zestaw 3 profesjonalnych o≥ówków stolarskich HB firmy Stabila
ogólnego zastosowania, przydatne zw≥aszcza do opisywania drewna, kamienia i betonu
wykonane z drewna lipowego, z wk≥adem HB na ca≥ej d≥ugoœci
dostarczane w woreczku foliowym

O≥ówki stolarskie o twardoœci HB kpl. 3 sztuki

kod                  typ               d≥ugoœæ             szerokoœæ          opk.              cena Ä /szt.
01701              1107            2 m                   16 mm              10 szt.           4,37
01704              1104            1 m                   13 mm              10 szt.           3,69

metalowe z≥πcza ze stalowymi sprê¿ynami ≥πczπce poszczególne cz≥ony, odkryte nity
po roz≥o¿eniu cz≥ony tworzπ równy brzeg umo¿liwiajπc wykorzystanie miary do trasowania
g≥êboko ¿≥obiona skala na obu stronach, dwustronna podzia≥ka skali
III klasa dok≥adnoœci (+/- 1,4 mm / 2 m), czarne liczby dziesiêtne
z wysokiej jakoœci elastycznego tworzywa

Miara sk≥adana z tworzywa typ 1100

kod             typ                zakres pracy                          cena Ä
18379         LD 320         0,05 - 40,0 m +/- 2 mm        119,00

porêczny dalmierz laserowy posiadajπcy funkcje:
- pomiaru d≥ugoœci
- pomiaru powierzchni
- pomiaru objêtoœci
- tzw. trwa≥y pomiar
- Pitagoras 1 - wyznaczania odcinka z 2 pomiarami pomocniczymi
- Pitagoras 2 - wyznaczania odcinka z 3 pomiarami pomocniczymi
- ustalania najmniejszej (minimalnej) odleg≥oœci miêdzy dwoma punktami
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm
du¿y podœwietlany wyœwietlacz
zasilanie: 2 baterie AAA, czas pracy baterii ok. 3 000 pomiarów
stopieñ ochrony: IP40
dostarczany z pokrowcem i bateriami

Dalmierz laserowy 8-funkcyjny



kod          typ                         zestaw zawiera                                   cena Ä
17282      LAX 200               - laser krzy¿owy LAX 200                   269,00
                Basic-Set             - pokrowiec
                                            - walizka z tworzywa sztucznego

17283      LAX 200               - laser krzy¿owy LAX 200                   449,00
                Complete-Set       - pokrowiec
                                            - odbiornik REC 210 Line
                                            - talerz obrotowy
                                            - tarcza celownicza z podzia≥kπ
                                            - okulary u≥atwiajπca odlot
                                            - walizka z tworzywa
                                            - p≥ytka metalowa do monta¿u na œcianie

wyznacza krzy¿ujπce siê linie pionowπ i poziomπ
przydatny do prac wewnπtrz pomieszczeñ np. uk≥adania p≥ytek, prac instalacyjnych, tapetowania, monta¿u mebli itp.
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm

Ozakres samopoziomowania (w poziomie) ok. +/- 4,5
zakres w pomieszczeniach do 20 m (do 250 m z odbiornikiem REC 210) przy dok≥adnoœci +/- 0,3 mm/m
stopniowanie linii +/- 0,2 mm/m

Omo¿liwoœæ obrotu g≥owicy o 360
blokada po≥o¿enia umo¿liwia trasowanie linii ukoœnych
linie pulsujace do zastosowañ na zewnπtrz pomieszczeñ
≥atwe pozycjonowanie na pod≥o¿u, statywie oraz mocowanie do elementów metalowych za pomocπ magnesu
w stanie spoczynku ochrona uk≥adu optycznego
system antywstrzπsowy, zabezpieczenie przed py≥em i kurzem
amortyzujπca obudowa Softgrip

O O zakres temperatury roboczej od -10 C do +50 C
zasilanie: 3 baterie AA (LR6), czas pracy baterii ok. 30 godzin
2-letnia gwarancja producenta

Laser krzy¿owy

LAX 200 Basic-Set

LAX 200 Complete-Set
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kod            typ               zakres pracy                            cena Ä
18378        LD 420        0,05 - 80,0 m +/- 1,0 mm       219,00

Dalmierz laserowy 13-funkcyjny

kod             typ                   zasiêg pracy                  cena Ä
16789         LAX 50            do 10 m                        144,06

wyznacza krzy¿ujπce siê linie pionowπ i poziomπ
przydatny do prac wewnπtrz pomieszczeñ np. uk≥adania p≥ytek,
prac instalacyjnych, tapetowania, monta¿u mebli itp.
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm
zakres widocznoœci linii do 10 m, dok≥adnoœæ +/- 0,5 mm/m
samopoziomujπcy siê po w≥πczeniu
automatyczna blokada wahad≥a w stanie spoczynku
dostarczany wraz ze aluminiowym statywem, który mo¿na
przekszta≥ciæ w teleskopowy drπ¿ek rozporowy
obudowa z tworzywa sztucznego

O Ozakres temperatury roboczej od -10  C do +50  C
zasilanie: 3 baterie AA (LR6), czas pracy baterii ok. 30 godzin
2-letnia gwarancja producenta

Laser krzy¿owy

kod             typ                zakres pracy                          cena Ä
17416         LD 500         0,05 - 200 m +/- 1 mm         459,00

wysokiej klasy profesjonalny dalmierz laserowy z kamerπ posiadajπcy funkcje:
- pomiaru d≥ugoœci
- pomiaru powierzchni
- pomiaru objêtoœci
- tzw. trwa≥y pomiar
- ustalania wymiarów sk≥adowych ≥añcucha wymiarowego
- Pitagoras 1 - wyznaczania odcinka z 2 pomiarami pomocniczymi
- Pitagoras 2 - wyznaczania odcinka z 3 pomiarami pomocniczymi
- Pitagoras 3 - wyznaczania odcinka podzia≥owego z 3 pomiarami pomocniczymi (np. wysokoœci okien)
- ustalania najmniejszej (minimalnej) odleg≥oœci miêdzy dwoma punktami
- mierzenia ciπg≥ego w celu ustalenia np. d≥ugoœci przekπtnej (maksymalna odleg≥oœæ)
- samowyzwalacza np. do pomiarów ze statywu
- wytyczania odleg≥oœci
- pomiaru trapezu - pomiar skoœnych bezpoœrednio niedostêpnych odcinków

O- pomiaru nachylenia w przedziale +/- 45
- pomiaru powierzchni trójkπtnej (oblicza pole powierzchni z wymiarów boków trójkπta)
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm
zakres 0,05 - 200 m, dok≥adnoœæ pomiaru +/- 1,0 mm
wbudowana kamera z funkcjπ zoom u≥atwiajπca namierzanie celu
bufor pamiêci (20 ostatnich wartoœci)
zintegrowany kalkulator
rozk≥adany kπtownik do pomiaru od naro¿nika
mo¿liwoœæ zamocowania na statywie fotograficznym
du¿y kolorowy wyœwietlacz
zasilanie: 2 baterie AA (LR6), czas pracy baterii ok. 5 000 pomiarów
stopieñ ochrony: IP54 (deszcz/py≥)
dostarczany z pokrowcem, bateriami i tarczπ celowniczπ
2-letnia gwarancja producenta

Dalmierz laserowy 15-funkcyjny
z kamerπ do namierzania celu

profesjonalny dalmierz laserowy posiadajπcy funkcje:
- pomiaru: d≥ugoœci, powierzchni, objêtoœci
- tzw. trwa≥y pomiar
- ustalania wymiarów sk≥adowych ≥añcucha wymiarowego
- Pitagoras 1 - wyznaczania odcinka z 2 pomiarami pomocniczymi
- Pitagoras 2 - wyznaczania odcinka z 3 pomiarami pomocniczymi
- Pitagoras 3 - wyznaczania odcinka podzia≥owego z 3 pomiarami pomocniczymi
- ustalania najmniejszej (minimalnej) odleg≥oœci miêdzy dwoma punktami
- mierzenia ciπg≥ego w celu ustalenia np. d≥ugoœci przekπtnej (maksymalna odleg≥oœæ)
- samowyzwalacza np. do pomiarów ze statywu
- wytyczania odleg≥oœci
- pomiaru trapezu - pomiar skoœnych bezpoœrednio niedostêpnych odcinków
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm
bufor pamiêci (10 ostatnich wartoœci)
zintegrowany kalkulator
rozk≥adany kπtownik do pomiaru od naro¿nika
du¿y podœwietlany wyœwietlacz
zasilanie: 2 baterie AAA, czas pracy baterii ok. 5 000 pomiarów
stopieñ ochrony: IP65 (deszcz/py≥)
dostarczany z pokrowcem i bateriami

Zawiera: LAX 200 Basic-Set oraz



kod            typ                                               zestaw zawiera                         cena Ä

profesjonalny samoniwelujπcy laser rotacyjny (obrotowy) firmy Stabila posiadajπcy 7 funkcji
pomocny przy przebudowie wnêtrz, monta¿u budynku na sucho, budownictwie drewnianym,
konstrukcji stalowych itp. 
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm 

Ozakres samoniwelacji poziomej wahad≥a +/- 1  
zasiêg wiπzki lasera do 90 m (zakres pracy do 180 m), odczyt z odbiornikiem w optymalnych
warunkach atmosferycznych 
dok≥adnoœæ niwelacji +/- 0,2 mm/m w poziomie oraz +/- 0,3 mm/m w pionie 
tryby pracy:
- rotacja pozioma i pionowa
- tryb skanowania poziomego i pionowego
- wyznaczanie linii prostopad≥ej

O- wyznaczanie kπta 90
≥atwa zmiana pozycji z poziomej na pionowπ
mo¿liwoœæ zamocowania na statywie (trójnogu)
samoczynna blokada wahad≥a w stanie spoczynku
metalowe pa≥πki ochronne oraz gumowana os≥ona

O Ozakres temperatury roboczej od 0  C do +50  C
zasilanie: 2 baterie typu D (LR20), czas pracy baterii ok. 80 godzin
stopieñ ochrony: IP54 (deszcz/py≥)
w walizce z tworzywa
2-letnia gwarancja producenta

Laser rotacyjny samoniwelujπcy 7-funkcyjny

17658        LAPR-150 Komplett-Set              - laser LAPR 150                     689,00
                                                                      - odbiornik REC 100
                                                                      - okulary LB
                                                                      - tarcza celownicza ZP
17704        LAPR-150 All-Inclusive-Set         - laser LAPR 150                    759,00
                                                                      - odbiornik REC 100
                                                                      - ≥ata niwelacyjna NL
                                                                      - okulary LB
                                                                      - tarcza celownicza ZP
                                                                      - statyw BST-S

kod             typ               wysokoœæ          waga             cena Ä
07498         BST-S         160 cm              4,5 kg           107,62

popularny statyw do urzπdzeñ pomiarowych i laserowych
teleksopowe nogi z szybkπ blokadπ
blokada ograniczajπca rozwarcie nóg statywu
ostro zakoñczone koñcówki nóg statywu umo¿liwiajπ
wbicie w grunt
stabilna i lekka konstrukcja z aluminium

Statyw budowlany regulowany

kod             typ                   wysokoœæ             waga             cena Ä
18195         BST-K-M         69-170 cm          6,0 kg          175,25

profesjonalny statyw (trójnóg) do urzπdzeñ
pomiarowych i laserowych
z wysuwanπ kolumnπ i korbπ oraz t≥okiem
t≥umiπcym podczas opuszczania kolumny
teleskopowe nogi z szybkπ blokadπ
blokada ograniczajπca rozwarcie nóg statywu
ostro zakoñczone koñcówki nóg statywu
umo¿liwiajπ wbicie w grunt
stabilna i lekka konstrukcja z aluminium

Statyw budowlany regulowany z wysuwanπ kolumnπ

27

kod              typ                       zestaw zawiera                     cena Ä

wyznacza krzy¿ujπce siê linie pionowπ i poziomπ oraz dolny i górny punkt
przydatny do prac wewnπtrz pomieszczeñ np. uk≥adania p≥ytek, prac instalacyjnych,
tapetowania, monta¿u mebli itp.
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm

Ozakres samopoziomowania (w poziomie) ok. +/- 4,5
zakres w pomieszczeniach do 20 m (do 250 m z odbiornikiem REC 210) przy dok≥adnoœci +/- 0,3 mm/m
stopniowanie linii +/- 0,2 mm/m

Omo¿liwoœæ obrotu g≥owicy o 360
blokada po≥o¿enia umo¿liwia trasowanie linii ukoœnych
linie pulsujπce do zastosowañ na zewnπtrz pomieszczeñ
≥atwe pozycjonowanie na pod≥o¿u, statywie oraz mocowanie do elementów metalowych za pomocπ magnesu
w stanie spoczynku ochrona uk≥adu optycznego
system antywstrzπsowy, zabezpieczenie przed py≥em i kurzem IP54
amortyzujπca obudowa Softgrip

O Ozakres temperatury roboczej od -10  C do +50  C
zasilanie: 3 baterie AA (LR6), czas pracy baterii ok. 20 godzin
2 letnia gwarancja producenta

Laser krzy¿owo-pionujπcy LAX 300

18327          LAX 300              - laser LAX 300                   319,00
                                               - pokrowiec
                                               - tarcza celownicza
                                               - uchwyt œcienny

kod              typ                       zestaw zawiera                       cena Ä
wyznacza dolny i górny punkt linii prostopad≥ej oraz 3 punktów poziomych,

Októre wyznaczajπ dwa kπty 90
wyznaczanie i przenoszenie kπtów prostych, przenoszenie uk≥adu z pod≥ogi na sufit
dla œcian prostych i ≥ukowych, szybkie wyznaczanie linii poziomych

Oprzenoszenie kπta 90  umo¿liwia równoczesne wyznaczanie linii i dwóch kπtów prostych
(np. podczas wznoszenia konstrukcji lub prac wykoñczeniowych)
laser klasy 2 o mocy < 1 mW, d≥ugoœæ fali 635 nm

Ozakres samopoziomowania +/- 4,5
zakres pracy w pomieszczeniach do 30 m przy dok≥adnoœci w poziomie +/- 0,3 mm/m
dok≥adnoœæ przenoszenia punktu "góra" 0,3 mm/m, "dó≥" 0,4 mm/m, dok≥adnoœæ

Okπta 90  +/- 0,2 mm/m
Omo¿liwoœæ obrotu g≥owicy o 360  

w stanie spoczynku ochrona uk≥adu optycznego
system antywstrzπsowy, zabezpieczenie przed py≥em i kurzem IP54

O Ozakres temperatury roboczej od -10  C do +50  C
zasilanie: 3 baterie AA (LR6), czas pracy baterii ok. 20 godzin
2 letnia gwarancja producenta

Laser punktowy LA-5P

18328          LA-5P                  - laser LAX 300                     259,00
                                                - pokrowiec
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kod                       artyku≥                 zestaw zawiera                           cena Ä
05 001
05 001
05 001

018287       932/918/6            4 p≥askie + PZ 1, 2                     39,60
018282       932/6                   4 p≥askie + PH 1, 2                     39,60
024410       977/6                   TX 15, 20, 25, 27, 30, 40           47,20

ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ
szeœciokπtny przelotowy trzon z ko≥pakiem do pobijania 
zabierak do wspomagania kluczem
wieszak do zamocowania na œciance narzêdziowej

®Zestaw wkrêtaków do pobijania Kraftform  Plus 900

kod                       artyku≥                     zestaw zawiera                                cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001

105656        334/355/6               4 p≥askie + PZ 1, 2                          32,10
105650        334/6                      4 p≥askie + PH 1, 2                          32,10
105622        335/350/355/6        2 p≥askie + PH 1, 2 + PZ 1, 2          32,10
028062        367/6                      TX 10, 15, 20, 25, 30, 40                32,70

®Zestaw wkrêtaków warsztatowych Kraftform  Plus 300

®system Lasertip  redukujπcy “wyœlizgiwanie” siê wkrêtaka
z gniazda wkrêtu
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem
rozmiaru i profilu
wieszak do zamocowania na œciance narzêdziowej

kod                     artyku≥                   zestaw zawiera rozmiary          cena Ä
05 001029510      395 HO/7 SM        5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 mm       54,38

z g≥êbokim gniazdem
umo¿liwiajπ np. monta¿ nakrêtek na szpilkach lub prêtach gwintowanych
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ 

Zestaw wkrêtaków nasadowych

kod                       artyku≥                          zestaw zawiera                                cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001

032061        3334/3355/6                4 p≥askie + PZ 1, 2                          41,40
032060        3334/6                         4 p≥askie + PH 1, 2                          41,40
032062        3367/3355/6                PZ 1, 2 + TX 10, 15, 20, 25             42,78
032063        3334/3350/3355/6       2 p≥askie + PH 1, 2 + PZ 1, 2          41,40

trzpieñ wykonany ze stali nierdzewnej, hartowany
system Lasertip® redukujπcy “wyœlizgiwanie” siê
wkrêtaka z gniazda wkrêtu
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ
z oznaczeniem rozmiaru i profilu
wieszak do zamocowania na œciance narzêdziowej

®Zestaw wkrêtaków ze stali nierdzewnej Kraftform  Stainless

kod                       artyku≥                       zestaw zawiera                d≥ugoœæ             cena Ä
05 001028074       367/4 TORX HF        TX 20, 25, 27, 30           300 mm            44,26

zmodyfikowany profil Torx z funkcjπ przytrzymujπcπ mocowany wkrêt lub œrubê
do prac w miejscach trudnodostêpnych np. obudowach
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru i profilu

Zestaw wkrêtaków wyd≥u¿onych Torx  ®

kod                       artyku≥                 zestaw zawiera                                                                        cena Ä
05 001105630        Big Pack 300       3 p≥askie; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; TX 10, 15, 20, 25, 30           68,00

®Zestaw wkrêtaków warsztatowych Kraftform  Plus 300 „Big Pack”

14 wkrêtaków warsztatowych
®system Lasertip  redukujπcy “wyœlizgiwanie” siê wkrêtaka

z gniazda wkrêtu
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem
rozmiaru i profilu
2 wieszaki do zamocowania na œciance narzêdziowej

kod                         artyku≥              rozmiar/d≥ugoœæ                  zabierak            cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

018264          932 A               1,0 x 5,5 x 100 mm               8 mm                9,94
018266                                  1,2 x 7,0 x 125 mm             10 mm              12,24
018268                                  1,6 x 9,0 x 150 mm             10 mm              16,20
018270                                  1,6 x 10,0 x 175 mm           13 mm              20,50
017005          917 SPH          PH 1 x 80 mm                       8 mm                8,28
017010                                  PH 2 x 100 mm                   10 mm              11,76
017015                                  PH 3 x 150 mm                   13 mm              17,24
017050          918 SPZ           PZ 1 x 80 mm                       8 mm                9,50
017052                                  PZ 2 x 100 mm                    10 mm              13,44
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ
szeœciokπtny przelotowy trzon z ko≥pakiem do pobijania 
zabierak do wspomagania kluczem

Wkrêtak warsztatowy do pobijania Kraftform  Plus 900®

kod                        artyku≥                    zestaw zawiera                                                                      cena Ä
05 001136270        Comfort XXL          warsztatowe: 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; PH 1, 2            39,90
                                                           izolowane: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; PZ 2
                                                           precyzyjne: 0,4 x 2,5; PH 00

wysokiej jakoœci precyzyjnie wykonany trzpieñ
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru i profilu
precyzyjne - z ko≥pakiem do szybkiego pokrêcania

Zestaw 12 wkrêtaków warsztatowych Kraftform  Comfort XXL®
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kod                        artyku≥                           zestaw zawiera                              cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001

031552        1334/1355/6                  4 p≥askie +PZ 1,2                          23,54
031551        1334/6                           4 p≥askie +PH 1,2                          23,54
031553        1335/1350/1355/6         2 p≥askie +PH 1,2 +PZ 1,2            23,54
031554        1367/6                           TX 10, 15, 20, 25, 30, 40              24,40

®Zestaw wkrêtaków warsztatowych Kraftform  Comfort

wysokiej jakoœci, precyzyjnie wykonany trzon
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ
z oznaczeniem rozmiaru i profilu

kod                           artyku≥                  zestaw zawiera                  cena Ä
05 001
05 001

031281             1734/55/6             4 p≥askie +PZ 1,2               13,38
031280             1734/6                  4 p≥askie +PH 1,2              13,38

®Zestaw wkrêtaków warsztatowych Kraftform  Classic

wysokiej jakoœci precyzyjnie wykonany trzon
jednokomponentowa rêkojeœæ

kod                     artyku≥             rozmiar/d≥ugoœæ                       cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

031400       1335                 0,4 x 2,0 x 60 mm                    2,51
031401                                0,4 x 2,5 x 75 mm                    2,56
031402                               0,5 x 3,0 x 80 mm                     2,82
031404                               0,5 x 3,0 x 200 mm                   4,08
031405                               0,6 x 3,5 x 100 mm                   2,85
031407                               0,6 x 3,5 x 200 mm                   4,08
031408                               0,8 x 4,0 x 100 mm                   3,41
031410                               0,8 x 4,0 x 200 mm                   3,73
031412                               1,0 x 5,5 x 125 mm                   5,15
031414                               1,0 x 5,5 x 200 mm                   5,82
031416                               1,2 x 6,0 x 100 mm                   5,44
031422       1334                1,2 x 6,5 x 150 mm                    5,97
031425                               1,2 x 8,0 x 175 mm                   7,71
031440       1350                 PH 0 x 60 mm                          3,33
031441                               PH 1 x 80 mm                          3,97
031443                               PH 1 x 300 mm                        5,74
031444                               PH 2 x 100 mm                        5,38
031446                               PH 2 x 300 mm                        7,06
031447                               PH 3 x 150 mm                        7,71
031460       1355                 PZ 0 x 60 mm                          3,79
031461                               PZ 1 x 80 mm                           4,56
031462                               PZ 1 x 200 mm                         5,44
031463                               PZ 2 x 100 mm                         6,38
031465                               PZ 2 x 250 mm                         8,05
031466                               PZ 3 x 150 mm                         9,50
031500       1367                TX 5 x 60 mm                           4,56
031501                               TX 6 x 60 mm                           3,50
031502                               TX 7 x 60 mm                           3,46
031503                               TX 8 x 60 mm                           3,46
031504                               TX 9 x 60 mm                           3,68
031505                               TX 10 x 80 mm                         3,84
031506                               TX 15 x 80 mm                         3,89
031507                               TX 20 x 100 mm                       4,05
031508                               TX 25 x 100 mm                       4,19
031509                               TX 27 x 115 mm                       4,38
031510                               TX 30 x 115 mm                       4,80
031511                               TX 40 x 130 mm                       4,80
031512                               TX 45 x 130 mm                       6,24
wysokiej jakoœci, precyzyjnie wykonany trzon
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru i profilu

®Wkrêtak warsztatowy Kraftform  Comfort kod                     artyku≥               rozmiar/d≥ugoœæ                    cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

031209       1735                  0,4 x 2,5 x 75 mm                 2,08
031210                                 0,5 x 3,0 x 80 mm                 2,19
031211                                 0,8 x 4,0 x 100 mm               2,37
031212                                1,0 x 5,5 x 125 mm                3,58
031200       1734                  1,2 x 6,5 x 150 mm               4,16
031201                                1,2 x 8,0 x 175 mm                5,39
031219       1750                  PH 0 x 60 mm                       2,30
031220                                 PH 1 x 80 mm                       2,77
031221                                 PH 2 x 100 mm                     3,73
031222                                 PH 3 x 150 mm                     5,39
031224       1755                  PZ 0 x 60 mm                        2,66
031225                                 PZ 1 x 80 mm                        3,15

6 031226                               PZ 2 x 100 mm                      4,48
031227                                 PZ 3 x 150 mm                      6,61
031300       1767                  TX 8 x 60 mm                        2,42
031301                                 TX 9 x 60 mm                        2,58
031302                                 TX 10 x 80 mm                      2,67
031303                                 TX 15 x 80 mm                      2,70
031304                                 TX 20 x 100 mm                    2,80
031305                                 TX 25 x 100 mm                    2,91
031306                                 TX 30 x 115 mm                    3,65
031307                                 TX 40 x 130 mm                    4,70

wysokiej jakoœci precyzyjnie
wykonany trzon
jednokomponentowa rêkojeœæ®Wkrêtak warsztatowy Kraftform  Classic

kod                             artyku≥              rozmiar                                   cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

013300              454                  2,0 x 100 mm                           4,38
013302                                      2,5 x 100 mm                           4,38
013305                                      3,0 x 150 mm                           5,00
013306                                      4,0 x 150 mm                           5,54
013308                                      5,0 x 150 mm                           6,28
013338                                      6,0 x 150 mm                           7,44
013339                                      6,0 x 350 mm                         10,34
013341                                      8,0 x 150 mm                         10,88
013313                                      8,0 x 350 mm                         13,70
013314                                      10,0 x 200 mm                       12,86
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby
jednokomponentowa rêkojeœæ „T” umo¿liwia przeniesienie du¿ego momentu obrotowego
wykonany z wysokogatunkowej stali, niklowany

Wkrêtak trzpieniowy szeœciokπtny z rêkojeœciπ "T"

kod                             artyku≥              rozmiar                                   cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

013350              467                  TX 6 x 100 mm                         6,22
013352                                      TX 7 x 100 mm                         6,22
013354                                      TX 8 x 100 mm                         6,22
013356                                      TX 9 x 100 mm                         6,22
013358                                      TX 10 x 100 mm                       6,46
013360                                      TX 15 x 100 mm                       6,60
013364                                      TX 20 x 200 mm                       7,66
013368                                      TX 25 x 200 mm                       8,16
013370                                      TX 27 x 200 mm                       9,58
013372                                      TX 30 x 200 mm                       9,58
013374                                      TX 40 x 200 mm                     12,42
013376                                      TX 45 x 200 mm                     12,42
jednokomponentowa rêkojeœæ „T” umo¿liwia przeniesienie du¿ego momentu obrotowego
wykonany z wysokogatunkowej stali, niklowany

Wkrêtak trzpieniowy TORX  z rêkojeœciπ "T"®

kod                             artyku≥              rozmiar                                   cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

013401              495                  6,0 x 230 mm                           9,44
013403                                      8,0 x 230 mm                           9,64
013405                                      10,0 x 230 mm                       10,40
013406                                      10,0 x 350 mm                       11,78
013411                                      13,0 x 230 mm                       12,08
013412                                      13,0 x 350 mm                       13,76
013418                                      17,0 x 230 mm                       15,34
013419                                      17,0 x 350 mm                       17,12
jednokomponentowa rêkojeœæ „T” umo¿liwia przeniesienie du¿ego momentu obrotowego
wykonany z wysokogatunkowej stali, niklowany

Wkrêtak nasadowy szeœciokπtny z rêkojeœciπ "T"
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kod                       artyku≥          zestaw zawiera               cena Ä
05 001
05 001
05 001

118150        2035/6 A     4 p≥askie + PH 00, 0       24,74
118152        2035/6 B     4 p≥askie + PH 0, 1         24,74
118154        2067/6        TX 7, 8, 9, 10, 15, 20      33,44
ergonomiczna rêkojeœæ z ko≥pakiem do szybkiego pokrêcania 
precyzyjnie wykonany trzon 
stojak do ustawienia wkrêtaków np. na blacie sto≥u

Zestaw wkrêtaków precyzyjnych
®Kraftform  Micro

kod                     artyku≥                 rozmiar/d≥ugoœæ                  cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

117991       2035                     0,18 x 1,0 x 40 mm             5,48
117992                                    0,20 x 1,2 x 40 mm             4,86
118003                                    0,23 x 1,5 x 60 mm             4,26
118001                                    0,25 x 1,2 x 60 mm             4,74
118004                                    0,30 x 1,8 x 60 mm             4,26
118006                                    0,40 x 2,0 x 60 mm             3,70
118008                                    0,40 x 2,5 x 80 mm             3,80
118010                                    0,50 x 3,0 x 80 mm             3,84
118012                                    0,60 x 3,5 x 80 mm             3,70
118014                                    0,80 x 4,0 x 80 mm             4,20
118020       2050 PH                PH 00 x 60 mm                   5,24
118022                                    PH 0 x 60 mm                     4,26
118024                                    PH 1 x 80 mm                     5,06
118030       2055 PZ                PZ 0 x 60 mm                      4,40
118032                                    PZ 1 x 80 mm                      4,90
118180       2067HF                 TX 4 x 40 mm                      8,38
118181                                    TX 5 x 40 mm                      7,36
118182                                    TX 6 x 40 mm                      6,06
118183                                    TX 7 x 60 mm                      6,06
118184                                    TX 8 x 60 mm                      6,06
118185                                    TX 9 x 60 mm                      6,30
118186                                    TX 10 x 60 mm                    6,30
118187                                    TX 15 x 60 mm                    6,54
118188                                    TX 20 x 60 mm                    6,54
ergonomiczna rêkojeœæ z ko≥pakiem do szybkiego pokrêcania 
precyzyjnie wykonany trzon
wersja Torx z funkcjπ przytrzymywania œruby podczas monta¿u

®Wkrêtak precyzyjny Kraftform  Micro
kod                        artyku≥           d≥ugoœæ             gniazdo                cena Ä
05 001028160        392                177 mm             1/4"                     20,08

giêtki trzpieñ z gniazdem do grotów szeœciokπtnych 1/4"
®trójkomponentowa rêkojeœæ Kraftform  Plus z oznaczeniem rozmiaru i profilu

Rêkojeœæ z giêtkim trzpieniem uchwytem do grotów 1/4''

kod                          artyku≥               rozmiar / d≥ugoœæ                   cena Ä
05 001
05 001
05 001

028148           391                   6,0 x 167 mm                         17,70
028150                                    7,0 x 167 mm                         17,92
028152                                    8,0 x 167 mm                         18,18

giêtki trzpieñ z gniazdem do nakrêtek i wkrêtów z ≥bem szeœciokπtnym oraz opasek 
®trójkomponentowa rêkojeœæ Kraftform  Plus z oznaczeniem rozmiaru i profilu

Wkrêtak nasadowy z giêtkim trzpieniem

kod                      artyku≥            zestaw zawiera              cena Ä
05 001030170       1578 A/6        4 p≥askie + PH 0, 1       30,44

ergonomiczna rêkojeœæ z tworzywa antystatycznego ESD
z ko≥pakiem do szybkiego pokrêcania
precyzyjnie wykonany trzon
stojak do ustawienia wkrêtaków np. na blacie sto≥u

Zestaw wkrêtaków precyzyjnych
®Kraftform  Micro ESD

kod                    artyku≥                    zestaw zawiera                                                                    cena Ä
05 001073675     Micro-Set/12 SB     p≥askie: 0,23x1,5; 0,30x1,8; 0,40x2,0; 0,40x2,5; 0,50x3,0     48,00
                                                       krzy¿owe: PH 00; 0; imbus: SW 0,9; 1,5; 2,0 mm
                                                       Torx: TX 5; 6

ergonomiczna rêkojeœæ z ko≥pakiem do szybkiego pokrêcania
precyzyjnie wykonany trzon
w mocnym etui zapinanym na rzep

®Zestaw 12 wkrêtaków precyzyjnych Kraftform  Micro w etui
kod                      artyku≥                        zestaw zawiera                                                                     cena Ä
05 001073670       Micro-Set ESD/11       rêkojeœæ z uchwytem + bity: p≥askie: 0,23x1,5, 0,40x2,0;       55,00
                                                             0,50x3,0x80; krzy¿owe: PH 00, 0, 1; imbus: 1,5, 2,0 mm
                                                             Torx: TX 5, 6

ergonomiczna rêkojeœæ z tworzywa antystatycznego ESD z ko≥pakiem do szybkiego pokrêcania
10 bitów z chwytem typu „pó≥ksiê¿yc” d≥. 44 mm
wkrêtaki Torx: specjalna geometria czêœci roboczej umo¿liwia przytrzymanie wkrêtu lub œruby podczas monta¿u
w mocnym etui zapinanym na rzep

®Zestaw narzêdzi precyzyjnych Kraftform  Kompakt Micro ESD

31



kod                      artyku≥              zestaw zawiera                              cena Ä
05 001
05 001

006148        160i/165i/7        4 p≥askie + PZ 1, 2 + próbnik          35,00
006147        160i/7               4 p≥askie + PH 1, 2 + próbnik          35,00

®Zestaw wkrêtaków izolowanych Kraftform  Plus 100

®system Lasertip  redukujπcy “wyœlizgiwanie” siê
wkrêtaka z gniazda wkrêtu
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ
z oznaczeniem rozmiaru i profilu
wieszak do zamocowania na œciance narzêdziowej

kod                      artyku≥         rozmiar                                                                         cena Ä
05 001006480        160 iS/7       0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; PH 1, 2, PZ/S 2 + próbnik        44,26

zredukowany trzpieñ umo¿liwia monta¿ wkrêtów w g≥êbokich otworach
wkrêtak p≥aski mo¿na wykorzystaæ do wypinania przewodów ze z≥πczy
sprê¿ynowych
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru
i profilu
wieszak do zamocowania na œciance narzêdziowej

Zestaw wkrêtaków izolowanych ze zredukowanym trzpieniem
®Kraftform  Plus 100

kod                      artyku≥              rozmiar                                         cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

006440        160i S               0,6 x 3,5 x 100 mm                         8,12
006441                                 0,8 x 4,0 x 100 mm                         9,58
006442                                 1,0 x 5,5 x 125 mm                       10,86
006450        162i S               PH 1 x 80 mm                               10,12
006451                                 PH 2 x 100 mm                             14,02
006455                                 p≥asko-krzy¿owy PH/S 1 x 80          12,74
006456                                 p≥asko-krzy¿owy PH/S 2 x 100        16,56
006460        165i S               PZ 1 x 80 mm                                11,26
006461                                 PZ 2 x 100 mm                              16,12
006465                                 p≥asko-krzy¿owy PZ/S 1 x 80           13,92
006466                                 p≥asko-krzy¿owy PZ/S 2 x 100         18,76
zredukowany trzpieñ umo¿liwia monta¿ wkrêtów w g≥êbokich otworach
wkrêtak p≥aski mo¿na wykorzystaæ do wypinania przewodów ze z≥πczy sprê¿ynowych
wysokiej jakoœci, precyzyjnie wykonany trzon
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru i profilu

Wkrêtak izolowany ze zredukowanym trzpieniem
®Kraftform  Plus

kod                       artyku≥                           zestaw zawiera               cena Ä
05 001
05 001

073601        165i PZ/S # 1 + 2          PZ/S 1; PZ/S 2              21,50
073600        162i PH/S # 1 + 2         PH/S 1; PH/S 2             19,38
do wkrêtów z wg≥êbieniem p≥asko-krzy¿owym Combi PZ lub Combi PH
ergonomiczna rêkojeœæ trójkomponentowa z oznaczeniem rozmiaru i profilu
wysokiej jakoœci, precyzyjnie wykonany trzon

Zestaw dwóch wkrêtaków izolowanych
p≥asko-krzy¿owych PlusMinus

kod                      artyku≥                  rozmiar                                     cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

005300        190i                      5,5 x 125 mm                            12,94
005305                                    6,0 x 125 mm                             14,22
005310                                    7,0 x 125 mm                             15,32
005315                                    8,0 x 125 mm                             16,78
005320                                    9,0 x 125 mm                             18,24
005325                                    10,0 x 125 mm                           19,72
005330                                    11,0 x 125 mm                           21,18
005335                                    12,0 x 125 mm                           24,16
005340                                    13,0 x 125 mm                           27,34
do monta¿u œrub i nakrêtek z ≥bem szeœciokπtnym oraz opasek zaciskowych stosowanych np. na wê¿ach
trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru i profilu

Wkrêtak izolowany nasadowy Kraftform  Plus®

®Próbnik napiêcia Kraftform
kod                          artyku≥             rozmiar                 d≥ugoœæ trzpienia            cena Ä
05 001005655            247                 0,5x3,0 mm          70 mm                          8,22

do pomiaru napiêcia w zakresie 150-250 V
zgodny z normπ ISO 57680 czêœæ 6 i VDE 0680/6

®rêkojeœæ Kraftform  z przezroczystego tworzywa, metalowy zaczep

Próbnik napiêcia
kod                          artyku≥             rozmiar                 d≥ugoœæ trzpienia            cena Ä
05 001465608           4115                0,5x3,0 mm          65 mm                          1,34

do pomiaru napiêcia w zakresie 150-250 V
zgodny z normπ ISO 57680 czêœæ 6 i VDE 0680/6
rêkojeœæ z przezroczystego tworzywa, metalowy zaczep

kod                       artyku≥                        zestaw zawiera                                                        cena Ä
05 001105631        Big Pack 100 VDE       p≥askie: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5 mm;     70,00
                                                                krzy¿owe: PH 1, 2; PZ 1, 2;
                                                                p≥asko-krzy¿owe: PZ/S # 1, 2;
                                                                torx: TX 10, 15, 20 + próbnik 0,5x3,0 mm

®Zestaw 14 wkrêtaków izolowanych Kraftform  Plus 100 „Big Pack”

14 wkrêtaków izolowanych
®system Lasertip  redukujπcy “wyœlizgiwanie” siê

wkrêtaka z gniazda wkrêtu
ergonomiczna trójkomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem
rozmiaru i profilu
2 wieszaki do zamocowania na œciance narzêdziowej

Wkrêtak dynamometryczny izolowany
®Kraftform

kod                              artyku≥                  zakres                        cena Ä
05 001074750                7441                    1.2-3.0 Nm                130,00

®z gniazdem do wymiennych trzpieni Wera Kompakt  VDE
szybka i ≥atwa regulacja zakresu w zakresie 1.2 - 3.0 Nm +/- 6% zgodnie z EN ISO 6789

®ergonomiczna rêkojeœæ Kraftform
z fabrycznym certyfikatem kalibracji32



uniwersalny 16-czêœciowy zestaw narzêdzi izolowanych
zawiera rêkojeœæ oraz wymienne trzpienie
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania do paska

05 001003474        VDE 60i/65i/67i/16         0,4x2,5; 6,3x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5;              46,13
                                                                    PH 1, 2; PZ 1, 2; PZ/S 1, 2;
                                                                    TX 10, 15, 20, 25 + próbnik

kod                       artyku≥                             zawiera trzpienie                                          cena Ä
®Zestaw narzêdzi 16 cz. Kraftform  Kompakt VDE

uniwersalny 7-czêœciowy zestaw narzêdzi izolowanych
zawiera rêkojeœæ oraz wymienne trzpienie
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

05 001
05 001

003470         VDE 60i/7              0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + PH 1, 2         34,92
003472         VDE 60i/65i/7        0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + PZ 1, 2         34,92

kod                        artyku≥                    zawiera trzpienie                                                   cena Ä
®Zestaw narzêdzi 7 cz. Kraftform  Kompakt VDE

wysokiej jakoœci, precyzyjnie wykonany trzon
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ z oznaczeniem rozmiaru i profilu

05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

031580           1160i                    0,4 x 2,5 x 80 mm                3,68
031581                                        0,5 x 3,0 x 100 mm              3,68
031582                                        0,6 x 3,5 x 100 mm              3,89
031583                                        0,8 x 4,0 x 100 mm              4,70
031587                                        1,0 x 5,5 x 125 mm              6,03
031588                                        1,2 x 6,5 x 150 mm              6,83
031589                                        1,2 x 8,0 x 175 mm              8,02
031600           1162i                    PH 0 x 80 mm                      4,29
031601                                        PH 1 x 80 mm                      5,15
031603                                        PH 2 x 100 mm                    6,38
031605                                        PH 3 x 150 mm                    8,02
031611           1165i                    PZ 1 x 80 mm                       5,74
031613                                        PZ 2 x 100 mm                     6,90
031615                                        PZ 3 x 150 mm                     9,18

kod                           artyku≥                  rozmiar                                cena Ä
®Wkrêtak izolowany Kraftform  Comfort

05 001
05 001

031576        1160i/1165i/7        4 p≥askie +PZ 1,2 + próbnik          26,32
031575        1160i/7                  4 p≥askie +PH 1,2 + próbnik          26,32

kod                        artyku≥                   zestaw zawiera                              cena Ä®Zestaw wkrêtaków izolowanych Kraftform  Comfort VDE

wysokiej jakoœci, precyzyjnie wykonany trzon
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ
z oznaczeniem rozmiaru i profilu

®Zestaw narzêdzi 18 cz. Kraftform  Kompakt VDE
kod                       artyku≥                             zawiera trzpienie                                                    cena Ä
05 001003471         VDE 60i/62i/65i/18          0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; PH 1, 2                62,13
                                                                   PZ 1, 2; PH/S 1, 2; PZ/S 1, 2 + próbnik
                                                                   + 4 klucze do zamków szaf instalacji technicznych

uniwersalny 18-czêœciowy zestaw narzêdzi izolowanych
zawiera rêkojeœæ oraz wymienne trzpienie
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

wysokiej jakoœci precyzyjnie wykonany trzon
jednokomponentowa rêkojeœæ

®Zestaw wkrêtaków izolowanych Kraftform
Classic VDE

kod                       artyku≥              zestaw zawiera           cena Ä
05 001
05 001

031283       1760i/65i/6       4 p≥askie +PZ 1,2      14,24
031282       1760i/6             4 p≥askie +PH 1,2      14,24

®Wkrêtak izolowany Kraftform  Classic
kod                           artyku≥                  rozmiar                                cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

031240            1760i                   0,4 x 2,5 x 80 mm                2,58
031239                                        0,5 x 3,0 x 100 mm              2,58
031241                                        0,6 x 3,5 x 100 mm              2,70
031242                                        0,8 x 4,0 x 100 mm              3,30
031243                                        1,0 x 5,5 x 125 mm              4,21
031244                                        1,2 x 6,5 x 150 mm              4,75
031249            1762i                   PH 0 x 80 mm                      2,99
031250                                        PH 1 x 80 mm                      3,58
031251                                        PH 2 x 100 mm                    4,48
031252                                        PH 3 x 150 mm                    5,55
031260            1765i                   PZ 1 x 80 mm                      3,98
031261                                        PZ 2 x 100 mm                    4,82
031262                                        PZ 3 x 150 mm                    6,38
wysokiej jakoœci precyzyjnie wykonany trzon
jednokomponentowa rêkojeœæ

®Zestaw narzêdzi 16 cz. Kraftform  Kompakt VDE
kod                       artyku≥                                   zawiera trzpienie                                              cena Ä
05 001003484         VDE 60iS/65iS/67iS/16          0,4x2,5; 6,3x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; PH 1, 2;         53,12
                                                                          PZ 1, 2; PZ/S # 1, 2; TX 10, 15, 20, 25;
                                                                         + próbnik 0,5x3,0

uniwersalny 16-czêœciowy zestaw narzêdzi izolowanych
zawiera rêkojeœæ oraz wymienne trzpienie
zredukowana œrednica trzpieni umo¿liwia dostêp do wkrêtów osadzonych w g≥êbokich otworach
mo¿liwoœæ u¿ycia trzpieni p≥askich do wypinania przewodów ze z≥πczy elektrycznych
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku
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do 10 razy d≥u¿sza ¿ywotnoœæ w porównaniu do tradycyjnych grotów 
system TriTorsion (strefa skrêtna grotu i podwójna strefa skrêtna uchwytu)
przenosi bardzo wysokie momenty obrotowe 
diamentowa pow≥oka redukuje "wyœlizgiwanie" siê grotu z gniazda wkrêtu
uchwyt z pierœcieniem magnetycznym przytrzymujπcym mocowany wkrêt

Groty i uchwyty IMPAKTOR do zakrêtarek udarowych:

kod                           artyku≥                   rozmiar                     opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

057644            840/4 IMP DC         4,0 x 50 mm             5 szt.               5,26
057645                                           5,0 x 50 mm             5 szt.               5,26
057646                                           6,0 x 50 mm             5 szt.               5,26
057656            851/4 IMP DC         PH 2 x 50 mm          5 szt.               4,60
057657                                           PH 3 x 50 mm          5 szt.               4,60
057661            855/4 IMP DC         PZ 2 x 50 mm           5 szt.               4,60
057662                                           PZ 3 x 50 mm           5 szt.               4,60
057665            867/4 IMP DC         TX 25 x 50 mm         5 szt.               5,26
057666                                           TX 30 x 50 mm         5 szt.               5,26
057667                                           TX 40 x 50 mm         5 szt.               5,26

Koñcówka diamentowa "Impaktor" kod                           artyku≥                         rozmiar                    opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

057604            840/1 IMP DC             4,0 x 25 mm            10 szt.             3,48
057605                                               5,0 x 25 mm             10 szt.             3,48
057606                                               6,0 x 25 mm             10 szt.             3,48
057616            851/1 IMP DC            PH 2 x 25 mm          10 szt.             2,96
057617                                               PH 3 x 25 mm          10 szt.             2,96
057621            855/1 IMP DC            PZ 2 x 25 mm           10 szt.             2,96
057622                                               PZ 3 x 25 mm           10 szt.             2,96
057625            867/1 IMP DC            TX 25 x 25 mm         10 szt.             3,48
057626                                               TX 30 x 25 mm         10 szt.             3,48
057627                                               TX 40 x 25 mm         10 szt.             3,48

Grot diamentowy "Impaktor"

kod                           artyku≥                    rozmiar                     opk.                 cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

072070            851/1 Z                  PH 1 x 25 mm           10 szt.             0,34
072072                                          PH 2 x 25 mm           10 szt.             0,34
072074                                          PH 3 x 25 mm           10 szt.             0,34
072080            855/1 Z                  PZ 1 x 25 mm           10 szt.              0,34
072082                                          PZ 2 x 25 mm           10 szt.              0,34
072084                                          PZ 3 x 25 mm           10 szt.              0,34
ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.
szeœciokπtny chwyt C 6.3 (1/4”)

Grot krzy¿owy "Standard"
kod                           artyku≥                    rozmiar                      opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

480171            851/1 TIN              PH 1 x 25 mm           10 szt.             1,06
480172                                          PH 2 x 25 mm           10 szt.             1,06
480173                                          PH 3 x 25 mm           10 szt.             1,06
480221            855/1 TIN              PZ 1 x 25 mm            10 szt.             1,06
480222                                          PZ 2 x 25 mm            10 szt.             1,06
480223                                          PZ 3 x 25 mm            10 szt.             1,06
polecany do monta¿u automatycznego w ró¿nego rodzaju materia≥ach
pokryte azotkiem tytanu (TiN) w celu utwardzenia pow≥oki zewnêtrznej
szeœciokπtny chwyt C 6.3 (1/4”)

Grot krzy¿owy tytanowany

kod                           artyku≥                     d≥ugoœæ                 opk.                 cena Ä
05 001057675             897/4 IMP               75 mm                 1 szt.                18,34

do bitów (grotów) systemu C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
z podwójnπ elastycznπ strefπ skrêtnπ absorbujπcπ zwiêkszone impulsy momentu obrotowego
bardzo mocny, wykonany z wysokojakoœciowej stali stopowej, hartowany

Uchwyt szybkomocujacy magnetyczny
do bitów (grotów) 1/4" "Impaktor” kod                         artyku≥                   d≥ugoœæ               opk.               cena Ä

05 001057676           897/4 IMP             75 mm               1 szt.              22,12
do bitów (grotów) systemu C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
z podwójnπ elastycznπ strefπ skrêtnπ absorbujπcπ zwiêkszone impulsy momentu obrotowego
bardzo mocny, wykonany z wysokojakoœciowej stali stopowej, hartowany
tuleja z zewnêtrznym pierœcieniem magnetycznym przytrzymujπcym d≥ugie wkrêty podczas monta¿u

Uchwyt magnetyczny szybkomocujacy do bitów
(grotów) 1/4" "Impaktor”

kod                       artyku≥                               zestaw zawiera koñcówki                    cena Ä
05 001073890         Mini-Check IMP DC           PH 2, PH 3, PZ 2, PZ 3, TX 25, 30       24,24

zestaw 6 wysokiej klasy profesjonalnych koñcówek Impaktor o d≥ugoœci 50 mm
z chwytem szeœciokπtnym E 6.3 (1/4”)
zestaw w zwartym opakowaniu z tworzywa o niewielkich wymiarach

Zestaw koñcówek Mini-Check Impaktor 50 mm
kod                       artyku≥                      zestaw zawiera groty                                          cena Ä
05 001073980         8740/51/55/6            SW 4,0; 5,0 mm, PH 2, PH 3, PZ 2, PZ 3,            45,96
                             7-9/IMP DC              TX 25, 30, 40

zestaw 9 wysokiej klasy profesjonalnych grotów (bitów) Impaktor o d≥ugoœci 25 mm
z chwytem szeœciokπtnym C 6.3 (1/4”)
uchwyt Impaktor z podwójnπ elastycznπ strefπ skrêtnπ oraz mo¿liwoœciπ mocowania
krótkich grotów C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
zestaw w zwartym opakowaniu z tworzywa o niewielkich wymiarach

®Zestaw grotów Bit-Check  Impaktor
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kod                           artyku≥                    rozmiar                      opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

056505            851/1 TZ                PH 1 x 25 mm           10 szt.             0,86
056510                                          PH 2 x 25 mm           10 szt.             0,86
056525                                          PH 3 x 25 mm           10 szt.             0,86
056810            855/1 TZ                PZ 1 x 25 mm           10 szt.              0,86
056815                                          PZ 2 x 25 mm           10 szt.              0,86
056825                                          PZ 3 x 25 mm           10 szt.              0,86
polecany do prac w materia≥ach twardych np. z metalu, stali itp.
ze strefπ skrêtnπ "Torsion"
przewê¿ony korpus umo¿liwia pracê w g≥êbszych otworach
szeœciokπtny chwyt C 6.3 (1/4”)

Grot krzy¿owy do monta¿u w metalu
kod                           artyku≥                    rozmiar                     opk.                 cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

056605            851/1 TH               PH 1 x 25 mm           10 szt.             0,86
056610                                          PH 2 x 25 mm           10 szt.             0,86
056625                                          PH 3 x 25 mm           10 szt.             0,86
056910            855/1 TH               PZ 1 x 25 mm           10 szt.              0,86
056915                                          PZ 2 x 25 mm           10 szt.              0,86
056925                                          PZ 3 x 25 mm           10 szt.              0,86
polecany zw≥aszcza do prac w materia≥ach miêkkich tj. w drewnie, tworzywie sztucznym itp.
ze strefπ skrêtnπ "Torsion"
przewê¿ony korpus umo¿liwia pracê w g≥êbszych otworach
szeœciokπtny chwyt C 6.3 (1/4”)

Grot krzy¿owy do monta¿u w drewnie

kod                           artyku≥                    rozmiar                      opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

059805            851/4 TZ                PH 1 x 50 mm           10 szt.             1,92
059810                                          PH 2 x 50 mm           10 szt.             1,92
059815                                          PH 3 x 50 mm           10 szt.             1,92
060005            855/4 TZ                PZ 1 x 50 mm           10 szt.              1,92
060010                                          PZ 2 x 50 mm           10 szt.              1,92
060015                                          PZ 3 x 50 mm           10 szt.              1,92
polecana do prac w materia≥ach twardych np. z metalu, stali itp.
wersja przed≥u¿ana do monta¿u np. w g≥êbokich otworach
szeœciokπtny chwyt E 6.3 (1/4”) do mocowania bezpoœrednio we wkrêtarce

Koñcówka krzy¿owa do monta¿u w metalu kod                           artyku≥                    rozmiar                      opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

059855            851/4 TH               PH 1 x 50 mm           10 szt.              1,92
059860                                          PH 2 x 50 mm           10 szt.              1,92
059865                                          PH 3 x 50 mm           10 szt.              1,92
060055            855/4 TH               PZ 1 x 50 mm           10 szt.               1,92
060060                                          PZ 2 x 50 mm           10 szt.              1,92
060065                                          PZ 3 x 50 mm           10 szt.              1,92
polecana zw≥aszcza do prac w materia≥ach miêkkich tj. w drewnie, tworzywie sztucznym itp.
wersja przed≥u¿ana do monta¿u np. w g≥êbokich otworach
szeœciokπtny chwyt E 6.3 (1/4”) do mocowania bezpoœrednio we wkrêtarce

Koñcówka krzy¿owa do monta¿u w drewnie

kod                           artyku≥                    rozmiar                        opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

059755            851/4 Z                  PH 1 x 70 mm             10 szt.             3,94
059760                                          PH 1 x 89 mm             10 szt.             4,90
059766                                          PH 1 x 152 mm           10 szt.             7,18
059770                                          PH 2 x 70 mm             10 szt.             3,94
059775                                          PH 2 x 89 mm             10 szt.             4,90
059786                                          PH 2 x 152 mm           10 szt.             7,18
059790                                          PH 3 x 70 mm             10 szt.             3,94
059795                                          PH 3 x 89 mm             10 szt.             4,90
060027            855/4 Z                  PZ 1 x 70 mm             10 szt.             3,94
060029                                          PZ 1 x 89 mm             10 szt.             4,90
060033                                          PZ 2 x 70 mm             10 szt.             3,94
060035                                          PZ 2 x 89 mm             10 szt.             4,90
060038                                          PZ 2 x 152 mm           10 szt.             7,18
060041                                          PZ 3 x 70 mm             10 szt.             3,94
060043                                          PZ 3 x 89 mm             10 szt.             4,90
ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.
szeœciokπtny chwyt C 6.3 (1/4”)

Koñcówka krzy¿owakod                           artyku≥                    rozmiar                        opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

060098            867/4 Z                  TX 8 x 70 mm             10 szt.             5,06
060185                                          TX 8 x 89 mm             10 szt.             6,20
060100                                          TX 10 x 70 mm           10 szt.             5,06
060186                                          TX 10 x 89 mm           10 szt.             6,20
060105                                          TX 15 x 70 mm           10 szt.             5,06
060187                                          TX 15 x 89 mm           10 szt.             6,20
060110                                          TX 20 x 70 mm           10 szt.             5,06
060188                                          TX 20 x 89 mm           10 szt.             6,20
060115                                          TX 25 x 70 mm           10 szt.             5,06
060189                                          TX 25 x 89 mm           10 szt.             6,20
060125                                          TX 30 x 70 mm           10 szt.             5,06
060191                                          TX 30 x 89 mm           10 szt.             6,20
060130                                          TX 40 x 70 mm           10 szt.             5,06
060192                                          TX 40 x 89 mm           10 szt.             6,20
wersja przed≥u¿ana do monta¿u np. w g≥êbokich otworach
szeœciokπtny chwyt E 6.3 (1/4”) do mocowania bezpoœrednio we wkrêtarce

®Koñcówka Torx

kod                           artyku≥                    rozmiar                     opk.                 cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

060421            869/4 M                 6,0 x 50 mm             5 szt.                3,84
060422                                          7,0 x 50 mm              5 szt.               3,84
060423                                          8,0 x 50 mm              5 szt.               3,84
060425                                          10,0 x 50 mm            5 szt.               3,84
060428                                          13,0 x 50 mm            5 szt.               4,68
ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.
z magnesem przytrzymujπcym mocowany element
szeœciokπtny chwyt E 6.3 (1/4”) do mocowania bezpoœrednio we wkrêtarce

Koñcówka nasadowa magnetyczna
kod                           artyku≥               rozmiar                         opk.                 cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

066485            867/1 Z             TX 10 x 25 mm             10 szt.              0,74
066486                                     TX 15 x 25 mm             10 szt.              0,74
066487                                     TX 20 x 25 mm             10 szt.              0,74
066488                                     TX 25 x 25 mm             10 szt.              0,74
066489                                     TX 27 x 25 mm             10 szt.              0,74
066490                                     TX 30 x 25 mm             10 szt.              0,74
066491                                     TX 40 x 25 mm             10 szt.              0,74
ogólnego przeznaczenia tj. do prac w drewnie, tworzywie sztucznym, metalu itp.
szeœciokπtny chwyt C 6.3 (1/4”)

®Grot 1/4" Torx  (TX)
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kod                           artyku≥                     d≥ugoœæ                 opk.                 cena Ä
05 001052502             889/4/1 K                50 mm                 1 szt.                13,78

do bitów (grotów) systemu C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
polecany do wszelkiego rodzaju prac monta¿owych
≥atwa wymiana bitów, tak¿e jednπ rêkπ
obrotowa tuleja umo¿liwia przytrzymanie uchwytu podczas monta¿u
wbudowany magnes przytrzymuje montowane wkrêty

Uchwyt magnetyczny szybkomocujacy do grotów
®i koñcówek 1/4" Rapidaptor

kod                           artyku≥                     d≥ugoœæ                 opk.                 cena Ä / szt.
05 001134480             893/4/1 K                50 mm                  5 szt.               3,84

do bitów (grotów) 1/4" systemu C 6.3 (d≥ugoœæ 25-50 mm)
polecany do wszelkiego rodzaju prac monta¿owych
z magnesem, bez pierœcienia przytrzymujπcego bit
korpus wykonany ze stali nierdzewnej

Uchwyt magnetyczny do grotów 1/4"

kod                         artyku≥                   d≥ugoœæ               opk.               cena Ä
05 001052490           887/4 RR               50 mm               1 szt.              20,12

do bitów (grotów) systemu C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
polecany do monta¿u d≥ugich wkrêtów do drewna (np. w belki, krokwie itp.)
tuleja z zewnêtrznym magnesem przytrzymujπcym wkrêty podczas monta¿u
≥atwa wymiana bitów, tak¿e jednπ rêkπ
ruchoma obrotowa tuleja umo¿liwia przytrzymanie uchwytu podczas monta¿

Uchwyt z pierœcieniem magnetycznym
®szybkomocujπcy do grotów 1/4" Ring-Rapidaptor

kod                           artyku≥                     d≥ugoœæ                 opk.                 cena Ä / szt.
05 001053455             899/4/1                   75 mm                  5 szt.               7,80

do bitów (grotów) 1/4" systemu C 6.3 (d≥ugoœæ 25-50 mm)
polecany do wszelkiego rodzaju prac monta¿owych
z magnesem oraz pierœcieniem przytrzymujπcym bit
korpus wykonany ze stali nierdzewnej

Uchwyt magnetyczny z pierœcieniem do grotów 1/4"

kod                        artyku≥           zawiera groty 25 mm                                               cena Ä
05 001
05 001

071110        BC 10/9        PH 2; PZ 1; 2xPZ 2; TX 10; 15; 20; 25; 30              36,14
071112        BC 11/9        2xPH 1; 2xPH 2; PH 3; imbus 2.5; 3; 4; 5 mm        36,14
groty oraz uchwyt wykonane ze stali nierdzewnej
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia precyzyjne prowadzenie rêkπ
groty ze strefπ skrêtnπ Torsion
uchwyt szybkoz≥πczny umo¿liwiajπcy wymianê grotów jednπ rêkπ

® ®Zestaw grotów Bit-Check  z uchwytem Rapidaptor
kod                       artyku≥               zawiera uchwyt magnetyczny i groty 25 mm           cena Ä
05 001056370         8700-6/BDC       2 p≥askie; PH 1, 2; PZ 1, 2                                     38,30

®uchwyt Rapidaptor  z mo¿liwoœciπ wymiany grotów jednπ rêkπ 
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia precyzyjne prowadzenie rêkπ
groty oraz uchwyt z elastycznπ strefπ skrêtnπ BiTorsion
zwarta i kompaktowa budowa
diamentowa pow≥oka redukuje "wyœlizgiwanie" siê grotu z gniazda wkrêtu

®Zestaw grotów Bit-Check  diament

kod                      artyku≥              zawiera uchwyt magnetyczny i groty 25 mm             cena Ä
05 001
05 001

056375       8600-9/TZ       3 p≥askie; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3                             27,46
056376       8655-9/TH      3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3                                   27,46

®uchwyt Rapidaptor  z mo¿liwoœciπ wymiany grotów jednπ rêkπ 
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia precyzyjne prowadzenie rêkπ
groty ze strefπ skrêtnπ Torsion
zwarta i kompaktowa budowa

®Zestaw grotów Bit-Check
kod                       artyku≥              zawiera uchwyt magnetyczny i groty 25 mm          cena Ä
05 001
05 001

056378        8800-9/TZ        3 p≥askie +PH 1, 2, 3 +PZ 1, 2, 3                           36,14
056379        8855-9/TH       3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3                                   36,14

®uchwyt Rapidaptor  z pierœcieniem magnetycznym przytrzymujπcym mocowany wkrêt
z mo¿liwoœciπ wymiany grotów jednπ rêkπ
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia precyzyjne prowadzenie rêkπ
groty ze strefπ skrêtnπ Torsion
zwarta i kompaktowa budowa

®Zestaw grotów Bit-Check z uchwytem Ring Rapidaptor
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kod                      artyku≥                      zawiera                                                                        cena Ä
05 001056440        BC-Universal/30        1.0x5,5; SW 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 2xPH 1; 3xPH 2;        37,22
                                                           1xPH 3; 2xPZ 1; 3xPZ 2; 1xPZ 3; TX 10; 15; 20; 25;
                                                           30; 40; TX z otworem 10; 15; 20; 25; 30; 40

®uchwyt Rapidaptor  z mechanizmem szybkomocujπcym
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia precyzyjne prowadzenie rêkπ
zwarta i kompaktowa budowa

®Zestaw grotów Bit-Check

kod                     artyku≥                 zawiera         cena Ä
05 001
05 001

057126       8200/899-30Z       31 czêœci*      23,66
057127       8200/899-60Z       61 czêœci**     35,70
uchwyt uniwersalny z magnesem oraz pierœcieniem
przytrzymujπcym 
groty w wykonaniu standardowym do zastosowañ
uniwersalnych
pude≥ko z mocnego tworzywa sztucznego

®Zestaw grotów Bit-Safe

**p≥askie 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; po 3 x SW 2,5; 3; 4; 2 x SW 5; po 3 x PH 1, 10 x PH 2, 2 x PH 3;
   po 3 x PZ 1, 10 x PH 2, 2 x PZ 3; po 3 x TX 15; 20; 25; 30; 2 x TX 10; 40

*p≥askie 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; SW 4; 5; 6; po 3 x PH 1, 2, 3; po 3 x PZ 1, 2, 3; TX 10; 15; 20; 25; 30; 40

kod                          artyku≥                         zawiera uchwyt magnetyczny i groty                 cena Ä
05 001
05 001
05 001

073406          Mini-Check                 2 p≥askie + PH 1, 2 + PZ 1, 2                           8,90
073404          Mini-Check TX            TX 10, 15, 20, 25, 30, 40                               11,16
073537          Mini-Check TiN           2 p≥askie + PH 1, 2 + PZ 1, 2                         12,04
podrêczny zestaw grotów do zastosowañ rzemieœlniczych i domowych
obudowa mo¿e s≥u¿yæ jako rêkojeœæ
pakowane na blistrze

Zestaw grotów Mini-Check

kod                    artyku≥             zawiera                cena Ä
05 001
05 001

057110      Kompakt 70     groty 25 mm*       56,08
057111      Kompakt 71     groty 25 mm**     78,42
profesjonalny zestaw grotów, zawiera najczêœciej u¿ywane
typy i rozmiary (Kompakt 70) lub groty specjalistyczne
(Kompakt 71)
rêkojeœæ z uchwytem magnetycznym umo¿liwia pracê
jako wkrêtak

®uchwyt magnetyczny Rapidator

Zestaw narzêdzi Kraftform
Kompakt 70 i 71

®

**SW z otworem 2, 2.5, 3, 4, 5, 6; TX z otworem 10, 15, 20, 25, 30, 40; kwadrat # 0, 1, 2, 3;
   Spenner # 4, 6, 8, 10; Tri-Wing # 1, 2, 3; Torq-Set # 6, 8, 10, 1/4"

*p≥askie 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; SW 4, 5, 6; po 3 x PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; TX z otworem 10, 15, 20, 25, 30, 40

kod                   artyku≥                  zestaw zawiera      cena Ä
05 001
05 001

057120     8600/889-30 TZ     31 czêœci*              35,94
057122     8600/889-60 TZ     61 czêœci**            48,62

zestaw 30 lub 60 profesjonalnych grotów Torsion 
uchwyt magnetyczny Rapidaptor do grotów C 6.3
(25 mm) oraz koñcówek E 6.3 (50-152 mm)
mocne i wygodne opakowanie Bit-Safe z tworzywa
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia precyzyjne
prowadzenie rêkπ

®Zestaw grotów Bit-Safe

**p≥askie 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; po 3 x SW 2,5; 3, 4;  2 x SW 5; po 3 x PH 1; 10 x PH 2; 2 x PH 3;
   po 3 x PZ 1; 10 x PZ 2; 2 x PZ 3; po 3 x TX 15, 20, 25, 30; po 2 x TX 10, 40

*p≥askie 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; SW 4, 5, 6; TX 10, 15, 20, 25, 30, 40; po 3 x PH 1, 2, 3; po 3 x PZ 1, 2, 3

kod                       artyku≥                         zawiera koñcówki 50 mm                                             cena Ä
05 001073495         869/4 M Set A SB        SW 7.0; 8.0; 10.0; 12.0; 13.0 mm, 1/4"; 5/16"; 3/8"        38,86

Zestaw koñcówek nasadowych magnetycznych

koñcówki nasadowe do monta¿u nakrêtek oraz œrub
z ≥bem szeœciokπtnym
z silnym magnesem przytrzymujπcym montowany element
mocne etui mocowane do paska

kod                       artyku≥                               zawiera                                                        cena Ä
05 001
05 001

073635         Mini-Check 50 mm            1,0x5,5; 1,2x6,5 + PH 1, 2 + PZ 1, 2              10,02 
073638         Mini-Check PH/PZ/TX         PH 2 + PZ 1, 2 + TX 15, 20, 25                    11,90
podrêczny zestaw koñcówek do zastosowañ rzemieœlniczych i domowych 
zwarta i kompaktowa budowa 
pakowane na blistrze

Zestaw koñcówek 50 mm Mini-Check

kod                       artyku≥                  zawiera groty 25 mm                                               cena Ä
05 001056656         Kompakt 50           TX z otworem 10, 15, 20, 25, 30, 40; PZ 1, 2;            50,10
                                                         PH 1, 2; p≥askie 0,6x4,5; 1,0x5,5

bagnetowa rêkojeœæ z wysuwanym uchwytem magnetycznym s≥u¿πcym jako wkrêtak lub uchwyt do wkrêtarki
zawiera m.in. groty TORX z otworem do œrub i wkrêtów stosowanych jako system zabezpieczajπcy
uchwyt magnetyczny Rapidator

Zestaw narzêdzi Kraftform  Kompakt 50®
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kod                            artyku≥                    zawiera groty 25 mm                                          cena Ä
05 001073240             Kompakt 28           p≥askie 1,0x5,5; 1,2x6,5; PH 1, 2; PZ 1, 2           23,50                                                     

®Zestaw narzêdzi Kraftform  Kompakt 28

bagnetowa rêkojeœæ z wysuwanym uchwytem
magnetycznym do grotów 1/4" s≥u¿πcym jako wkrêtak
lub uchwyt do pracy z wkrêtarkπ
magazynek w rêkojeœci na 6 grotów 25 mm

kod                         artyku≥                   zawiera koñcówki 89 mm                                        cena Ä
05 001059295           Kompakt 60           TX (z otworem) 10, 15, 20, 25, 30; PH 1, 2, 3;           52,50
                                                            PZ 1, 2, 3; p≥aska 1,0x5,5; SW: 3, 4, 5, 6

zestaw 16 koñcówek do pracy rêcznej i wkrêtarkπ
rêkojeœæ z uchwytem magnetycznym umo¿liwia pracê jako wkrêtak
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

®uchwyt magnetyczny szybkoz≥πczny Rapidaptor

®Zestaw narzêdzi Kraftform  Kompakt 60

kod                          artyku≥                   zestaw zawiera groty                            cena Ä
05 001

05 001

056653            Kompakt 10            p≥askie 0,5x4,0; 1,0x5,5 mm;                 27,87
                                                             PH1, 2; PZ 1, 2; TX 10, 15, 20

056652            Kompakt 11            p≥askie 0,5x3,0; PH 0, 1;                       27,87
                                                             TX 5, 6, 7, 8, 9, 10

® ®rêkojeœæ Kraftform  Plus z magnetycznym uchwytem szybkomocujπcym Rapidaptor  1/4"
uchwyt umo¿liwa mocowanie krótkich grotów C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
9 grotów 1/4" o d≥ugoœci 25 mm
zwarta budowa, niewielkie wymiary

®Zestaw narzêdzi Kraftform  Kompakt 10 / 11

kod                           artyku≥             d≥ugoœæ              gniazdo              cena Ä
05 001073230             8001A              87 mm                1/4"                    27,05

niewielka i porêczna grzechotka z gniazdem do grotów i koñcówek 1/4"
mo¿liwoœæ wspó≥pracy z adapterami oraz nasadkami
doskona≥a do pracy w miejscach o trudnym dostêpie
mocny mechanizm, prze≥πcznik do zmiany kierunku pracy

Ominimalny kπt obrotu 6
w zestawie adapter do nasadek 1/4"

Pokrêt≥o grzechotkowe do grotów 1/4"

kod                         artyku≥                   zawiera koñcówki 89 mm                                  cena Ä
05 001059298            Kompakt 40            PZ 1, 2; PH 1, 2; p≥askie 1,0x5,5; 1,2x6,5              33,65

uniwersalny zestaw koñcówek do pracy rêcznej oraz wkrêtarkπ
rêkojeœæ z uchwytem magnetycznym umo¿liwia pracê jako wkrêtak
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

®uchwyt magnetyczny Rapidator

® Zestaw narzêdzi Kraftform Kompakt 40

kod                        artyku≥                   zawiera koñcówki 89 mm                                         cena Ä
05 001059297          Kompakt 62            TX z otworem 8, 10, 15, 20, 27, 25, 30, 40;               81,40
                                                           SW z otworem 2, 2.5, 3, 4, 5, 6; PZ 1, 2, 3;
                                                           PH 1, 2, 3; p≥askie 1,2x6,5; Torq-Set # 6, 8, 10;
                                                           Tri-Wing  # 1, 2, 3, 4; Spanner  # 4, 6, 8, 10

zestaw 32 specjalistycznych koñcówek majπcych zastosowanie w systemach ograniczajπcych dostêp osób
niepowo≥anych (np. windy, sprzêt medyczny)
rêkojeœæ z uchwytem magnetycznym umo¿liwia pracê jako wkrêtak
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

®uchwyt magnetyczny Rapidator

®Zestaw narzêdzi Kraftform  Kompakt 62

kod                      artyku≥            zestaw zawiera                                                                             cena Ä
05 001073220        Tool-Check      nasadki: 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm groty: 1,0 x 5,5 mm PZ 1;        61,47
                            1 SB              3 x PZ 2; PZ 3; 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0;
                                                 8,0 mmTX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40; TX 10; TX 15;
                                                 TX 20; TX 25; TX 30; akcesoria: adapter do nasadek 1/4" uchwyt

®                                                 magnetyczny szybkoz≥πczny Rapidaptor

Zestaw grotów i nasadek
®Tool-Check  z pokrêt≥em

grzechotkowym

zestaw 28 profesjonalnych grotów wkrêtakowych
(tzw. bitów) oraz 7 kluczy nasadowych firmy Wera
do zastosowañ rzemieœlniczych i przemys≥owych
przydatny do wszelkiego rodzaju prac serwisowych
i monta¿owych
groty 25 mm z chwytem szeœciokπtnym C 6.3 (1/4”)
ze strefπ skrêtnπ "Torsion"

®uchwyt magnetyczny Rapidaptor  do mocowania
krótkich grotów C 6.3 oraz d≥ugich koñcówek E 6.3
obrotowa tuleja uchwytu umo¿liwia przytrzymanie
uchwytu podczas monta¿u oraz ≥atwπ wymianê
grotów, tak¿e jednπ rêkπ
niewielka i porêczna grzechotka z gniazdem do bitów
1/4" z mo¿liwoœciπ wspó≥pracy z adapterami oraz
nasadkami, doskona≥a do pracy w miejscach
o trudnym dostêpie
zestaw w zwartym opakowaniu z tworzywa o niewielkich
wymiarach z uchwytem do mocowania na pasku
mo¿liwoœæ u¿ycia grzechotki osadzonej w obudowie
zestawu stanowiπcej dodatkowy uchwyt
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kod                         artyku≥             zestaw zawiera bity                                                        cena Ä
05 001073645           BR 9 SB           PH 1, 2; PZ 1, 2; SW 4,0; 5,0 mm; TX 15, 20, 25            35,90

zestaw 9 profesjonalnych bitów 1/4” d≥. 25 mm
niewielka i porêczna grzechotka z gniazdem 1/4”
doskona≥a do pracy w miejscach o trudnym dostêpie
mocny mechanizm, prze≥πcznik do zmiany kierunku pracy
minimalny kπt obrotu 6*
zwarta budowa, niewielkie wymiary

Zestaw bitów z pokrêt≥em grzechotkowym



przed≥u¿acz 8780 C

sto¿ek centrujπcy 8781 C

kod                           artyku≥                 d≥ugoœæ                        cena Ä
05051461              816 RA                142 mm                         34,76001

mechanizm zapadkowy z drobnymi zêbami i niewielkim kπtem pracy
prze≥πcznik zmiany kierunku pracy
przenosi moment obrotowy a¿ do 50 Nm
uchwyt szeœciokπtny magnetyczny do grotów i koñcówek 1/4" z systemem
Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów

Rêkojeœæ z grzechotkπ do grotów i koñcówek 1/4"

kod                         artyku≥                   zawiera trzpienie 6 mm                                              cena Ä
05 001073665           Vario RA SB           p≥aski 0,6x4,0 / 1,0x6,0; SW 4,0 / SW 5,0 mm;            43,92
                                                            PH 1 / PH 2; PZ 1 / PZ 2; TX 10 / TX 15;
                                                            TX 20 / TX 25

zestaw 6 wymiennych trzpieni dwustronnych o przekroju 6 mm i d≥. 175 mm oraz rêkojeœæ z grzechotkπ
mechanizm zapadkowy z drobnymi zêbami i niewielkim kπtem pracy
prze≥πcznik zmiany kierunku pracy
przenosi moment obrotowy a¿ do 50 Nm
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

Zestaw narzêdzi Vario z grzechotkπ

kod                        artyku≥              w rêkojeœci zawiera groty 25 mm                               cena Ä
05073660          27 RA SB          p≥askie 1,0x5,5 x 25; 1,2x6,5; PH 1, 2; PZ 1, 2             33,38001

do szeœciokπtnych grotów 1/4"
mechanizm zapadkowy z drobnymi zêbami i niewielkim kπtem pracy
prze≥πcznik zmiany kierunku pracy
przenosi moment obrotowy a¿ do 50 Nm

Rêkojeœæ z grzechotkπ do grotów 1/4" 27 RA SB + 6 grotów

kod                          artyku≥             zawiera koñcówki 1/4"                                        cena Ä
05051040            60 RA              p≥aska 1,0x5,5; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3;                   63,22
                                                       TX 10, 15, 20, 25, 30; SW 3, 4, 5 mm

001

zestaw 16 koñcówek wkrêtakowych d≥. 89 mm
pokrêt≥o grzechotkowe 816 RA z mechanizmem zapadkowym z drobnymi zêbami

®i niewielkim kπtem pracy oraz uchwytem Rapidaptor
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

Zestaw narzêdzi Kraftform Kompakt 60 RA z grzechotkπ

kod                           artyku≥              d≥ugoœæ              opis                                         cena Ä
05 001073232            8002 C             341 mm             pokrêt≥o KOLOSS 1/2"             82,55

Pokrêt≥o grzechotkowe 1/2" KOLOSS

05 001
05 001
05 001

003695            8780 C             341 mm             przed≥u¿ka                                25,28
003696            8781 C             135 mm             sto¿ek centrujπcy                      22,12
003697            8782 C             50x50 mm         gumowe nak≥adki (2 szt.)           6,94

pierwsza na rynku profesjonalna grzechotka z funkcjπ m≥otka!
do pracy przy bardzo du¿ych obciπ¿eniach
niezwykle wytrzyma≥a, przenosi moment obrotowy ponad 600 Nm!
z mo¿liwoœciπ u¿ycia jako m≥otek do pobijania montowanych elementów

Ominimalny kπt pracy 6  dziêki uk≥adowi zapadkowemu o 30 zêbach z podwójnym uk≥adem zapadek
dostarczana z uchwytem do paska i gumowπ nak≥adkπ na obuch

Akcesoria dodatkowe:
przed≥u¿acz zwiêkszajπcy d≥ugoœæ ca≥kowitπ a¿ do 600 mm
sto¿ek do centrowania otworów podczas monta¿u

05 001133862            box set zestaw: koloss, przed≥u¿ka, uchwyt, nak≥adka                 94,23
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kod                             artyku≥                rozmiar                                       cena Ä
05 001
05 001
05 001

003500              8000 A               1/4”, d≥ugoœæ 152 mm                 39,50
003550              8000 B               3/8”, d≥ugoœæ 199 mm                 44,78
003600              8000 C               1/2”, d≥ugoœæ 277 mm                 48,33
najszybsza na rynku grzechotka o wielu unikalnych funkcjach

O O Oobrotowa g≥ówka ustawiana dwustronnie w pozycjach 0 ; 15  oraz 90
Obardzo ma≥y minimalny kπt obrotu wynoszπcy 5  dziêki przek≥adni o 72 zêbach

mechanizm zwalniajπcy nasadkê w ka¿dej pozycji ustawienia g≥ówki

Pokrêt≥o grzechotkowe „Zyklop”

tuleja z tworzywa umo¿liwia bardzo szybkie obracanie grzechotkπ
w celu wstêpnego dokrêcenia lub poluzowania mocowanego elementu
mo¿liwoœæ wykorzystania jako wkrêtak

®ergonomiczna rêkojeœæ Wera Kraftform

kod                       artyku≥            zawiera                                                                               cena Ä
05 001051045         Kompakt         koñcówki 50 mm: p≥aska 1,0x5,5; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2;           72,02
                             Zyklop            TX 10, 15, 20, 25, 30, 40; SW 3, 4, 5, 6, mm
                                                   nasadki: 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0 mm

zestaw 26 uniwersalnych narzêdzi do pracy rêcznej
pokrêt≥o grzechotkowe Zyklop 1/4” 
adapter do grotów i koñcówek 1/4”
przed≥u¿acz 150 mm do kluczy nasadowych 1/4”
mocne etui zapinane na rzep z mo¿liwoœciπ mocowania na pasku

Zestaw narzêdzi Kraftform Kompakt Zyklop 1/4"
kod                      artyku≥                zawiera         cena Ä
05 001160785       8100 SA/SC2      43 czêœci*    236,67

przed≥u¿acze 75 mm i 150 mm z tulejπ umo¿liwiajπcπ szybkie
pokrêcanie oraz systemem blokujπcym nasadkê

Zestaw kluczy z pokrêt≥em
„Zyklop” 1/4” i 1/2”

* pokrêt≥a Zyklop 1/4” i 1/2”, przed≥u¿acze z mechanizmem blokujπcym 1/4” d≥. 150 mm
   i 1/2” d≥. 250 mm, nasadki 1/4”/: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 13,0 mm,
   nasadki 1/2”: 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 21,0; 22,0; 24,0 mm,
   koñcówki 1/4” d≥. 89 mm: p≥aska 1,0x5,5 mm, SW 3,0; 4,0; 5,0 mm, PH 1, PH 2,
   PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10; 15; 20; 25; 30, adaptor do grotów i koñcówek 1/4”

kod                       artyku≥              zawiera          cena Ä
05 001003644        8100 SC1         22 czêœci*      250,33

przed≥u¿acze 125 mm i 250 mm z tulejπ
umo¿liwiajπcπ szybkie pokrêcanie

Zestaw kluczy z pokrêt≥em
„Zyklop” 1/2”

* pokrêt≥o Zyklop 1/2”; nasadki: 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 24,0;
   27,0; 30,0; 32,0 mm, przed≥u¿acz 125 mm i 250 mm; pokrêt≥o z przetyczkπ 250 mm, przed≥u¿acz
  przegubowy (Cardana) 69 mm

kod                     artyku≥           zawiera        cena Ä
05 001003532       8100 SA1     18 czêœci*    141,10

przed≥u¿acze 75 mm i 150 mm z tulejπ
umo¿liwiajπcπ szybkie pokrêcanie

Zestaw kluczy z pokrêt≥em
„Zyklop” 1/4”

* pokrêt≥o Zyklop 1/4”, nasadki: 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 mm; przed≥u¿acz
   75 mm i 150 mm; pokrêt≥o z przetyczkπ 110 mm; przed≥u¿acz przegubowy (Cardana) 35,5 m

kod                     artyku≥           zawiera        cena Ä
05 001003533       8100 SA2     42 czêœci*    175,28

przed≥u¿acze 75 mm i 150 mm z tulejπ umo¿liwiajπcπ
szybkie pokrêcanie oraz systemem blokujπcym nasadkê

Zestaw kluczy z pokrêt≥em
„Zyklop” 1/4”

* pokrêt≥o Zyklop 1/4”, nasadki: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 mm;
   Bity 1/4” 25 mm: 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x8,0; SW 3; 4; 5; 6; 8; PH 1; 2; 3; PZ 1; 2; 3, TX 8; 9; 10; 15; 20;
   25; 30; 40; adaptor do bitów 1/4”; przed≥u¿acz 75 mm i 150 mm; przed≥u¿acz uchylny 56 mm; pokrêt≥o
   z przetyczkπ 110 mm; przed≥u¿acz przegubowy (Cardana) 35,5 mm

kod                       artyku≥              zawiera          cena Ä
05 001003645        8100 SC2          37 czêœci*     289,25

przed≥u¿acze 75 mm i 150 mm z tulejπ umo¿liwiajπcπ szybkie
pokrêcanie oraz systemem blokujπcym nasadkê

Zestaw kluczy z pokrêt≥em
„Zyklop” 1/2”

* pokrêt≥o Zyklop 1/2”, nasadki: 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 24,0;
   27,0; 30,0; 32,0 mm, Bity 5/16” 25 mm: SW 5; 6; 8; 10; PH 3; PZ 3; TX 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55, adaptor do
   bitów 5/16”; przed≥u¿acz 125 mm i 250 mm; przed≥u¿acz uchylny 52 mm; pokrêt≥o z przetyczkπ 250 mm;
   przed≥u¿acz przegubowy (Cardana) 69 mm40
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kod                          artyku≥          typ                        zakres pracy              cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

074700           7440             nastawny             0,3-1,2 Nm                 86,14
074701           7441             nastawny             1,2-3,0 Nm                 86,14
074702           7442             nastawny             3,0-6,0 Nm               123,86
074705           7443             nastawny             4,0-8,8 Nm               128,68
074715           7460             sta≥y                    0,3-1,2 Nm                 53,66
074716           7461             sta≥y                    1,2-3,0 Nm                 53,66
074717           7462             sta≥y                    3,0-6,0 Nm                 78,84
074728           7463             sta≥y                    4,0-8,8 Nm                 81,12
wysoka precyzja, dok≥adnoœæ +/- 6% zgodnie z EN ISO 6789
dostarczane z certyfikatem kalibracji
ergonomiczna rêkojeœæ Kraftform 
uchwyt Rapidaptor do grotów C 6.3 (25 mm) oraz d≥ugich koñcówek E 6.3 (50-152 mm)
artyku≥ 7442, 7443, 7462, 7463 w formie pistoletu

Wkrêtak dynamometryczny

kod                             rozmiar                           d≥ugoœæ                 cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

073270              10 mm                           159 mm                 18,40
073273              13 mm                           177 mm                 20,56
073277              17 mm                           224 mm                 26,32
073279              19 mm                           246 mm                 29,70
073290              10, 13, 17, 19 mm         zestaw                    71,97
szczêki z ogranicznikiem (metalowπ p≥ytkπ) umo¿liwiajπcym przytrzymanie
mocowanej nakrêtki lub œruby
ogranicznik daje pewne osadzenie klucza na ≥bie œruby zmniejszajπc ryzyko
zeœlizgniêcia siê podczas pracy
dodatkowe zêby naciête na ograniczniku zapewniajπ mocniejszy i pewniejszy
kontakt klucza ze œrubπ
szczêki o geometrii podwójnego szeœciokπta pozwalajπ na przesuwanie klucza

O Oco 30  (zamiast 60  jak w tradycyjnych kluczach)
jednokierunkowa grzechotka oczkowa umo¿liwia szybka pracê
mocna konstrukcja zapewnia przeniesienie du¿ego momentu obrotowego
wykonane z wysokiej jakoœci stali stopowej, hartowane i chromowane
luzem lub zestaw w etui zapinanym na rzep

Klucze p≥asko-oczkowe z grzechotkπ Joker

kod                           typ                  zabierak                  zakres                     cena Ä
05075393             7000 A            1/4"                        1-25 Nm                 138,00001

mechanizm dynamometryczny do dokrêcania w prawo
z dwukierunkowπ grzechotkπ prawo/lewo
podzia≥ka w Nm oraz Ibf. ft.
dok≥adnoœæ odczytu +/- 4% zgodnie z normπ ISO 6789/EN 26789
z zabierakiem czworokπtnym 1/4" do wspó≥pracy z kluczami nasadowymi (nasadkami)
dostarczany z fabrycznym certyfikatem kalibracji

Klucz dynamometryczny nastawny 1-25 Nm



kod                           artyku≥                 rozmiar                       opk.                cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

027201            950 BM              1,5 x 45 mm               10 szt.              0,24
027202                                       2,0 x 50 mm              10 szt.              0,24
027203                                       2,5 x 56 mm              10 szt.              0,24
027204                                       3,0 x 63 mm              10 szt.              0,40
027206                                       4,0 x 70 mm              10 szt.              0,40
027208                                       5,0 x 80 mm              10 szt.              0,68
027209                                       6,0 x 95 mm              10 szt.              0,88
027211                                       8,0 x 100 mm            10 szt.              1,40
027212                                       10,0 x 112 mm          10 szt.              2,08
027215                                       12,0 x 150 mm          10 szt.              3,84
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby
wykonany z wysokogatunkowej stali, czerniony

Klucz trzpieniowy krótki czerniony
kod                           artyku≥                      rozmiar                        opk.               cena Ä / szt.
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

027101            950 PKL BM            1,5 x 90 mm                10 szt.            1,20
027102                                            2,0 x 100 mm              10 szt.            1,20
027103                                            2,5 x 112 mm              10 szt.            1,20
027104                                            3,0 x 126 mm              10 szt.            1,50
027105                                            4,0 x 140 mm              10 szt.            1,70
027106                                            5,0 x 160 mm              10 szt.            1,94
027107                                            6,0 x 180 mm              10 szt.            2,44
027108                                            8,0 x 200 mm              10 szt.            3,94
027109                                            10,0 x 219 mm            10 szt.            5,54
027111                                            12,0 x 248 mm            10 szt.            8,02
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby
wykonany z wysokogatunkowej stali, czerniony
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem

Klucz trzpieniowy d≥ugi z kulkπ czerniony

kod                          artyku≥                   zawiera klucze mm                       kolor                    cena Ä
05 001
05 001

021406           950/9 SM N          1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          srebrny                11,52
021737           950/9 BM N          1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          czarny                    8,24
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
wykonane z wysokogatunkowej stali, chromowane lub czernione
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego

Klucze trzpieniowe krótkie
kod                         artyku≥                             zawiera klucze mm                      kolor             cena Ä
05 001
05 001

022087         950 PKL/9 SM N             1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          srebrny         23,20
022086         950 PKL/9 BM N             1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          czarny           16,40
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
wykonane z wysokogatunkowej stali, chromowane lub czernione
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem

Klucze trzpieniowe d≥ugie z kulkπ

kod                           artyku≥                                 zawiera klucze mm                            cena Ä
05 001022088            950 SPKL/9 SM N              1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10                31,30

system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
model wzmocniony do pracy przy du¿ych obciπ¿eniach
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem 
wykonane ze stali wysokostopowej, czernione, z dodatkowπ tulejπ z tworzywa pe≥niπcπ funkcjê rêkojeœci
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego

Klucze trzpieniowe d≥ugie z kulkπ wzmocnione

kod                          artyku≥                     zawiera klucze mm                      kolor                   cena Ä
05 001
05 001

021909           950L/9 SM N          1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          srebrny               15,10
021735           950L/9 BM N          1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          czarny                 10,30
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
wykonane z wysokogatunkowej stali, chromowane lub czernione
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego

Klucze trzpieniowe d≥ugie

kod                          artyku≥                 zawiera klucze mm                           kolor                 cena Ä
05 001022720          3950 PKL/9         1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10             srebrny             37,10

system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
wykonane ze stali nierdzewnej
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem 

Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej d≥ugie z kulkπ 
kod                           artyku≥                                 zawiera klucze mm                          cena Ä
05 001073593            950 SPKL/9 SM N              1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10              29,60
                                 Multicolor SB                      

system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
model wzmocniony do pracy przy du¿ych obciπ¿eniach
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem 
wykonane ze stali wysokostopowej, czernione, z dodatkowπ tulejπ z tworzywa pe≥niπcπ funkcjê rêkojeœci
ró¿ne kolory u≥atwiajπ identyfikacjê rozmiarów klucza podczas pracy
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego

Klucze trzpieniowe d≥ugie z kulkπ wzmocnione "Multicolor"
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kod                         artyku≥                               zawiera klucze mm                                cena Ä
05 001073594          950 PKLS/S SM               1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10                    27,18

Klucze trzpieniowe d≥ugie z kulkπ i zredukowanym
ramieniem

zredukowane krótkie ramiê umo¿liwia pracê w miejscach
trudnodotêpnych
system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku
narzêdzia z gniazdem œruby
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem
wykonane z wysokogatunkowej stali, chromowane

kod                       artyku≥                          zawiera klucze Torx                                 kolor             cena Ä
05 001024244        967 L/9 TORX HF        TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40        czarny           29,10

specjalna geometria czêœci roboczej umo¿liwia przytrzymanie wkrêtu lub œruby podczas monta¿u
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego
wersja d≥uga z kulkπ do pracy pod kπtem
wykonane z wysokogatunkowej stali, czernione

®Klucze trzpieniowe TORX  z funkcjπ przytrzymujπcπ d≥ugie z kulkπ

kod                          artyku≥                           zawiera klucze mm                           kolor                cena Ä
05 001133163          950 PKS/9 SM N          1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10              srebrny           20,50

system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego
wersja krótka z kulkπ do pracy pod kπtem
wykonane z wysokogatunkowej stali, chromowane

Klucze trzpieniowe krótkie z kulkπ

kod                       artyku≥                   zawiera klucze Torx                               kolor          cena Ä
05 001024242        967 PKL/9 Torx       TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40         czarny         27,80

z kulkπ umo¿liwiajπcπ pracê pod kπtem
wysoka precyzja wykonania, czernione
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego

®Klucze trzpieniowe TORX  z kulkπ

kod                              artyku≥                     d≥ugoœæ                     cena Ä
05 001073403                Wera Star                  48 mm                      9,38

do magnesowania
i rozmagnesowania
narzêdzi np. wkrêtaków,
pêset, szczypiec

Magnetyzer Wera Star

kod                         artyku≥          zestaw zawiera                                                                      cena Ä
05 001073405         2080/4         groty: 1,2x6,5; 1,6x8,0 x 41 mm; PH 2; PH 3 x 32 mm        94,94

si≥a obrotowa powstaje poprzez uderzenie m≥otkiem w tylnπ czêœæ wkrêtaka
dwukrzywkowa konstrukcja zapewnia wysokπ stabilnoœæ i skutecznoœæ
z zabierakiem czworokπtnym 1/2" do kluczy nasadowych
z adaptorem do bitów (grotów) 5/16"
w metalowej kasecie

Wkrêtak udarowy 80 Nm 5/16" w zestawie z grotami
kod                             artyku≥             œrednica               waga                 cena Ä
05 001
05 001
05 001
05 001
05 001

000010             100                  27 mm                  307 g                11,74
000015                                     32 mm                  415 g                15,98
000020                                     35 mm                  494 g                18,76
000025                                     40 mm                  664 g                22,96
000030                                     50 mm                  965 g                33,48
do pobijania elementów takich jak czêœci maszyn, elementy z≥πczne itp. bez ryzyka ich uszkodzenia
œrednio twarde tworzywo acetylocelulozowe, do zastosowañ ogólnych
obuch z tulejπ wzmacniajπcπ i ochraniajπcπ trzonek
wymienne koñcówki robocze
trzonek z drewna jesionowego

M≥otek z obuchem z tworzywa sztucznego

kod                        artyku≥                        zawiera klucze calowe                                              cena Ä
05 001

05 001

022171         950 PKL/9 SZ N         5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4",          18,66
                                                                5/16", 3/8"    

021728         950 PKL/13 SZ N       0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64",        21,06
                                                                5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

system Hex-Plus zwiêkszajπcy powierzchniê styku narzêdzia z gniazdem œruby 
wykonane z wysokogatunkowej stali, czernione
otwierany uchwyt z miêkkiego tworzywa sztucznego
wersja przed≥u¿ana z kulkπ do pracy pod kπtem

Klucze trzpieniowe calowe d≥ugie z kulkπ
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kod            zakres roboczy       wysiêg        cena Ä
GZ 16        160 mm                 80 mm        19,50
GZ 20        200 mm               100 mm        26,40
GZ 25        250 mm               120 mm        31,90

nowa profilowana bardzo wytrzyma≥a i elastyczna szyna
umo¿liwia docisk szybszy o 20%
wrzeciono z gwintem trapezowym
do prac stolarskich i œlusarskich, si≥a zacisku do 5 500 N

Zacisk ca≥ostalowy GZ
kod                         zakres roboczy          wysiêg        cena Ä
TPN 20 BE              200 mm                  100 mm        15,80
TPN 25 BE              250 mm                  120 mm        19,30
TPN 30 BE              300 mm                  140 mm        23,97
TPN 40 S 12 BE      400 mm                  120 mm        22,62
TPN 60 S 12 BE      600 mm                  120 mm        25,90

wytrzyma≥a, profilowana szyna
wrzeciono z gwintem trapezowym 
do prac stolarskich oraz lekkich prac œlusarskich
si≥a zacisku do 5 500 N

Zacisk œrubowy z ¿eliwa ciπgliwego TPN
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kod              zakres roboczy        wysiêg           cena Ä
KLI16          160 mm                  80 mm           19,30
KLI20          200 mm                  80 mm           19,80
KLI25          250 mm                  80 mm           20,80

do lekkich prac stolarskich oraz monta¿owych
wykonane z magnezu bardzo lekkie ramiona, si≥a zacisku do 1 200 N
mocny i pewny odporny na wibracjê mechanizm zaciskowy

Zacisk dŸwigniowy lekki KLI

kod                     zakres roboczy         wysiêg             cena Ä
EHZ 30-2K         300 mm                   100 mm           37,50

szybkie, jednorêczne zaciskanie
mo¿liwoœæ zwiêkszenia nacisku za pomocπ œruby
ergonomiczna, dwukomponentowa rêkojeœæ
si≥a zacisku do 5 000 N

Zacisk jednorêczny EHZ

kod                      zakres roboczy             wysiêg             cena Ä
DUO30-8             300 mm                       85 mm            22,10
DUO45-8             450 mm                       85 mm            24,00

Zacisk uniwersalny jednorêczny szybkomocujπcy
"DuoKlamp"

mo¿liwoœæ zaciskania lub rozpierania (po odwróceniu ruchomego
ramienia),si≥a zaciskania do 1 200 N
dwie, zawsze równoleg≥e powierzchnie zaciskowe
przestawienie na funkcjê rozpierania za pomocπ prze≥πcznika
lekka i wytrzyma≥a konstrukcja z udaroodpornego tworzywa
luzowanie zacisku za pomocπ przycisku

kod                 zakres roboczy        wysiêg           cena Ä
EZS15-8         150 mm                  80 mm           18,63
EZS30-8         300 mm                  80 mm           20,75
EZS45-8         450 mm                  80 mm           22,20

do lekkich prac stolarskich oraz monta¿owych
≥atwe i szybkie przestawianie ramienia z zaciskania na rozpieranie
za pomocπ pokrêt≥a
si≥a zacisku do 2 000 N

Zacisk jednorêczny EZS

kod                  zestaw zawiera             zakres roboczy       cena Ä
BAN 700         1 zacisk taœmowy         max. 7 m                36,30
                       4 naro¿niki Vario

umo¿liwia zaciskanie elementów wielokπtnych
nierozciπgliwy pasek zaciskajπcy
mechanizm zapobiegajπcy plπtaniu siê paska

Zacisk taœmowy BAN

kod               zakres roboczy       wysiêg        cena Ä
XV3-50          55 mm                  37 mm        5,40
XV5-100      100 mm                  50 mm        6,60

do lekkich prac stolarskich i modelarskich oraz wszelkich zastosowañ domowych
regulacja zakresu oraz si≥y docisku poprzez zmianê pozycji górnej szczêki
wykonany ze wzmacnianego tworzywa
dwukomponentowe rêkojeœci

Zacisk sprê¿ynowy
regulowany "Clippix" 

kod             zakres roboczy         szerokoœæ szczêk       cena Ä
S10-ST      100 mm                   90 mm                       20,80

do lekkich prac stolarskich, monta¿owych oraz modelarskich
po demonta¿u trzpieni prowadzπcych mo¿liwoœæ pracy ukoœnie
mocowanie do blatu za pomocπ zacisków (w wyposa¿eniu)

Imad≥o modelarskie S10-ST

kod        zakres roboczy     wysiêg          cena Ä
XC2       25 mm                 30 mm          1,60
XC3       35 mm                 37 mm          2,20
XC5       50 mm                 50 mm          3,50
XC7       75 mm                 70 mm          4,70

do lekkich prac stolarskich i modelarskich oraz wszelkich zastosowañ domowych
sta≥a si≥a docisku
wykonany ze wzmacnianego tworzywa, dwukomponentowe rêkojeœci

Zacisk sprê¿ynowy "Clippix"



kod             zakres roboczy       wysiêg          cena Ä
GRZ 10       100 mm                 65 mm          58,60

równoleg≥e szczêki zaciskowe, mo¿liwoœæ regulacji po≥o¿enia górnej szczêki
ze œrubπ regulacyjnπ i dŸwigniπ zwalniajπcπ do obs≥ugi jednπ rêkπ
t≥oczone z wysokogatunkowej blachy stalowej
niklowane, z nak≥adkami ochronnymi z tworzywa

Szczypce zaciskowe spawalnicze
z regulowanπ szczêkπ GRZ
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kod                      d≥ugoœæ               rodzaj              cena Ä
D107-250            250 mm              prawe              16,82
D107-250L          250 mm              lewe                16,82

wykonane ze stali wysokiej jakoœci, rêkojeœci powlekane PCW
do blach stalowej do 1,2 mm oraz nierdzewnej do 0,8 mm 
do ciêæ po krzywej oraz krótkich ciêæ po prostej

No¿yce do blach typ "do otworów"

kod                  d≥ugoœæ           rodzaj         do blachy stalowej          cena Ä
D15A               180 mm           prawe         do 1,2 mm                      22,00
D15AL             180 mm           lewe           do 1,2 mm                      22,00

ma≥a g≥ówka o d≥ugoœci 20 mm i kompaktowy wymiar no¿yc umo¿liwia pracê
w trudnodostêpnych miejscach
do d≥ugich i krótkich ciêæ po krzywej i prostej
ergonomiczna rêkojeœæ

Ma≥e no¿yce dŸwigniowe uniwersalne do blach

kod                      d≥ugoœæ           rodzaj          do blachy stalowej          cena Ä
D29ASS-2           260 mm           prawe          do 1,2 mm                      54,70
D29ASSL-2         260 mm           lewe            do 1,2 mm                      54,70

krótka zwarta g≥ówka, do d≥ugich ciêæ prostych oraz ciêæ kszta≥towych
g≥adkie ostrza o specjalnej geometrii zapobiegajπcej zeœlizgiwaniu siê z przecinanego materia≥u
ze zoptymalizowanπ przek≥adnπ dŸwigniowπ zwiêkszajπcπ przenoszonπ si≥ê o ponad 25% (do modelu D27)
precyzyjne hartowane indukcyjnie ostrza, rêkojeœci t≥oczone z blachy

No¿yce dŸwigniowe wzmocnione "ideal" do blach

kod            d≥ugoœæ          zakres                                       cena Ä
D50           190 mm          drut miêkki do Ø 1,5 mm        18,60

do ciêcia kartonu, tworzywa, gumy, cienkiej blachy itp.
z otworem do ciêcia cienkiego miêkkiego drutu 
w rêkojeœci ostrza z otworami do zdejmowania izolacji z przewodów Ø 1 mm i 1,5 mm
ostrza d≥ugoœci 40 mm ze stali nierdzewnej
sprê¿yna rozwierajπca i blokada 

No¿yczki uniwersalne "Combinox"

kod            d≥ugoœæ           d≥ugoœæ ostrza               cena Ä
D48           190 mm           42 mm                          10,76

do ciêcia papieru, kartonu, gumy, korka, skóry, tworzywa sztucznego, cienkich wyk≥adzin
pod≥ogowych, a tak¿e miêkkiej blachy do 0,4 mm
ostrza z zπbkami zapobiegajπ zeœlizgniêciu siê przecinanego materia≥u
sprê¿yna rozwierajπca wraz z blokadπ
jednokomponentowe rêkojeœci, ostrza ze stali nierdzewnej

No¿yczki wielofunkcyjne proste zπbkowane ostrza

kod               d≥ugoœæ           zakres                                                      cena Ä
D49              165 mm          przewody typu linka do Ø 10 mm            15,84

do ciêcia przewodów typu linka wykonany z Al lub CU do Ø 10 mm
ostrza ze stali nierdzewnej
sprê¿yna rozwierajπca i blokada 

No¿yczki do ciêcia przewodów

kod           d≥ugoœæ          rodzaj        do blachy stalowej        cena Ä
D16          240 mm          prawe        do 1,2 mm                    13,78
D16L        240 mm          lewe          do 1,2 mm                    13,78

do krótkich ciêæ po krzywej lub prostej
ostrza z mikrozπbkami zapobiegajπ zeœlizgniêciu siê z przecinanego materia≥u
do blach stalowej do 1,2 mm oraz nierdzewnej do 0,8 mm

No¿yce dŸwigniowe warsztatowe do blach

kod                      d≥ugoœæ            d≥ugoœæ ostrza           cena Ä
DBKPH-EU          160 mm            28 mm                      20,24

szybki mechanizm wymiany ostrza, ostrze sk≥adane i chowane w rêkojeœci
podpórka pod kciuk u≥atwiajπce prowadzenie no¿a
blokada zabezpiecza przed przypadkowym z≥o¿eniem ostrza
rêkojeœæ z tworzywa sztucznego z magazynkiem na 5 ostrzy
uchwyt do mocowania na pasku, dostarczany z 5 ostrzami trapezowymi

Nó¿ sk≥adany uniwersalny z chowanym
ostrzem i magazynkiem

kod                        d≥ugoœæ (otwarty)                cena Ä
DBKPH-SET          160 mm                              30,14

szybki mechanizm wymiany ostrza,
podpórka pod kciuk
sk≥adane i blokowane ostrze,
dwukomponentowa rêkojeœæ
magazynek z dodatkowymi ostrzami
w zapinanym etui, dodatkowe ostrza
specjalne

Nó¿ sk≥adany uniwersalny w zestawie

Ostrze wymienne do no¿y
kod             d≥ugoœæ        rodzaj              opk.          cena Ä/opk.
DBK-T        60 mm          trapezowe        10 szt.       3,19
DBK-H        50 mm         hakowe            10 szt.       5,50
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kod                         d≥ugoœæ              szerokoœæ               cena Ä
340 200 1               200 mm             26 mm                    4,40
340 250 1               250 mm             26 mm                    5,25
340 300 1               300 mm             29 mm                    6,50
341 300 1               300 mm             29 mm                    9,20
340 350 1               350 mm             29 mm                    7,30o przekroju p≥askim wykonany ze stali chromowo-wanadowej, hartowanywersja 341 300 1 z rêkojeœciπ ochronnπ

Przecinak murarski p≥aski

kod                         d≥ugoœæ              szerokoœæ ostrza             cena Ä
385 050 1               150 mm             50 mm                             9,15
386 050 1               150 mm             50 mm                           11,85o przekroju p≥askim, do skuwania tynków, przecinania cegie≥ itp.

wykonany ze stali chromowo-wanadowej
386 050 1 z rêkojeœciπ ochronnπ

Przecinak p≥aski szeroki

kod                     d≥ugoœæ            typ              rozmiar                cena Ä
380 240 1           240 mm           proste          26 x 7 mm            5,55

381 240 1           240 mm           proste          26 x 7 mm            8,25

380 241 1           240 mm           wygiête        26 x 7 mm          11,95

do karoseryjnych prac blacharskich

model 381 240 1 z rêkojeœciπ ochronnπ z tw. sztucznego

model 380 241 1 wygiêty, z dodatkowym ostrzem bocznym

Przecinak blacharski

kod                     d≥ugoœæ               œrednica            cena Ä
450 002 0           150 mm               2 mm                2,46

450 003 0           150 mm               3 mm                2,46

450 004 0           150 mm               4 mm                2,46

450 005 0           150 mm               5 mm                2,46

450 006 0           150 mm               6 mm                2,46

450 008 0           150 mm               8 mm                2,81

450 010 0           150 mm             10 mm                2,81

450 102 0           150 mm               2 mm                3,76

450 103 0           150 mm               3 mm                3,76

450 104 0           150 mm               4 mm                3,76

450 105 0           150 mm               5 mm                3,76

450 106 0           150 mm               6 mm                3,76

450 108 09         150 mm               8 mm                3,76

do wybijania ko≥ków, zawleczek, trzpieni itp.

szlifowana precyzyjna czêœæ robocza

wykonany ze stali chromowo-wanadowej, hartowany i lakierowany

450 102 0, 450 103 0, 450 104 0, 450 105 0, 450 106 0, 450 108 09

z rêkojeœciπ ochronnπ z tw. sztucznego

Wybijak walcowy

kod                        d≥ugoœæ                szerokoœæ ostrza           cena Ä
360 202 1              200 mm               10 mm                          2,62
361 302 1              300 mm               12 mm                          3,70
362 252 1              250 mm               14 mm                          3,55o przekroju oœmiokπtnym, do kucia rowków pod przewody elektryczne mo¿liwoœæ ponownego ostrzenia wykonany ze stali chromowo-wanadowej, hartowany i lakierowany

Przecinak dla elektryka

kod                      zawiera                                   cena Ä
424 120 0           1, 2, 3, 4, 5 + punktak             10,60

424 140 0           1, 2, 3, 4, 5 + punktak             13,75

424 142 0           2, 3, 4, 5, 6                             23,05

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane

424 120 0 w stojaku z tworzywa

424 140 0 oraz 424 142 0 w kasecie z tworzywa

424 142 0: wybijaki z rêkojeœciπ ochronnπ

Zestaw wybijaków sto¿kowych + punktak

kod                      zawiera                                   cena Ä
425 170 0            3, 4, 5, 6, 8, 10                      16,55

425 150 0            3, 4, 5, 6, 8, 10                      20,25

425 152 0            2, 3, 4, 5, 6                            27,05

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane

425 170 0 w stojaku z tworzywa

425 150 0 oraz 425 152 0 w kasecie z tworzywa

425 152 0: wybijaki z rêkojeœciπ ochronnπ

Zestaw wybijaków walcowych

kod                              d≥ugoœæ                              cena Ä
330 250 1                    250 mm                             4,95
330 300 1                    300 mm                             5,90
331 300 1                    300 mm                             8,60o przekroju oœmiokπtnymwykonany ze stali chormowo-wanadowej, hartowanywersja 331 300 1 z rêkojeœciπ ochronnπ

Przebijak murarski

kod                              d≥ugoœæ                              cena Ä
366 250 1                    250 mm                             11,95o przekroju p≥askim, do kucia rowków pod przewody elektrycznewykonany ze stali chromowo-wanadowej, hartowany

Przecinak-bruzdownik dla elektryka
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kod                        zawiera rozmiary             cena Ä
425 560 6 RC        3, 4, 5, 6, 8, 10 mm        29,45

425 500 6 RC        3, 4, 5, 6, 8, 10 mm        33,00bardzo mocne, wykonane z wysokojakoœciowejstali chromowo-wanadowejczêœæ robocza hartowana do twardoœci 59 HRc,oraz chromowanag≥ówka do pobijania o zmniejszonej twardoœcico zapobiega pêkaniumalowane proszkowo425 560 6 RC w stojaku z tworzywa425 500 6 RC w kasecie z tworzywa

Zestaw wybijaków walcowychwzmacnianych

kod                      d≥ugoœæ            rozmiar ostrza            cena Ä
466 150 0            25 mm             8 mm                         9,80potrójne ostrze z kapturkiem ochronnynrêkojeœæ z tworzywa sztucznegowykonany ze stali narzêdziowej, hartowany

Skrobak precyzyjny "Profilit"

kod                   iloœæ w kpl.         zakres               cena Ä
471 900 3         5 szt.                  M5-M20           29,55

wykonane ze stali chrom-wanadium,

hartowane

z punktakiem, do œrub z prawym

i lewym gwintem

w etui z tworzywa

Zestaw wykrêtaków do œrub

kod                      d≥ugoœæ              przekrój            cena Ä
271 400 2            400 mm             18 mm               9,35

271 600 2            600 mm             18 mm             10,65

271 800 2            800 mm             18 mm             13,05

o przekroju szeœciokπtnym,malowany proszkowowykonany ze stali narzêdziowej,hartowany
£om budowlany

kod                     rodzaj                                rozmiar                  cena Ä
210 40000          p≥askie                              25x400 mm             8,55

210 40001          szpicak                             18x400 mm             8,55

210 30017          p≥askie szerokie                80x300 mm           19,90

210 40002          p≥askie szerokie                50x400 mm           15,50

wykonane ze stali wysokiej jakoœci, hartowane

mo¿liwoœæ ponownego ostrzenia

D≥uta do m≥otów SDS Max

kod                    d≥ugoœæ             œrednica           cena Ä
430 120 0          120 mm            4 mm               1,50

430 122 0          120 mm            4 mm               2,80

431 152 0          150 mm            5 mm               3,62

wykonane ze stali chromowo-wanadowej,

hartowane

430 122 0, 431 152 0 z rêkojeœciπ

ochronnπ z tworzywa sztucznego

Punktak œlusarski

kod                   d≥ugoœæ           œrednica           cena Ä
430 129             95 mm           11 mm             16,30

430 130           125 mm           14 mm             18,55

430 131           130 mm           17 mm             20,55

mechanizm wyzwalany przez naciskanie d≥oniπ

regulacja si≥y uderzenia, wymienna hartowana ig≥a

niklowany

Punktak automatyczny

kod                     iloœæ w kpl.          zakres               cena Ä
470 900 3           5 szt.                   M3-M18             8,70

470 901 3           6 szt.                   M3-M24           11,90

470 902 3           8 szt.                   M3-M45           28,75

wykonane ze stali chromowo-

wanadowej, hartowane

w kasecie z tworzywa

Zestaw wykrêtaków do œrub

kod                    rodzaj                                rozmiar                     cena Ä
212 25000         p≥askie                               20x250 mm               6,20

212 25001         szpicak                              14x250 mm                6,20

212 25003         bruzdownik                        22x250 mm             10,95

212 25014         p≥askie szerokie                 40x250 mm             10,20

wykonane ze stali wysokiej jakoœci, hartowane

mo¿liwoœæ ponownego ostrzenia

D≥uta do m≥otów SDS Plus

kod                      d≥ugoœæ            zawartoœæ                                                              cena Ä
212 00096           140 mm           p≥askie 20 mm, p≥askie 30 mm, szpicak                21,05d≥ugoœæ d≥ut 140 mm u≥atwia prace w miejscach trudno dostêpnychwykonane ze stali wysokiej jakoœci, hartowanemo¿liwoœæ ponownego ostrzenia

Zestaw d≥ut krótkich SDS Plus

212 00090         zestaw: p≥askie 20 mm       250 mm                   23,50

                          p≥askie 40 mm, szpicak

210 00090          zestaw: p≥askie 25 mm      250 mm                34,25

                           p≥askie 50 mm, szpicak



kod                               waga              cena Ä
0000101-0200              200 g            10,42

0000101-0300              300 g            11,40

0000101-0500              500 g            13,21

0000101-0800              800 g            18,21

0000101-1000            1000 g            21,47

uniwersalny m≥otek œlusarski

trzonek z drewna jesionowego

hartowany obuch

M≥otek œlusarski

kod                               waga              cena Ä
0030490-600                600 g            20,54

0030490-800                800 g            20,54

m≥otek do prac budowlanych

specjalny kszta≥t obucha umo¿liwia

wykuwanie bruzd i rowków pod przewody

hartowany obuch, rêkojeœæ z tworzywa

M≥otek budowlany do kucia bruzd

kod                        waga                wymiar                     kolor                 cena Ä
2510711-1             310 g                90x55 mm              czarny                 6,71

2510711-2             540 g              115x65 mm              czarny                 9,08

2510711-3             800 g              130x75 mm              czarny               12,80

2510711-4           1250 g              140x90 mm              czarny               18,01

2510721-2             540 g              115x65 mm              bia≥y                  10,06

obuch z twardej gumy, p≥askie powierzchnie

kolor bia≥y nie brudzi uderzanych elementów

trzonek z drewna jesionowego

M≥otek gumowy

kod                         waga                    cena Ä
0042010                 600 g                   20,90

hartowany obuch z k≥em i szczelinπ

do wyciπgania gwoŸdzi

uchwyt z magnesem do przytrzymania

gwoŸdzia w poczπtkowej fazie wbijania

korpus z rury stalowej, rêkojeœæ z tworzywa

M≥otek ciesielsko-dekarski

z magnesem

kod                             œrednica              waga                   cena Ä
0034002-35               35 mm                 550 g                  38,96

0034002-40               40 mm                 700 g                  45,00

0034002-50               50 mm               1000 g                  55,11

do pobijania elementów takich jak czêœci maszyn, elementy z≥πczne itp. bez ryzyka ich uszkodzenia

wymienne nylonowe koñcówki umo¿liwiπ silne uderzanie

z mechanizmem eliminujπcym odskakiwanie m≥otka podczas uderzenia

obuch z tulejπ wzmacniajπcπ i ochraniajπcπ trzonek

trzonek z drewna hikorowego

M≥otek bezodrzutowy z nylonowymi koncówkami

kod                         waga                   cena Ä
0082010                 600 g                  28,48

hartowany obuch z k≥em i szczelinπ do wyciπgania

gwoŸdzi

uchwyt z magnesem do przytrzymania gwoŸdzia

w poczπtkowej fazie wbijania

korpus z podwójnej rury stalowej, dwukomponentowa

rêkojeœæ z tworzywa

M≥otek ciesielsko-dekarski

z magnesem

kod                                    waga                          cena Ä
0030312-0200                   200 g                        12,18

0030312-0300                   300 g                        13,67

0030312-0500                   500 g                        16,25

uniwersalny m≥otek œlusarski

z tulejπ wzmacniajπcπ mocowanie rêkojeœci

do obucha

trzonek z drewna hikorowego

hartowany obuch

M≥otek œlusarski

kod                                    waga                          cena Ä
0032700-0300                   300 g                        14,40

0032700-0500                   500 g                        17,44

0032700-0800                   800 g                        22,19

uniwersalny m≥otek œlusarski 

z bardzo wytrzyma≥π rêkojeœciπ z w≥ókna szklanego

hartowany obuch

M≥otek œlusarski
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kod                           waga                 cena Ä
0027700                   600 g                21,83

hartowany obuch z szerokim p≥askim ostrzem

do ≥upania cegie≥

szczelina do wyciπgania gwoŸdzi 

korbus z rury stalowej, rêkojeœæ z tworzywa

M≥otek murarski „berliñski”

kod              wymiary poduszki         waga          cena Ä
0006851      95x100 mm                  2550 g       60,68

do pobijania kostki brukowej, p≥ytek,

krawê¿ników itp.

stalowy obuch osadzony na poduszcze

z twardej gumy

trzonek z drewna jesionowego

M≥otek brukarski

kod                          œr. poduszki          waga          cena Ä
0006891-1500        110 mm                2200 g       60,84

do pobijania kostki brukowej, p≥ytek,

krawê¿ników itp.

stalowy obuch osadzony na okrπg≥ej

poduszcze z twardej gumy

trzonek z drewna jesionowego

M≥otek brukarski

kod                      waga                    cena Ä
0008390              110 g                   10,99

do wybijania otworów w p≥ytkach ceramicznych

dwustronny obuch z hartowanym szpicem

trzonek z tworzywa wzmacnianego w≥óknem

szklanym, dwukomponentowa rêkojeœæ

M≥otek do p≥ytek ceramicznych

kod                    waga                 cena Ä
0029700            600 g                21,83

do prac przy budowie œcian gipsowych oraz prac murarskich

hartowany obuch z szerokim p≥askim ostrzem

szczelinπ do wyciπgania gwoŸdzi

korbus z rury stalowej, rêkojeœæ z tworzywa

Toporek murarski

kod                        produkt          waga          cena Ä
0000401-1000       m≥otek          1000 g       16,31

0000401-1250       m≥otek          1250 g       16,82

0000401-1500       m≥otek          1500 g       18,16

0000420-1500       nak≥adka       1500 g         5,62

m≥otek do prac budowlanych i kamieniarskich

trzonek z drewna jesionowego

hartowany obuch

nak≥adka wykonana z twardej gumy

M≥otek kamieniarski

kod                  œr. poduszki             waga               cena Ä
006871           105 mm                   2350 g            52,84

do pobijania kostki brukowej, pytek,

krawê¿ników itp.

stalowy obuch osadzony na poduszce

z twardej gumy

trzonek z drewna jesionowego

M≥otek brukarski

kod                        d≥. ostrza           cena Ä
0070150-000        85 mm               6,97

do obróbki kabli i przewodów np. zdejmowania izolacji,

separowania ¿y≥ itp.

ostrze ze stali nierdzewnej z wg≥êbieniem do zdejmowania

izolacji

rêkojeœæ z wk≥adkami z drewna

Nó¿ monterski sk≥adany

kod                            d≥. ostrza                cena Ä
0070232-280            280 mm                 19,97

nó¿ do ciêcia waty izolacyjnej

zπbkowane ostrze ze stali nierdzewnej

drewniana rêkojeœæ

Nó¿ do ciêcia waty izolacyjnej

                                                   do m≥otka
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kod                   typ                   d≥ugoœæ           waga kg         cena Ä
227802            PEB 405           5 m                 0,08                7,40
227804            PEB 410           10 m               0,14              10,50
227806            PEB 415           15 m               0,20              14,90
227808            PEB 420           20 m               0,26              17,60
227810            PEB 425           25 m               0,33              21,90

do wciπgania kabli i przewodów w kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle
z elastycznπ niewymiennπ g≥owicπ prowadzπcπ z jednej strony oraz uchem pociπgowym z drugiej
z w≥ókna poliamidowego œrednicy 4 mm

W≥ókno poliamidowe do wciπgania kabli i przewodów
kod                   typ                   d≥ugoœæ           waga kg         cena Ä
227842            SSP 405           5 m                 0,34              10,30
227844            SSP 410           10 m               0,67              16,70
227846            SSP 415           15 m               1,00              23,30
227848            SSP 420           20 m               1,33              29,50
227850            SSP 425           25 m               1,67              37,20

do wciπgania kabli i przewodów w kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle
z g≥owicπ prowadzπcπ z jednej strony oraz uchem pociπgowym z drugiej
z w≥ókna stalowego œrednicy 4 mm

W≥ókno stalowe do wciπgania kabli i przewodów

kod                typ                 d≥ugoœæ       rodzaj                  waga kg      cena Ä
211031         ORS 3-30       30 m            zestaw                  1,10          168,00
211033         ORS 3-50       50 m            zestaw                  1,30          192,00

do wciπgania kabli i przewodów w kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle
w≥ókno wciπgajπce przewodzi prπd elektryczny co umo¿liwia jego lokalizacjê
w instalacji np. podczas zatoru (np. przy pomocy przyrzπdu Testboy 26)
bardzo mocne i elastyczne w≥ókno œrednicy 3 mm z elastycznπ g≥owicπ
prowadzπcπ œr. 10 mm
mo¿liwoœæ wymiany g≥owicy prowadzπcej w≥ókno
w obudowie z mocnego tworzywa sztucznego o wymiarach 31,5 x 21,0 x 7,0 cm
zestaw zawiera dodatkowe akcesoria:
- elastycznπ g≥owicê prowadzπcπ
- siatka pociπgowa tzw. poñczocha samozaciskowa
- uchwyt z gumy do popychania/pociπgania w≥ókna
- 3 z≥πcza naprawcze z gwintem
- 2 uchwyty oczkowe z gwintem
- preparat naprawczy do klejenia w≥ókna
- instrukcjê obs≥ugi
maksymalna si≥a pociπgowa 5000N/500 kg

Przyrzπd „Mini-Snake” z w≥óknem do wciπgania
kabli i przewodów z mo¿liwoœciπ lokalizacji

kod                typ                d≥ugoœæ       rodzaj                   waga kg      cena Ä
211004         RS 3-30        30 m            zestaw                  1,10            147,00
211006         RS 3-50        50 m            zestaw                  1,30            165,00

211012         ES 3-30        30 m            wymienne w≥ókno                      61,00
211014         ES 3-50        50 m            wymienne w≥ókno                      79,00

do wciπgania kabli i przewodów w kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle

bardzo mocne i elastyczne w≥ókno œrednicy 3 mm z elastycznπ g≥owicπ
prowadzπcπ œr. 10 mm
mo¿liwoœæ wymiany g≥owicy prowadzπcej w≥ókno
w obudowie z mocnego tworzywa sztucznego o wymiarach 31,5 x 21,0 x 7,0 cm
zestaw zawiera dodatkowe akcesoria:
- elastycznπ g≥owicê prowadzπcπ
- siatka pociπgowa tzw. poñczocha samozaciskowa
- uchwyt z gumy do popychania/ pociπgania w≥ókna
- 3 z≥πcza naprawcze z gwintem
- 2 uchwyty oczkowe z gwintem
- preparat naprawczy do klejenia w≥ókna
- instrukcjê obs≥ugi
maksymalna si≥a pociπgowa 5800N/580 kg

Przyrzπd „Mini-Snake” z w≥óknem
do wciπgania kabli i przewodów

kod                typ                  d≥ugoœæ    rodzaj                   waga kg         cena Ä
211090          RS 4-40         40 m         zestaw                  3,40               299,00
211130          RS 4-60         60 m         zestaw                  3,90               341,00
211170          RS 4-80         80 m         zestaw                  4,45               374,00

211590          ES 4-40         40 m         wymienne w≥ókno                       110,00
211630          ES 4-60         60 m         wymienne w≥ókno                       138,00
211670          ES 4-80         80 m         wymienne w≥ókno                       176,00

do wciπgania kabli i przewodów w kana≥y kablowe,

rury, rurki lub tzw. peszle

bardzo mocne w≥ókno œrednicy 4,5 mm pokryte
warstwπ ochronnπ z PE
mo¿liwoœæ wymiany g≥owicy prowadzπcej w≥ókno
galwanizowany druciany stojak o œrednicy 350 mm,
bêben z hamulcem
aluminiowa g≥owica prowadzπca w zestawie
maksymalna si≥a pociπgowa 11000N/1100 kg

Stojak z w≥óknem do wciπgania kabli i przewodów kod                typ              rodzaj                                przeznaczenie                cena Ä
226470          RPA 3        5 z≥πczek koñcowych        Mini-Snake                    13,80
226472          RPV 3        5 z≥πczek œrodkowych       Mini-Snake                    12,60
226476          RPS 3         klej+z≥πczki                       Mini-Snake                    25,30
226500          RPS 4         klej+z≥πczki                       RS 4                               29,50
226780          RPK 15       klej                                   Mini-Snake i RS             13,30

do ≥πczenia zerwanego w≥ókna przy pomocy specjalnego kleju

zawiera mosiê¿ne z≥πczki ≥πczπce oraz klej
z≥πcze z gwintem M5

Zestaw naprawczy do w≥ókien do wciπgania kabli

211039         OES 3-30       30 m            wymienne w≥ókno                   78,00
211041         OES 3-50       50 m            wymienne w≥ókno                   99,00
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kod              typ              Ø g≥ówki        iloœæ w opk.     przeznaczenie        cena Ä
226300        RFK 7         7 mm             3 szt.                Mini-Snake           18,50
226302        RFK 10       10 mm           3 szt.                Mini-Snake           18,80
226308        RFK 71       7 i 10 mm      po 1 szt.           Mini-Snake           14,30
226320        RAK 11       11 mm           1 szt.                RS 4                       7,40

elastyczna g≥owica prowadzπca do przyrzπdów

do wciπgania kabli i przewodów

umo¿liwia ≥atwe przeciœniecie w≥ókna przez
kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle
z≥πcze z gwintem M5

Elastyczna g≥owica prowadzπca do w≥ókna

kod                 typ                do kabli o œrednicy           cena Ä
226312          RZS 6            4-6 mm                            21,60
226313          RZS 9            6-9 mm                            22,40
226314          RZS 12          9-12 mm                          26,30
226315          RZS 15          12-15 mm                        29,20

umo¿liwia przeciπganie kabli i przewodów

przez kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle

dzia≥a na zasadzie zaciskowej (pociπganie
zaciska uchwyt na przewodzie)
z≥πcze z gwintem M5
zawiera po 3 szt. w opakowaniu

Uchwyt elastyczny (tzw. poñczocha) do przewodów

kod                  typ                     iloœæ w opk.               cena Ä
226310           RZO 6                 3 szt.                         6,90

umo¿liwia przeciπganie kabli, przewodów lub linek

przez kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle 

z≥πcze z gwintem M5

Uchwyty oczkowe do przyrzπdów „Mini-Snake”

kod                typ                 do w≥ókien             œrednica             cena Ä
226290          MBZ 75         Ø 3-45 mm           75 mm               6,00

umo¿liwia ≥atwe i pewne uchwycenie podczas przeciskania

samego w≥ókna lub pociπganie w≥ókna wraz z przewodem

przez kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle

wykonany z gumy

Uchwyt do popychania/pociπgania w≥ókna przyrzπdów „Mini-Snake”

kod                  typ                 pojemnoœæ          opakowanie                 cena Ä
235100           J-19V            560 ml                woreczek foliowy           12,10
235140           J-128V          3,8 l                    pojemnik                       32,50
235150           J-640V          19,0 l                  pojemnik                     128,00

umo¿liwia ≥atwiejsze wprowadzenie i przeciπganie kabli

i przewodów przez kana≥y kablowe, rurki lub tzw. peszle
do wszelkiego rodzaju kabli i przewodów
nie brudzi œcian i wyk≥adzin
nie zawiera wosku i smaru, bezzapachowy

Œrodek poœlizgowy do przyrzπdów do wciπgania kabli i przewodów

kod                typ                  do kabli Ø           do lin stalowych Ø         cena Ä
262400         HD 11 S          3-21 mm              3-12 mm                        476,00
262410         HD 12 S          3-50 mm              3-22 mm                        527,00
262460         HK 11             3-21 mm               -                                    411,00
262470         HK 12             3-50 mm               -                                    439,00

do pomiaru d≥ugoœci odcinków przewodów i kabli izolowanych

model HD tak¿e do linek stalowych oraz przewodników p≥askich
z licznikiem do 999,99 m, dok≥adnoœæ +/- 0,8%
mocny metalowy kurpus, precyzyjnie wykonane rolki

Przyrzπd do pomiaru d≥ugoœci kabli i przewodów

kod              typ                bêben drewniany              bêben stalowy                     cena Ä/szt.

320710        KTA 2A         Ø 1000 mm/500 kg         Ø 1600 mm/1000 kg          317,00

u≥atwia prawid≥owe odwijanie przewodów kabli

i bêbna kablowego

wykonany z aluminium, waga 8,20 kg
regulowane i ≥o¿yskowane rolki
wymagane 2 sztuki

Statyw (stopa) do bêbna kablowego

kod              typ                do bêbna                 obciπ¿enie        szerokoœæ wew.        cena Ä
320300        KW 6-8        Ø 600-800 mm       300 kg             600 mm                   432,00
320320        KW 6-10      Ø 600-1000 mm     500 kg             700 mm                   541,00
320330        KW 6-12      Ø 600-1250 mm     800 kg             930 mm                   767,00

u≥atwia prawid≥owe odwijanie przewodów kabli

i bêbna kablowego

dobrze wywa¿ony, ≥atwy w obs≥udze
wykonany z rury stalowej, galwanizowany

Stojak do bêbna kablowego
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kod                  wymiary            zakres pracy              cena Ä
Testboy 11      142x26 mm       110-1000V AC          16,89

≥atwy w u¿yciu tester do sprawdzania obecnoœci napiêcia w gniazdach, przewodach,
w≥πcznikach, oprawkach itp.
przydatny tak¿e przy szukaniu przewodów pod napiêciem osadzonych w korytkach,
rurkach, pod boazeriπ itp.
wykrycie napiêcia powoduje zaœwiecenie siê diody ukrytej w bia≥ej czêœci korpusu
oraz sygnalizacjê dŸwiêkiem
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 1000V, stopieñ ochrony: IP44 
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Bezkontaktowy optyczno-akustyczny
tester napiêcia 110-1000V Testboy 11

kod                     wymiary               zakres pracy                cena Ä
Testboy 114       160x25 mm          12-1000V AC              20,81

≥atwy w u¿yciu tester do sprawdzania obecnoœci napiêcia w gniazdach, przewodach,
w≥πcznikach, oprawkach itp.
przydatny tak¿e przy szukaniu przewodów pod napiêciem osadzonych w korytkach,
rurkach, pod boazeriπ itp.
wykrycie napiêcia powoduje zaœwiecenie siê diody ukrytej w bia≥ej czêœci korpusu
oraz sygnalizacjê wibrujπcπ
wbudowana latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 1000V, stopieñ ochrony: IP44 
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Bezkontaktowy optyczno-wibrujπcy
tester napiêcia 12-1000V Testboy 114

kod                           wymiary                        zakres pracy                      cena Ä
Testboy 20 Plus        120x60x30 mm            0-250Ù, do 400V             23,48

≥atwy w u¿yciu tester umo¿liwiajπcy optyczny niskooporowy (0-20Ù) oraz akustyczny
wysokooporowy (0-250Ù) test ciπg≥oœci obwodu
wbudowany bezkontaktowy wykrywacz napiêcia
mo¿liwoœæ sprawdzania uk≥adu faz (dla napiêcia do 300V)
wbudowana latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: II 300V, stopieñ ochrony: IP20
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Uniwersalny tester ciπg≥oœci obwodu Testboy 20

kod                         wymiary/opis                zakres pracy                cena Ä
Profi LCD Plus       238x70x30 mm             6-1000V AC/DC         72,72
9922002                etui do Profi LED/LCD                                        7,00

tester s≥u¿y do:
  - wskazañ napiêæ prπdu sta≥ego i zmiennego w zakresie
    od 4V do 1000V AC/DC (0÷400 Hz)
  - sprawdzania obecnoœci faz (jednobiegunowe)
  - sprawdzania kierunku wirowania faz (dwubiegunowe)
  - sprawdzania ciπg≥oœci obwodu (sygnalizacja dŸwiêkowa) 0÷35Ù
  - testowania zabezpieczeñ ró¿nicowo-prπdowych (FI/RCD)
  - pomiaru rezystancji (0÷2000Ù)
wskazania wyœwietlane na podœwietlanym cyfrowym wskaŸniku LCD
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61243-3 
kategoria bezpieczeñstwa: IV 1000V, stopieñ ochrony: IP65
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Dwubiegunowy tester napiêcia Profi LCD Plus

kod                     wymiary                zakres pracy                cena Ä
Testboy 113        160x25 mm          12-1000V AC              19,98

≥atwy w u¿yciu tester do sprawdzania obecnoœci napiêcia w gniazdach, przewodach,
w≥πcznikach, oprawkach itp.
przydatny tak¿e przy szukaniu przewodów pod napiêciem osadzonych w korytkach,
rurkach, pod boazeriπ itp.
wykrycie napiêcia powoduje zaœwiecenie siê diody ukrytej w bia≥ej czêœci korpusu
oraz sygnalizacjê dŸwiêkiem
wbudowana latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 1000V, stopieñ ochrony: IP44 
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Bezkontaktowy optyczno-akustyczny
tester napiêcia 12-1000V Testboy 113

kod                              wymiary                               cena Ä
Testboy 130                160x25 mm                          22,04

do identyfikacji obecnoœci pola magnetycznego wytwarzanego w sprawnych cewkach elektromagnesów
do szybkiego i bardzo prostego sprawdzenia dzia≥ania m.in. zaworów, styczników elektromagnetycznych
i transformatorów
wykrycie napiêcia powoduje zaœwiecenie siê diody ukrytej w bia≥ej czêœci korpusu
wbudowana latarka LED
z magnesem kontrolnym
stopieñ ochrony: IP44
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Bezkontaktowy identyfikator pola magnetycznego Testboy 130

kod                            wymiary                      zakres pracy               cena Ä
Testboy 40 Plus        120x60x30 mm           6-400V AC/DC           18,54

funkcjonalny tester do wskazañ wartoœci napiêæ prπdu sta≥ego i zmiennego
w zakresie 6-400V AC/DC
mo¿liwoœæ ustalenia biegunowoœci napiêcia DC
wskazania przedstawione za pomocπ 8 LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 400V, stopieñ ochrony: IP44
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Dwubiegunowy tester napiêcia 40 Plus

kod                         wymiary/opis                  zakres pracy              cena Ä
Profi LED Plus        238x70x30 mm              6-1000V AC/DC        53,32
9922002                 etui do Profi LED/LCD                                       7,00

tester s≥u¿y do:
  - wskazañ napiêæ prπdu sta≥ego i zmiennego w zakresie
    od 12V do 1000V AC/DC (0÷400 Hz)
  - sprawdzania obecnoœci faz (jednobiegunowe)
  - sprawdzania kierunku wirowania faz (dwubiegunowe)
  - sprawdzania ciπg≥oœci obwodu (sygnalizacja dŸwiêkowa) 0÷500 kÙ
  - testowania zabezpieczeñ ró¿nicowo-prπdowych (FI/RCD)
wskazania przedstawiane za pomocπ 12 LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61243-3
kategoria bezpieczeñstwa: IV 1000V, stopieñ ochrony: IP65
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Dwubiegunowy tester napiêcia Profi LED Plus
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kod                                 wymiary                  zakres pracy                cena Ä
Testavit Schuki 3A          60x60 mm              230V, 50Hz                  20,39

do kontroli gniazd wtykowych, kabli po≥πczeniowych
do gniazd instalacji 230 V z uziemieniem typu F (Schuko) oraz typ E z tradycyjnym ko≥kiem
umo¿liwia kontrole prawid≥owoœci pod≥πczenia przewodów oraz uziemienia ochronnego
dopuszczenie: IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: II 300V, stopien ochrony IP42
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester gniazd elektrycznych Schuki 3A

kod                                   wymiary                 zakres pracy                cena Ä
Testavit Schuki 1A            60x60 mm              230V, 50Hz                 40,99

do kontroli gniazd wtykowych, kabli po≥πczeniowych
do gniazd instalacji 230 V z uziemieniem typu F (Schuko) oraz typ E z tradycyjnym ko≥kiem
umo¿liwia kontrole prawid≥owoœci pod≥πczenia przewodów oraz uziemienia ochronnego
skutecznoœæ zabezpieczeñ ró¿nicowoprπdowych sprawdzana jest pod prπdem nominalnym 30mA,
czas wyzwalania 200ms
dopuszczenie: IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: II 300V, stopieñ ochrony IP42
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester gniazd i wy≥πczników ró¿nicowoprπdowych Schuki 1A

kod                           wymiary                 zakres pracy / rodzaj              cena Ä
Testavit Schuki 2      100x50x75 mm      230V, 50Hz, na wtyczce         82,19
Testavit Schuki 2K    100x50x75 mm      230V, 50Hz, z przewodem     82,19

do kontroli gniazd wtykowych, kabli przy≥πczeniowych i zabezpieczeñ ró¿nicowoprπdowych
do instalacji 230V oraz instalacji starszego typu z klasycznym zerowaniem ochronnym
w przypadku gniazd wtykowych kontrolowane jest prawid≥owe pod≥πczenie przewodów
skutecznoœæ zabezpieczeñ ró¿nicowoprπdowych sprawdzana jest ustawianym prπdem
nominalnym: 10-30-100-300-500mA, czas wyzwalania 200ms
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 300V, stopieñ ochrony: IP20
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester gniazd i wy≥πczników
ró¿nicowoprπdowych Schuki 2/2K

kod                                wymiary            do gniazd CEE typu          cena Ä
Testboy TV 400/16A      165x65 mm       16 A                                 67,36
Testboy TV 400/32A      165x65 mm       32 A                                 73,13

tester s≥u¿y do sprawdzania:
- kierunku wirowania faz wskazywany przez lampki kontrolne
- kontroli prawid≥owego pod≥πczenia (wskazuje brak przewodu liniowego,
  neutralnego lub ochronnego)
- w po≥πczeniu z testerem Testavit Schuki 2 sprawdzania skutecznoœci
  wy≥πczników ró¿nicowoprπdowych
posiada 3 diody kontrolne
standardowe gniazdo 230V do pod≥πczenia testera Schuki
dopuszczenie: TUV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: IP44
waga 250 g
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester kierunku wirowania faz
i gniazd wtykowych CEE

kod                            wymiary                   zakres pracy           cena Ä
Testboy TV410N        115x60x25 mm        60-400V AC           40,99

do ustalania kierunku wirowania pola elektromagnetycznego w urzπdzeniach
elektrycznych, silnikach, pompach itp.
zakres pomiaru: 60-400V AC, 50/60Hz
nie wymaga baterii ani zewnêtrznego Ÿród≥a zasilania
wskaŸniki testera w postaci lampek neonowych umo¿liwiajπ identyfikacjê kierunku
wirowania faz oraz stwierdzenie obecnoœci poszczególnych faz w sieciach trójfazowych
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 400V, stopieñ ochrony: IP44 
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester kolejnoœci faz TV410N

kod                          wymiary                 zakres pracy                    cena Ä
Testboy TV216N      220x75x35 mm      200mV-600V AC/DC      143,17

miernik s≥u¿y do pomiaru:
  - prπdu AC: 60A, 600A (40-400Hz)
  - prπdu DC: 60A, 600A
  - napiêcia AC: 200mV, 2, 20, 200, 600V (40-200Hz)
  - napiêcia DC: 600mV, 6, 60, 600V
  - czêstotliwoœci (przez cêgi): 600Hz, 1kHz, >1A AC rms
  - czêstotliwoœci (przez wtyki): 600Hz, 6kHz, 10kHz, >0,2V AC rms
  - wspó≥czynnika  wype≥nienia impulsu: 10 do 95%, +/- 3,0%, >1A AC rms
  - rezystancji: 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60MÙ
  - testu diod: napiêcie testu ~3,3V/~1mA
  - testu po≥πczeñ: <30 Ù (sygna≥ akustyczny)
miernik posiada funkcjê zatrzymania na wskaŸniku bie¿πcej wartoœci
(Data-Hold) 
wbudowana latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 600V, stopieñ ochrony: IP44
zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA micro
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Miernik cêgowy TV216N

kod                   wymiary                       czas pracy               cena Ä
Light 500          320x40x45 mm           4,5 h                        41,61

obudowa wykonana z materia≥ów odpornych na kwasy i oleje oraz uderzenia mechaniczne
w obudowie zamontowany haczyk do wieszania i magnesy (na dwóch bokach)
zasilana akumulatorem NiMH 3,6V (1800 mAh)
Ÿród≥em œwiat≥a jest 27 bia≥ych diod LED
roz≥adowanie sygnalizowane czerwonπ diodπ LED
czas pracy bez ≥adowania ok. 4,5 h, czas ≥adowania ok. 2 h
stopieñ ochrony: IP54
na wyposa¿eniu ≥adowarka 230V oraz ≥adowarka samochodowa
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Bezprzewodowa lampa warsztatowa LED

kod                         wymiary                   zakres pracy         cena Ä
Testboy TV218       155x50x25 mm        40A, 200A            102,79

miernik s≥u¿y do pomiaru prπdu AC/DC w zakresie 40A i 200A
miernik posiada funkcjê zatrzymania na wskaŸniku bie¿πcej
wartoœci (Data-Hold)
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 300V, stopieñ ochrony: IP44
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA micro
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Amperomierz cêgowy TV218
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kod                       wymiary                   zakres pracy                cena Ä
Testboy 2200       140x70x35 mm        200mV-400V AC,        57,47
                                                            2-400V DC

miernik s≥u¿y do pomiaru: 
  - napiêcia DC: 200mV, 2, 20, 200, 400V
  - napiêcia AC: 2, 20, 200, 400V (50-400Hz)
  - prπdu DC/AC: 200µA, 2000µA, 4A 
  - rezystancji: 200, 2k, 20k, 2M, 20MÙ
  - testu diod: napiêcie testu ~1,5V/~0,6mA
  - testu ciπg≥oœci obwodu: <50 Ù 
miernik posiada funkcjê zatrzymania na wskaŸniku bie¿πcej wartoœci
(Data-Hold) 
wbudowany bezkontaktowy tester napiêcia AC i latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 300V
zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA micro
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Multimetr cyfrowy Testboy 2200 Multimetr cyfrowy Testboy 3000
kod                       wymiary                   zakres pracy                 cena Ä
Testboy 3000       140x70x35 mm        200mV-600V AC,         87,96
                                                            2-600V DC

miernik s≥u¿y do pomiaru: 
  - napiêcia DC: 200mV, 2, 20, 200, 600V
  - napiêcia AC: 200mV, 2, 20, 200, 600V (50-400Hz)
  - prπdu DC/AC: 200µA, 2000µA, 10A
  - rezystancji: 200, 2k, 20k, 2M, 20MÙ
  - testu diod: napiêcie testu ~1,5V/~0,6mA
  - testu ciπg≥oœci obwodu: <50 Ù 
miernik posiada funkcjê zatrzymania na wskaŸniku bie¿πcej wartoœci
(Data-Hold) 
wbudowany bezkontaktowy tester napiêcia AC i latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 600V
zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA micro
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

kod           wymiary                   zakres pracy             cena Ä
Pocket      119x65x18 mm       1-500V AC/DC         55,62

Multimetr cyfrowy Pocket

miernik przeznaczony do pomiaru:
  - napiêcia AC/DC: 1-500V, 40-70Hz
  - rezystancji: 0-10MÙ
  - ciπg≥oœci obwodu (sygnalizacja akustyczna)
wbudowana latarka LED
wskazania przedstawione na wyœwietlaczu LCD
funkcja pamiêci wyniku testu (Data-Hold) 
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 300V, stopieñ
ochrony: IP44
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

kod                   wymiary                                             zakres pracy              cena Ä
Testboy 26        230x55x23 mm; 55x75x23 mm         zasiêg do 8 km         130,81

≥atwy w u¿yciu tester umo¿liwiajπcy bezkontaktowπ identyfikacjê oraz wykrywanie
przep≥ywu prπdu w przewodzie lub wiπzce przewodów bez ryzyka uszkodzenia izolacji
umo¿liwia tak¿e lokalizacjê przewodów w œcianach lub korytkach kablowych
z generatorem dŸwiêkowym (dŸwiêk sta≥y lub modulowany)
zasiêg do 8 km, napiêcie maksymalne do 400V
mo¿liwoœæ pod≥πczenia s≥uchawek, wbudowana latarka LED
zasilanie: baterie 9V (tester i generator) 
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester instalacji Testboy 26

kod                          wymiary                     zakres pracy               cena Ä
Testboy TV333        130x72x30 mm          0-100 000 LUX          84,46

do pomiaru natê¿enia oœwietlenia i padania œwiat≥a na okreœlonπ powierzchniê
wskazania przedstawione na wyœwietlaczu LED o wysokoœci 18 mm
posiada funkcje zatrzymania na wyœwietlaczu bie¿πcej wartoœci (Data-Hold)
czêstotliwoœæ pomiaru: 0,4 s

Otemperatura pracy 0-50 C
dopuszczenie: IEC/EN 61010-1
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Luksometr cyfrowy TV333

Multimetr cyfrowy Testboy 313
kod                      wymiary                   zakres pracy                 cena Ä
Testboy 313         200x89x38 mm        200mV-600V DC,        72,51
                                                            2-600V AC

miernik s≥u¿y do pomiaru:
  - napiêcia DC: 200mV, 2, 20, 200, 600V
  - napiêcia AC: 2, 20, 200, 600V (50-400Hz)
  - prπdu DC/AC: 2mA, 20mA, 200mA, 10A
  - rezystancji: 200Ù, 2k, 20k, 200kÙ, 2MÙ, 20MÙ
  - testu diod: napiêcie testu ~2,8V/~25µA
  - testu ciπg≥oœci obwodu: <70Ù

O  - temperatury: - 20 do 1000 C (sonda w zestawie)
funkcja zatrzymania wskazania bie¿πcej wartoœci Data-Hold)
blokada gniazd wejœciowych ustawiana wg wybranego zakresu
podœwietlany wyœwietlacz  wys. 28 mm
dopuszczenie: IEC/EN 61010-1
kategoria bezpieczeñstwa: III 600V
zasilanie: 1 bateria 9V 6LR61
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester przewodów sieciowych Testboy 28
kod                   wymiary                   zakres pracy                            cena Ä
Testboy 28       150x65x25 mm        USB, RJ11, RJ45, BNC           236,90
                                                       

do sprawdzania prawid≥owoœci
po≥πczenia przewodów sieciowych
umo¿liwia pomiar d≥ugoœci przewodu
zawiera generator sygna≥u oraz tester
z wyœwiatlaczem LCD
gniazda pomiarowe: USB, RJ11,
RJ45, BNC
zasilanie: 1 bateria 9V 6LR61
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Tester p≥ynu hamulcowego Testboy 55
kod                      wymiary                  zakres pracy                cena Ä
Testboy 55          155x22 mm             DOT 3; 4; 5.1              60,77

umo¿liwia szybkπ i precyzyjnπ ocenê jakoœci p≥ynu w uk≥adzie
w zakresie: „do natychmiastowej wymiany / zalecana wymiana
w najbli¿szym czasie / poprawnie”
identyfikacja rodzaju p≥ynu w uk≥adzie: DOT 3; 4 lub 5.1
wskaŸnik z kolorowych diod LED
próbnik wyposa¿ony jest w funkcjê samo-sprawdzenia
kwasoodporna obudowa z odpornego tworzywa sztucznego
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
stopieñ ochrony: IP 42
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat54



kod                  wymiary                  zakres pracy         cena Ä
Testboy 70      158x74x31 mm       0-1250 um/          517,06
                                                      0-50 mil

do pomiaru gruboœci pow≥ok niemagnetycznych (farb,
lakierów, emalii, chromu, miedzi, cynku itp.) na pod≥o¿u
magnetycznym (np. stali) oraz do pomiaru gruboœci pow≥ok
niemetalicznych (farb, plastików, emalii) na pod≥o¿u z metali
niemagnetycznych (aluminium, miedŸ, mosiπdz)
miernik gruboœci pow≥ok jest szczególnie przydatny
w warsztatach lakierniczych do kontroli jakoœci
wykonywanych pow≥ok
dok≥adnoœæ +/- 2,5 um, rozdzielczoœæ 1 µm
minimalna powierzchnia pomiarowa Ø 5 mm
minimalna krzywizna promienia: Fe 1,5 mm; NFe 0,3 mm
minimalna gruboœæ pod≥o¿a: Fe 0,2 mm; NFe 0,05 mm

Owaga 220 g, zakres temperatur 0 do 50 C
dopuszczenie: IEC/EN 61010-1
zasilanie: 4 baterie 1,5V AAA
w zestawie próbnik materia≥u Fe oraz NFe oraz folie wzorcowe
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Miernik gruboœci pow≥ok Testboy 70

kod                      wymiary                      zakres pracy                cena Ä
Testboy 75          158x74x31 mm           1,2-200 mm                512,94

do pomiaru gruboœci elementów z materia≥ów takich jak stal, aluminium, miedŸ, mosiπdz,
szk≥o kwarcowe, PCW, cynk, ¿eliwo, polietylen, ¿eliwo szare
miernik gruboœci pow≥ok jest szczególnie przydatny w warsztatach samochodowych oraz w przemyœle
dok≥adnoœæ +/- 0,5 mm rozdzielczoœæ 0,1 mm
minimalna powierzchnia pomiarowa Ø 5 mm
prêdkoœæ dŸwiêku 500 m/s do 9000 m/s

Owaga 220 g, zakres temperatur 0 do 50 C
zasilanie: 4 baterie 1,5V AAA
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

UltradŸwiêkowy miernik gruboœci materia≥ów Testboy 75 kod                       wymiary                       zakres pracy                         cena Ä
Testboy 72            94x48x24,2 mm          0-1000 um / 0-40 mil           286,34

do pomiaru gruboœci pow≥ok niemagnetycznych (farb, lakierów, emalii, chromu, miedzi, cynku itp.)
na pod≥o¿u magnetycznym oraz na pod≥o¿u z metali niemagnetycznych (aluminium, miedŸ, mosiπdz)
miernik gruboœci pow≥ok jest szczególnie przydatny w warsztatach lakierniczych do kontroli jakoœci
wykonywanych pow≥ok
automatycznie dostosowuje siê do typu pod≥o¿a
z pamiêciπ do 10 ostatnich pomiarów
dok≥adnoœæ +/- 2 um, rozdzielczoœæ 1 µm
minimalna powierzchnia pomiarowa Ø 7 mm
minimalna krzywizna promienia: Fe 1,5 mm; NFe 0,3 mm
minimalna gruboœæ pod≥o¿a: Fe 0,2 mm; NFe 0,05 mm

Owaga 72 g, zakres temperatur 0 do 40 C
dopuszczenie: IEC/EN 61010-1
zasilanie: 1 bateria 1,5V AAA
w zestawie próbnik materia≥u Fe oraz NFe oraz folie wzorcowe
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Miernik gruboœci pow≥ok Testboy 72

kod                       wymiary                zakres pracy        cena Ä
O OTestboy TV322      175x90x40 mm      -20 C-380 C        74,16

do bezdotykowego (na podczerwieñ) pomiaru temperatury
O O Ozakres pomiaru: -20 C-380 C, dok≥adnoœæ +/- 2 C

stosunek d≥ugoœci do plamki pomiaru: 8:1
z w≥πczanym celownikiem laserowym
wskazania przedstawione na podœwietlanym wyœwietlaczu LCD 
miernik posiada funkcjê zatrzymania na wskaŸniku bie¿πcej
wartoœci (Data-Hold) 

Otemperatura pracy: 0-50 C
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1 
zasilanie: bateria 9V
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Pirometr cyfrowy TV322 kod                      wymiary                zakres pracy         cena Ä
O OTestboy TV325     175x90x40 mm      -60 C-500 C        107,12

do bezdotykowego (na podczerwieñ) pomiaru temperatury
O Ozakres pomiaru: -60 C-500 C, opcjonalnie z czujnikiem typu

O O OK: -64 C-1400 C, dok≥adnoœæ +/- 2 C
stosunek d≥ugoœci do plamki pomiaru: 12:1
z w≥πczanym celownikiem laserowym
wskazania przedstawione na podœwietlanym wyœwietlaczu LCD 
miernik posiada funkcjê zatrzymania na wskaŸniku bie¿πcej
wartoœci (Data-Hold)

Otemperatura pracy: 0-50 C
wbudowana latarka LED
dopuszczenie: TÜV/GS:IEC/EN 61010-1
zasilanie: bateria 9V
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat

Pirometr cyfrowy TV325

Miernik gruboœci pow≥ok samochodowych Testboy 74
kod                       wymiary                  zakres pracy                 cena Ä
Testboy 74           160x33 mm             <100µ; - 400µ              72,10

umo¿liwia szybki pomiar gruboœci pow≥ok niemagnetycznych takich
jak lakier, emalia, chrom, miedŸ, cynk na materia≥ach ze stali lub ¿elaza
dok≥adnoœæ: +/- 15%
minimalna powierzchnia pomiarowa: Ø 7 mm
minimalna gruboœæ pod≥o¿a: Fe 0,8 mm
wskaŸnik z 3 kolorowych diod LED
stopieñ ochrony: IP 40
zasilanie: 1 bateria 12V typu V23
gwarancja 5 latgwarancja 5 lat
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kod                     d≥ugoœæ        rozmiar        cena Ä
50810006080     100 mm         6 mm         1,65
50810007080     110 mm         7 mm         1,65
50810008080     120 mm         8 mm         1,70
50810009080     130 mm         9 mm         1,75
50810010080     140 mm       10 mm         1,80
50810011080     150 mm       11 mm         1,90
50810012080     160 mm       12 mm         2,10
50810013080     170 mm       13 mm         2,25
50810014080     180 mm       14 mm         2,40
50810016080     200 mm       16 mm         2,55
50810017080     210 mm       17 mm         2,65
50810019080     230 mm       19 mm         4,00
50810022080     260 mm       22 mm         5,30
50810024080     280 mm       24 mm         6,45

12-kπtny z systemem SP zwiêkszajπcym

powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby 

wykonany ze stali chromowo-wanadowej,
chromowany 

Klucz p≥asko-oczkowy

kod                     d≥ugoœæ        rozmiar        cena Ä
50720008080     140 mm         8 mm         10,50
50720010080     160 mm       10 mm         10,90
50720013080     178 mm       13 mm         12,85
50720017080     225 mm       17 mm         15,40
50720019080     248 mm       19 mm         16,85

z mechanizmem zapadkowym o minimalnym

O
kπcie obrotu 5

12-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym
powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby 
wykonany ze stali chromowo-wanadowej,
chromowany 

Klucz p≥asko-oczkowy z grzechotkπ

kod                       iloœæ        rodzaj             zestaw zawiera                                                              cena Ä
50810924280        8 szt.      luzem              8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm                                   17,15
50810724280        8 szt.      w etui              8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm                                 24,95
50810927180       12 szt.     luzem              8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm           27,05
50810627380       12 szt.     w uchwycie     8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm         33,30   
                                            z tworzywa
50810929080       17 szt.     luzem              6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19          42,65
                                                                   20; 21; 22 mm 

12-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane

Zestaw kluczy p≥asko-oczkowych

kod                       iloœæ         zestaw zawiera                                     cena Ä
50720600180       6 szt.        8; 10; 12; 13; 17; 19 mm                      84,65
50720600380       8 szt.        8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm        107,10

Oz mechanizmem zapadkowym o minimalnym kπcie obrotu 5

12-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby
wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowany
w zapinanym etui z tworzywa

Zestaw kluczy p≥asko-oczkowych z grzechotkπ

kod                     d≥ugoœæ        rozmiar        cena Ä
50725013080     178 mm       13 mm         15,40
50725017080     225 mm       17 mm         21,25
50725019080     248 mm       19 mm         22,85
50725024080     335 mm       24 mm         40,00

z dwukierunkowym mechanizmem

O
zapadkowym o minimalnym kπcie obrotu 5

12-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym
powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby
czêœæ oczkowa podgiêta
wykonany ze stali chromowo-wanadowej,
chromowany 

Klucz p≥asko-oczkowy z grzechotkπ dwukierunkowπ

kod                      iloœæ       rodzaj         zestaw zawiera                                                         cena Ä
50805944080      8 szt.      luzem         6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;       23,40
                                                            20x22 mm
50805947080     12 szt.     luzem         6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;       48,90
                                                            20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm

12-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
luzem w opakowaniu kartonowym

Zestaw kluczy oczkowych odgiêtych

kod                         iloœæ          rodzaj              zestaw zawiera                                                         cena Ä
50800944080         8 szt.         luzem               6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17;                  19,05
                                                                        18x19; 20x22 mm    
50800644080         8 szt.         w uchwycie      6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17;                   20,60
                                                z tworzywa       18x19; 20x22 mm
50800947080        12 szt.        luzem               6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17;                  43,25
                                                                        18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm

dwustronne

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
w opakowaniu kartonowym

Zestaw kluczy p≥askich
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kod                                zestaw zawiera                    cena Ä
50825301583                44 czêœci*                          78,00

nasadki 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka z przyciskiem umo¿liwiajπcym ≥atwe zdjêcie i za≥o¿enie nasadki
w walizce z mocnego tworzywa sztucznego 

Zestaw kluczy nasadowych i trzpieniowych 1/4” + akcesoria 44 cz.

*nasadki: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
  12; 13 mm, nasadki d≥ugie: 6; 7; 8; 9; 10;
  11; 12; 13 mm, nasadki trzpieniowe: 0,8x4,0;
  1,0x5,5 mm, PH 1; PH 2; PH 3, 3,0; 4,0; 5,0;
  6,0 mm, TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27;
  TX 30; TX 40, M 5; M 6; M 8

  akcesoria: grzechotka 145 mm, pokrêt≥o
  wkrêtakowe 150 mm, przed≥u¿ki 50 mm
  i 100 mm, przegub Cardana 37 mm

kod                                zestaw zawiera                    cena Ä
50851301583                18 czêœci*                           89,00

nasadki 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka z przyciskiem umo¿liwiajπcym ≥atwe zdjêcie i za≥o¿enie nasadki
w walizce z mocnego tworzywa sztucznego 

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” + akcesoria 18 cz.

*nasadki: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21;
  24; 27; 30; 32 mm

  akcesoria: grzechotka 250 mm, przed≥u¿ka
  z przetyczkπ 250 mm, przed≥u¿ka 125 mm,
  przegub Cardana 75 mm

kod                             zestaw zawiera                 cena Ä
50825501583             105 czêœci*                     195,00

nasadki 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka z przyciskiem umo¿liwiajπcym ≥atwe zdjêcie i za≥o¿enie nasadki
w walizce z mocnego tworzywa sztucznego 

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"
i 1/2” + akcesoria 105 cz.

*nasadki: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
  14 mm, nasadki d≥ugie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
  13 mm, nasadki trzpieniowe: 0,8x4,0; 1,0x5,5;
  1,2x7,0 mm, PH 1; PH 2, PZ 1; PZ 2, 3,0; 4,0;
  5,0; 6,0 mm, TX 8; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25;
  TX 30

  

  zestaw bitów 1/4" 25 mm:
  0,5x3,5; 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0 mm,
  PH 1; 2 x PH 2; PH 3; PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3, 2,0; 3,0;
  4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0, TX 9; TX 10; TX 15; TX 20;
  TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; kwadrat # 1; # 2
  uchwyt do grotów szybkomocujπcy

  
  nasadki: 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24;
  27; 30; 32 mm, nasadki d≥ugie: 14; 15; 17; 19 mm,
  nasadki do œwiec zap≥onowych: 16; 21 mm 

kod                                zestaw zawiera                    cena Ä
50853301583                39 czêœci*                          139,00

nasadki 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka z przyciskiem umo¿liwiajπcym ≥atwe zdjêcie i za≥o¿enie nasadki
w walizce z mocnego tworzywa sztucznego 

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” + akcesoria 39 cz.

*nasadki: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
  20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm, nasadki
  d≥ugie: 10; 13; 17; 19 mm, nasadki do œwiec
  zap≥onowych: 16; 21 mm, nasadki trzpieniowe:
  5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 mm, TX 30;
  TX 40; TX 45; TX 50

  akcesoria: grzechotka 250 mm, przed≥u¿ka
  z przetyczkπ 250 mm, przed≥u¿ka 125 mm
  przegub Cardana 75 mm

kod                          zestaw zawiera                                                                 cena Ä
50870311583          nasadki: 8; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24 mm           83,45
                                akcesoria: grzechotka 270 mm, przed≥u¿ka 125,
                                przegub Cardana 80 mm

nasadki 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza

z ≥bem œruby

wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka z przyciskiem umo¿liwiajπcym ≥atwe zdjêcie i za≥o¿enie nasadki
w metalowej kasecie

Zestaw kluczy nasadowych 1/2” + akcesoria 13 cz.

kod                          zestaw zawiera                                                                                         cena Ä
50860301580          nasadki: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm         138,30
                                nasadki do œwiec zap≥onowych: 16; 21 mm, klucze p≥asko-oczkowe:
                                6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22 mm
                                akcesoria: grzechotka 250 mm, przed≥u¿ka 125 i 250 mm z przetyczkπ,
                                przegub cardana 70 mm

nasadki 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

klucze p≥asko-oczkowe
wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka z przyciskiem umo¿liwiajπcym ≥atwe zdjêcie i za≥o¿enie nasadki
w metalowej kasecie 

Zestaw kluczy p≥asko-oczkowych i nasadowych 1/2”
+ akcesoria 33 cz.

akcesoria: grzechotka 145 mm, pokrêt≥o wkrêtakowe
150 mm, pokrêt≥o z przetyczkπ 115 mm, przed≥u¿ki
50 mm i 100 mm, przegub Cardana 37 mm

akcesoria: grzechotka 250 mm, przed≥u¿ki 125 mm
i 250 mm, przegub Cardana 75 mm
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kod                       d≥ugoœæ          rozmiar        cena Ä
50850601083       38,5 mm        10 mm         1,60
50850601383       38,5 mm        13 mm         1,60
50850601783       38,5 mm        17 mm         1,90
50850601983       38,5 mm        19 mm         2,15
50850602183       38,5 mm        21 mm         2,20
50850602483       40,5 mm        24 mm         3,00
50850602783       42,5 mm        27 mm         3,75
50850603083       42,5 mm        30 mm         4,25
50850603283       45,0 mm        32 mm         4,60

6-kπtny z systemem SP zwiêkszajπcym

powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby 

naciêcia na obwodzie u≥atwiajπ pokrêcanie
palcami
wersja krótka 
wykonany ze stali chromowo-wanadowej,
chromowany 

Klucz nasadowy 1/2"

kod                           zabierak                d≥ugoœæ                      cena Ä
50850060083           1/2"                      75 mm                        7,10

umo¿liwia u¿ywanie nasadki pod ró¿nym kπtem

wykonany ze stali chromowo-wanadowej, chromowany 

Przegub Cardana do kluczy nasadowych

kod                           zabierak                d≥ugoœæ                      cena Ä
90050400080           1/2"                      90 mm                        21,50

klucz do monta¿u elementów instalacji wod-kan np. grzejników, muf, korków itp.

wykonany ze stali chromowo-wanadowej, chromowany 

Klucz sanitarny trzpieniowy stopniowany

kod                           zabierak                d≥ugoœæ                      cena Ä
50850040083           1/2"                      125 mm                     3,95
50850050083           1/2"                      250 mm                     6,75

naciêcia na obwodzie u≥atwiajπ pokrêcanie palcami

szeœciokπtny zabierak na obwodzie umo¿liwia pokrêcanie kluczem p≥askim
wykonana ze stali chromowo-wanadowej, chromowana  

Przed≥u¿acz do kluczy nasadowych kod                           zabierak                d≥ugoœæ                      cena Ä
50825015083           1/4"                      150 mm                     16,00
50850015083           1/2"                      252 mm                     30,70

z prze≥πcznikiem do zmiany kierunku

przycisk umo¿liwiajπcy ≥atwe zdjêcie i na≥o¿enie nasadki
wykonana ze stali chromowo-wanadowej, chromowana 
ergonomiczna dwukomponentowa rêkojeœæ  

Grzechotka dwukierunkowa do kluczy nasadowych

kod                        zabierak        rodzaj                   d≥ugoœæ                 cena Ä
50750010180       1/2"               grzechotka            260 mm                22,00
90050160083       1/2"               adapter                 37 mm                    3,80
98263060080       1/2"               przegub                65 mm                  16,00

do klucza sanitarnego

wykonana ze stali chromowo-wanadowej, chromowana, rêkojeœæ z gumy
zmiana kierunku po przesuniêciu adaptera
u¿ycie z przedubem Cardana wymaga zabieraka 37 mm  

Grzechotka jednokierunkowa do klucza sanitarnego

kod                        zestaw zawiera                                                                                      cena Ä
50780809580        nasadki: 10; 13; 17; 19; 21 mm, akcesoria: grzechotka 260 mm,         106,00
                              przed≥u¿ka 125 mm, klucz p≥aski 17x19 mm, klucz trzpieniowy 
                              sanitarny 90 mm, klucz trzpieniowy imbusowy 6,0 mm
                              adaptor 34 mm 

klucze nasadowe 6-kπtne z systemem SP zwiêkszajπcym powierzchniê styku klucza z ≥bem œruby

klucz p≥aski 17x19 mm z uchwytem do monta¿u œrub dwustronnych
wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane
grzechotka jednokierunkowa 1/2” z rêkojeœciπ z tworzywa 

Zestaw kluczy do instalacji sanitarnych 11 cz.

kod                               d≥ugoœæ                rozmiar                    cena Ä
50958171980               223 mm               17x19 mm                21,00

klucz p≥aski dwustronny z uchwytem do monta¿u œrub dwustronnych

M10 stosowanych w instalacjach sanitarnych 

wykonany ze stali chromowo-wanadowej, chromowany 

Klucz p≥aski z uchwytem do monta¿u
œrub dwustronnych
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kod                           d≥ugoœæ              zakres                  cena Ä
50839000680           160 mm             0-20 mm               8,15
50839000880           205 mm             0-25 mm             10,70
50839001080           255 mm             0-30 mm             15,30
50839001280           305 mm             0-35 mm             19,40

posiada podzia≥kê u≥atwiajπca regulacjê

wykonany ze stali chromowo-wanadowej, chromowany
rêkojeœæ z miêkkiego tworzywa  

Klucz nastawny "szwedzki"



kod                        d≥ugoœæ         zakres                                  cena Ä
90950103220        240 mm        10-32 mm, 3/8"-1.1/4"        29,00

klucz do monta¿u baterii sanitarnych stojπcych np. umywalkowych

lub wannowych (tzw. klucz basenowy)

z koñcówkπ hakowπ umo¿liwiajπcπ monta¿ pierœcienia baterii
dodatkowe nasadki 9, 10, 11, 14 mm
do pracy w prawπ i lewπ stronê
wykonany ze stali chromowo-wanadowej, malowany 

Klucz do monta¿u baterii sanitarnych

kod                             zestaw zawiera                                         cena Ä
50813486280             TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40                  8,40

sk≥adane w rêkojeœci z metalu pokrytego tworzywem

wykonane ze specjalnej stali stopowej
chromowane 

®Klucze trzpieniowe Torx  sk≥adane w rêkojeœci

kod                             zestaw zawiera                                                 cena Ä
50813406280             1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm                  6,50

sk≥adane w rêkojeœci z metalu pokrytego

tworzywem

wykonane ze specjalnej stali stopowej
chromowane 

Klucze trzpieniowe sk≥adane w rêkojeœci

kod                            wymiar                        waga                      cena Ä
90880701500            670 x 40 mm              750 g                     11,00

z 15 kieszonkami na narzêdzia
zapinany paskiem z klamrπ
z tworzywa sztucznego
dostarczane bez narzêdzi

Pokrowiec na narzêdzia

kod                          wymiary                         opis                            waga                  cena Ä
50807694500          530x200x200 mm          zestaw narzêdzi           14,4 kg             380,00
98076080020          530x200x200 mm          pusta skrzynka            3,25 kg               40,00

skrzynka narzêdziowa z 5 przegródkami

wykonana z blachy, malowana na niebiesko
5 modu≥ów narzêdziowych zawierajπcych:
- nasadki 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; grzechotka 250 mm;
   przed≥u¿ka 125 mm; przed≥u¿ka z przetyczkπ 250 mm; przegub Cardana 75 mm
- pokrêt≥o wkrêtakowe 150 mm; groty: p≥askie: 0,5x3,5; 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0 mm; krzy¿owe
   Phillips: PH 1; 2 x PH 2; PH 3 x 25 mm; krzy¿owe Pozidriv: PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3 x 25 mm; imbusowe: 2,0; 3,0;
   4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 x 25 mm; Torx BO: TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40 x 25 mm;
   Robertson: # 1; # 2 x 25 mm; uchwyt do grotów szybkomocujπcy; wybijaki walcowe: 3; 4; 5; 6 x 150 mm;
   wybijaki sto¿kowe; 3; 4 x 150 mm; klucze imbusowe z kulkπ: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
- szczypce uniwersalne 180 mm; szczypce do rur 240 mm; szczypce tnπce boczne 160 mm; klucz nastawny
  255 mm; m≥otek kamieniarski 1000 g; m≥otek œlusarski 300 g; rozsuwana latarka z magnesem 195 - 570 mm
- wkrêtaki p≥askie: 0,8x4,0x75 mm; 1,0x5,5x125 mm; 1,2x6,5x150 mm; krzy¿owe Phillips: PH 1x80 mm;
  PH 2x100; próbnik 3,0 x 65 mm
- nó¿ z wysuwanym ≥amanym ostrzem 18 mm; miara zwijana 5 m; klucze p≥asko-oczkowe: 8; 10; 12; 13; 14
  15; 16; 17; 19; 22; 24 mm  

Zestaw narzêdzi w skrzynce metalowej 96 cz.

kod                            wymiar                        waga                      cena Ä
50816680000           115-195 mm               75 g                       11,90

do odizolowywania kabli i przewodów
ostrze ze stali nierdzewnej
dwukomponentowa rêkojeœæ

Nó¿ do kabli
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kod                           d≥ugoœæ               odczyt                        cena Ä
1807015080             150 mm              co 0,01 mm                36,35

3-funkcyjna: wymiar zewnêtrzny i wewnêtrzny, g≥êbokoœæ 

wyœwietlacz LCD calowo-metryczny, odczyt co 0,01 mm; 0,001”

ze œrubπ blokujπcπ i kó≥kiem u≥atwiajπcym przesuw

ze stali nierdzewnej, chromowana, hartowana

w pude≥ku z tworzywa

z tabelπ przelicznikowπ na odwrocie

Suwmiarka elektroniczna 3-funkcyjna




