
Ten symbol oznacza nowe produkty 

w naszym katalogu

Ściągacze
Nożyce do blachy
Wiertła
Narzędzia dynamometryczne
Narzędzia elektryczne
Okrawacze do gratowania
Młotki, młoty
Narzędzia do obróbki drewna
Narzędzia inspekcyjne
Piły otworowe
Przecinaki
Nóż
Oprawki piły do metalu/
Brzeszczoty do metalu
Narzędzia do nitowania
Narzędzia do obróbki na surowo
Narzędzia nierdzewne
Klucze do szaf sterowniczych
Narzędzia udarowe
Imadła
Narzędzia do śrub, wkrętów i nakrętek
Ściski stolarskie
Testery napięcia
Narzędzia do sztancowania
Klucze nasadowe
Brzeszczoty do wyrzynarek
Szczypce

NARZĘDZIA RĘCZNE
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5/2

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.5/2

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

od strony 5/35

od strony 5/33

od strony 5/10

od strony 5/51 od strony 5/51

od strony 5/36

od strony 5/33

od strony 5/52

od strony 5/36

od strony 5/34

od strony 5/15

Klucze hakowe

Wkrętaki kątowe

Klucze nasadowe

Klucze płaskie

od strony 5/15

od strony 5/59

od strony 5/77

od strony 5/109

od strony 5/139

od strony 5/198

od strony 5/60

od strony 5/77 od strony 5/78

od strony 5/143

od strony 5/199

od strony 5/63

od strony 5/117

od strony 5/145

od strony 5/201

od strony 5/168 od strony 5/168 od strony 5/170

Narzędzia dynamometryczne

Klucze nasadowe

Klucze nasadowe

Klucze nasadowe

Bity

Wkrętaki

od strony 5/118

6,3 mm (1/4") 6,3 mm (1/4")

12,5 mm (1/2") 12,5 mm (1/2")

       Impaktory

12,5 mm (1/2")

Szczelina Szczelina PH

5/10 - 5/32

5/33 - 5/34

5/35 - 5/50

5/51- 5/58

5/59 - 5/76

5/77 - 5/108

5/109 - 5/138

5/139 - 5/167

5/168 - 5/197

5/198- 5/220
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT. 5/3

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

od strony 5/37

od strony 5/34

od strony 5/40

od strony 5/34

od strony 5/21

od strony 5/42

od strony 5/25 od strony 5/27

od strony 5/43

od strony 5/29

od strony 5/48

od strony 5/29 od strony 5/31

od strony 5/50

od strony 5/54 od strony 5/55 od strony 5/55 od strony 5/57

od strony 5/63 od strony 5/63 od strony 5/69 od strony 5/75 od strony 5/75

od strony 5/58

od strony 5/76

od strony 5/54

od strony 5/87 od strony 5/92 od strony 5/104 od strony 5/106

od strony 5/120 od strony 5/121 od strony 5/130 od strony 5/130 od strony 5/137

od strony 5/108

od strony 5/138

od strony 5/79

od strony 5/148 od strony 5/151 od strony 5/152 od strony 5/154 od strony 5/157 od strony 5/163

od strony 5/172 od strony 5/181 od strony 5/182 od strony 5/185 od strony 5/190 od strony 5/193

od strony 5/203 od strony 5/204 od strony 5/207od strony 5/205 od strony 5/206 od strony 5/210

6,3 mm (1/4") 6,3 mm (1/4") 10,0 mm (3/8") 10,0 mm (3/8") 10,0 mm (3/8")6,3 mm (1/4")

12,5 mm (1/2") 10+12,5 mm (3/8+1/2") 6,3+12,5 mm (1/4+1/2")12,5 mm (1/2")

20,0 mm (3/4") 25,4 mm (1")20,0 mm (3/4")20,0 mm (3/4") Zestawy kluczy nasadowych
udarowych

PH PZD PZD Torx
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od strony 5/475 od strony 5/477 od strony 5/482

5/4

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.5/4

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

od strony 5/239

od strony 5/221 od strony 5/221

od strony 5/240

od strony 5/222

od strony 5/248

Testery napięcia
Narzędzia 
do obróbki stali szlachetnej

Wkrętaki/
Wkrętaki dynamometryczne
Izolacja VDE

od strony 5/265 od strony 5/268 od strony 5/273

Szczypce,
narzędzia elektryczne,
pęsety

od strony 5/298 od strony 5/305 od strony 5/312

od strony 5/341 od strony 5/353 od strony 5/358

Narzędzia do nitowania, zszywacze,
chwytaki magnetyczne,  
noże, nożyce do blachy, 
nożyce, narzędzia do sztancowania

od strony 5/380

Piły metalowe, skrobaki, 
okrawacze do gratowania

od strony 5/380 od strony 5/381

od strony 5/394 od strony 5/395 od strony 5/396

Obróbka rur,
tłocznik

od strony 5/422 od strony 5/428 od strony 5/435

Młotki, dłuta, 
narzędzia udarowe, 
imadła, ściągacze,

od strony 5/465 od strony 5/468

ściski stolarskie, 
narzędzia do opisywania, 
narzędzia do obróbki drewna,
narzędzi do 
obróbki kamieni, 
narzędzia nasadowe

od strony 5/474

od strony 5/503 od strony 5/505 od strony 5/509

5/221 - 5/238

5/239 - 5/264

5/265- 5/340

5/341 - 5/379

5/380- 5/393

5/394- 5/421

5/422- 5/548
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od strony 5/497

5/5

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT. 5/5

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

od strony 5/229 od strony 5/230 od strony 5/236od strony 5/234 od strony 5/238od strony 5/226

od strony 5/252 od strony 5/254 od strony 5/256 od strony 5/261 od strony 5/263od strony 5/249

od strony 5/275 od strony 5/284 od strony 5/287 od strony 5/292 od strony 5/293 od strony 5/296

od strony 5/313 od strony 5/317 od strony 5/324 od strony 5/325 od strony 5/337 od strony 5/339

od strony 5/364 od strony 5/364 od strony 5/366 od strony 5/372 od strony 5/376 od strony 5/379

od strony 5/383 od strony 5/390od strony 5/382 od strony 5/384 od strony 5/391 od strony 5/393

od strony 5/397 od strony 5/400 od strony 5/414 od strony 5/417 od strony 5/420 od strony 5/421

od strony 5/438 od strony 5/440 od strony 5/443 od strony 5/455 od strony 5/456 od strony 5/458

od strony 5/485 od strony 5/487 od strony 5/488 od strony 5/494 od strony 5/497od strony 5/480

od strony 5/513 od strony 5/529 od strony 5/539od strony 5/535 od strony 5/540 od strony 5/548
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5/6

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

5/221

5/221

5/229

5/222

5/234

5/229

5/234

5/279

5/272

5/282

5/282

5/278

5/288

5/278

5/265

5/298

5/318

5/317

5/325

5/313

5/274

5/332

5/312

5/298
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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5/8

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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5/10

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR

 5,5 - - - - - - 100 40 00 826 000 7,01
 6 100 40 00 823 506 1,74 100 40 00 823 906 5,93 105 40 00 826 001 6,33
 7 110 40 00 823 507 1,79 110 40 00 823 907 5,84 110 40 00 826 002 6,21
 8 120 40 00 823 508 1,90 120 40 00 823 908 6,17 115 40 00 826 003 6,12
 9 130 40 00 823 509 2,08 130 40 00 823 909 6,40 120 40 00 826 004 6,97
10 140 40 00 823 510 2,14 140 40 00 823 910 6,18 125 40 00 826 005 6,93
11 150 40 00 823 511 2,20 150 40 00 823 911 6,81 135 40 00 826 006 7,52
12 160 40 00 823 512 2,60 160 40 00 823 912 7,29 140 40 00 826 007 7,86
13 170 40 00 823 513 2,70 170 40 00 823 913 7,36 160 40 00 826 008 8,50
14 180 40 00 823 514 3,10 180 40 00 823 914 7,85 165 40 00 826 009 8,59
15 190 40 00 823 515 3,20 190 40 00 823 915 8,41 170 40 00 826 010 10,12
16 200 40 00 823 516 3,35 200 40 00 823 916 8,90 180 40 00 826 011 11,05
17 210 40 00 823 517 3,60 210 40 00 823 917 9,00 190 40 00 826 012 11,31
18 220 40 00 823 518 3,85 220 40 00 823 918 10,35 200 40 00 826 013 12,67
19 230 40 00 823 519 3,95 230 40 00 823 919 10,15 230 40 00 826 014 13,26
20 240 40 00 823 520 4,30 240 40 00 823 920 12,25 230 40 00 826 015 15,64
21 250 40 00 823 521 4,70 252 40 00 823 921 12,55 260 40 00 826 016 16,32
22 260 40 00 823 522 5,30 262 40 00 823 922 13,94 260 40 00 826 017 16,32
23 - - - 270 40 00 823 923 14,54 280 40 00 826 018 21,51
24 280 40 00 823 524 6,40 282 40 00 823 924 15,71 280 40 00 826 019 18,19
25 - - - 290 40 00 823 925 16,40 300 40 00 826 020 23,21
26 - - - 302 40 00 823 926 16,78 300 40 00 826 021 23,38
27 310 40 00 823 527 8,35 310 40 00 823 927 18,18 300 40 00 826 022 22,70
30 340 40 00 823 530 10,10 340 40 00 823 930 21,69 330 40 00 826 023 27,88
32 360 40 00 823 532 12,30 380 40 00 823 932 23,85 360 40 00 826 024 29,84
36 400 40 00 823 533 17,00 460 40 00 823 936 45,72 460 40 00 826 025 53,13
41 - - - - - - 480 40 00 826 026 66,30
46 - - - - - - 500 40 00 826 027 91,80
50 - - - - - - 530 40 00 826 028 120,70
55 - - - - - - 560 40 00 826 029 149,60
60 - - - - - - 590 40 00 826 030 197,20

PH03 WC01 WB00

Klucz oczkowo-płaski Klucz oczkowo-płaski 7 Klucz oczkowo-płaski 13
stal chr.-wanad.  · kuta · chromowana · z 
jednakowymi rozmiarami klucza · oczko i 
szczęka odgięte o 15° 
 
oczko z profilem chroniącym śruby Promat-
ENERGY, siły przekładane są na powierzchnię 
śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i 
umożliwia przenoszenie wyższych momentów 
obrotowych 
 
DIN 3113 / ISO 3318 kształt A / ISO 7738

stal chr.-wanad.  · chromowany · z jednakowymi 
rozwartościami klucza · Strona oczka wygięta 
o 15°, szczęki odgięte pod kątem 15° · 
bezpieczny chwyt dzięki specjalnemu profilowi 
trzpienia · bardzo ergonomiczny i poręczny

oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śruby - bez 
zgniatania krawędzi w wyniku oddziaływania siły 
na powierzchnię) 
 
DIN 3113 kształt A / ISO 3318 / ISO 7738

stal stopowa chromowa · chromowany · Strona 
oczka wygięta o 15° · kąt ustawienia szczęk 
15°

DIN 3113 kształt A/ISO 7738 kształt A

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich
stal chr.-wanad. · kuta · chromowana · z jednakowymi rozmiarami klucza · 
oczko i szczęka odgięte o 15° 
 
oczko z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY, siły przekładane 
są na powierzchnię śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i umożliwia 
przenoszenie wyższych momentów obrotowych 
 
DIN 3113 / ISO 3318 kształt A / ISO 7738

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy   8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 40 00 823 600 18,90 PH03
12-częściowy   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 40 00 823 603 29,40 PH03
12-częściowy  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 40 00 823 605 53,00 PH03
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Zestaw kluczy oczkowo-płaskich
stal chr.-wanad.  · kuta · chromowana · z jednakowymi rozmiarami klucza · 
oczko i szczęka odgięte o 15° 
 
oczko z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY, siły przekładane 
są na powierzchnię śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i umożliwia 
przenoszenie wyższych momentów obrotowych 
 
DIN 3113 / ISO 3318 kształt A / ISO 7738
Dostawa w zwijanym pokrowcu

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy  8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 40 00 823 723 24,50 PH03
12-częściowy  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 22 
40 00 823 725 37,20 PH03

22-częściowy  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 

40 00 823 726 106,00 PH03

40 00 823 723

5/11

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 7
stal chr.-wanad. · chromowana · z jednakowymi rozmiarami klucza · 
strona oczka wygięta o 15°, ustawienie szczęk 15° · poręczny dzięki 
specjalnemu profilowi trzpienia · bardzo ergonomiczny i poręczny
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śruby - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię)  
 
DIN 3113 kształt A / ISO 3318 / ISO 7738

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy  10, 12, 13, 14, 17, 19, 

22, 24 
40 00 823 620 76,32 WC01

 8-częściowy   8, 9, 10, 11, 13, 14, 
17, 19 

40 00 823 621 58,41 WC01

12-częściowy  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 
22, 24, 27, 30, 32 

40 00 823 622 146,34 WC01

17-częściowy   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 

40 00 770 296 143,10 WC01

20-częściowy   8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 30, 32 

40 00 823 703 228,24 WC01

26-częściowy   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32 

40 00 823 704 308,97 WC01

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich OPEN-BOX 13
stal stopowa chromowa · chromowana · strona oczka zagięta o 15°, 
ustawienie gardzieli 15°
DIN 3113 kształt A/ISO 7738 kształt A

Zawartość Rozm. klucza 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

 6-częściowy 7, 8, 10, 13, 
17, 19

w zwijanym 
pokrowcu

40 00 826 031 47,09 WB00

 9-częściowy 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 
19, 22

w zwijanym 
pokrowcu

40 00 826 032 78,54 WB00

10-częściowy 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 17, 19

w opakowaniu 
kartonowym 
z przezroczys-
tym wieczkiem

40 00 826 033 84,15 WB00

15-częściowy 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 17, 19, 
22, 24, 27, 
30, 32

w zwijanym 
pokrowcu

40 00 826 034 176,38 WB00

17-częściowy 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22

w zwijanym 
pokrowcu

40 00 826 035 154,53 WB00

26-częściowy 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 32

w opakowaniu 
kartonowym

40 00 826 036 357,26 WB00

40 00 826 033

40 00 826 032

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich
bardzo długi · stal chr.-wanad.  · kuta · chromowana · z jednakowymi 
rozmiarami klucza · oczko i szczęka odgięte o 15° 
 
oczko z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY, siły przekładane 
są na powierzchnię śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i umożliwia 
przenoszenie wyższych momentów obrotowych
podobne do DIN 3113 kształt A

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9-częściowy  10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 

30, 32 
40 00 823 038 65,00 PH03

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 7 XL
stal chr.-wanad. · chromowana · z jednakowymi rozmiarami klucza · 
strona oczka wygięta o 15°, ustawienie szczęk 15° · poręczny dzięki 
specjalnemu profilowi trzpienia · bardzo ergonomiczny i poręczny
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię), zbliżony do DIN 3113 kształt A

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
12-częściowy  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 

22, 24, 27, 30, 32 
40 00 823 980 239,94 WC01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
  8 - - - 170 40 00 823 948 8,54
  9 - - - 180 40 00 823 949 9,66
10 170 40 00 823 000 2,35 190 40 00 823 950 9,59
11 - - - 200 40 00 823 951 9,62
12 - - - 210 40 00 823 952 9,62
13 206 40 00 823 001 2,90 225 40 00 823 953 9,59
14 - - - 235 40 00 823 954 11,59
15 - - - 250 40 00 823 955 11,65
16 - - - 265 40 00 823 956 13,68
17 254 40 00 823 002 3,95 280 40 00 823 957 13,59
18 - - - 295 40 00 823 958 16,86
19 278 40 00 823 007 4,50 310 40 00 823 959 16,81
21 - - - 340 40 00 823 961 19,44
22 314 40 00 823 009 5,90 350 40 00 823 962 19,26
24 338 40 00 823 012 7,10 400 40 00 823 964 21,51
27 386 40 00 823 013 10,10 450 40 00 823 967 27,54
30 424 40 00 823 018 13,90 480 40 00 823 970 43,92
32 440 40 00 823 019 14,80 500 40 00 823 972 53,10
36 - - - 550 40 00 823 976 67,14
41 - - - 600 40 00 823 977 74,79
46 - - - 640 40 00 823 978 121,05

PH03 WC01

Klucz oczkowo-płaski Klucz oczkowo-płaski 7 XL
bardzo długi · stal chr.-wanad. · kuta · chromowana · z jednakowymi 
rozmiarami klucza · oczko i szczęka odgięte o 15°

oczko z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY, siły przenoszone 
są na powierzchnie śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i umożliwia 
przenoszenie wyższych momentów obrotowych 
 
DIN 3113 kształt A

stal chr.-wanad.  · chromowany · z jednakowymi rozwartościami klucza · 
Strona oczka wygięta o 15°, szczęki odgięte pod kątem 15° · bezpieczny 
chwyt dzięki specjalnemu profilowi trzpienia · bardzo ergonomiczny i 
poręczny

oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię), zbliżony do DIN 3113 kształt A

9-05___im Aufbau[2205830]-AL.indd   12 07.11.2018   14:05:59



5/13

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich
stal chr.-wanad. · kuta · chromowana · z jednakowymi rozmiarami klucza · 
strona oczka wygięta o 10° · kąt ustawienia szczęk 15° 
 
oczka z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGkształt Y, siły 
przenoszone są na powierzchnie śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie 
oraz umożliwia przenoszenie wyższych momentów obrotowych 
 
DIN 3113 / ISO 3318 kształt B / ISO 7738

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy  8, 9, 10, 11, 13, 

14, 17, 19
40 00 823 700 27,70 PH03

12 częściowy  6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 
19, 22

40 00 823 701 41,50 PH03

12 częściowy 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22, 24, 27, 
30, 32

40 00 823 702 76,00 PH03

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR

 5 - - - 100 40 00 823 629 7,16 - - -
 5,5 - - - 100 40 00 823 630 7,16 - - -
 6 100 40 00 823 676 2,30 100 40 00 823 631 6,79 125 40 00 826 037 7,10
 7 112 40 00 823 677 2,35 112 40 00 823 632 6,73 135 40 00 826 038 6,42
 8 124 40 00 823 678 2,55 125 40 00 823 633 6,63 145 40 00 826 039 6,55
 9 136 40 00 823 679 2,95 138 40 00 823 634 7,54 155 40 00 826 040 7,91
10 147 40 00 823 680 3,00 148 40 00 823 635 7,47 165 40 00 826 041 7,35
11 159 40 00 823 681 3,20 158 40 00 823 636 8,09 180 40 00 826 042 7,95
12 171 40 00 823 682 3,50 168 40 00 823 637 8,47 180 40 00 826 043 8,16
13 183 40 00 823 683 3,80 185 40 00 823 638 9,18 195 40 00 826 044 8,93
14 195 40 00 823 684 4,00 198 40 00 823 639 9,25 210 40 00 826 045 9,01
15 207 40 00 823 685 4,30 210 40 00 823 640 10,95 215 40 00 826 046 10,54
16 219 40 00 823 686 4,50 220 40 00 823 641 11,85 230 40 00 826 047 11,56
17 232 40 00 823 687 4,80 232 40 00 823 642 12,24 240 40 00 826 048 11,90
18 243 40 00 823 688 5,05 245 40 00 823 643 13,69 255 40 00 826 049 13,35
19 256 40 00 823 689 5,20 258 40 00 823 644 14,34 265 40 00 826 050 13,86
20 268 40 00 823 690 6,10 270 40 00 823 645 15,34 280 40 00 826 051 15,39
21 279 40 00 823 691 6,40 280 40 00 823 646 15,94 280 40 00 826 052 15,81
22 292 40 00 823 692 7,10 292 40 00 823 647 17,72 300 40 00 826 053 16,75
23 - - - 305 40 00 823 648 19,44 - - -
24 315 40 00 823 693 9,10 318 40 00 823 649 19,98 330 40 00 826 054 19,55
25 - - - 328 40 00 823 650 21,42 - - -
26 - - - 340 40 00 823 651 21,51 - - -
27 349 40 00 823 694 11,20 352 40 00 823 652 22,59 385 40 00 826 055 21,93
28 - - - 370 40 00 823 653 25,74 - - -
29 - - - 370 40 00 823 654 27,72 - - -
30 385 40 00 823 695 14,90 390 40 00 823 655 28,62 415 40 00 826 056 28,14
32 408 40 00 823 696 16,00 412 40 00 823 656 30,15 430 40 00 826 057 29,84
34 - - - 412 40 00 823 657 39,06 460 40 00 826 058 42,42
36 453 40 00 823 697 23,40 460 40 00 823 658 55,26 480 40 00 826 059 53,98
38 - - - 460 40 00 770 001 62,01 - - -
41 520 40 00 823 728 35,80 520 40 00 823 659 66,69 560 40 00 826 060 65,88
46 580 40 00 823 729 47,00 550 40 00 823 660 90,09 - - -
50 - - - 580 40 00 823 661 111,15 - - -
55 - - - 620 40 00 823 662 138,51 - - -
60 - - - 660 40 00 823 663 191,97 - - -

PH03 WC01 WB00

Klucz oczkowo-płaski Klucz oczkowo-płaski 1 B Klucz oczkowo-płaski OPEN-BOX 14
stal chr.-wanad.  · kuta · chromowana · z 
jednakowymi rozmiarami klucza · strona oczka 
wygięta o 10° · kąt ustawienia szczęk 15°

oczko z profilem chroniącym śruby Promat-
ENERGY, siły przekładane są na powierzchnię 
śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i 
umożliwia przenoszenie wyższych momentów 
obrotowych

DIN 3113 / ISO 3318 kształt B / ISO 7738

stal chr.-wanad.  · chromowany · z jednakowymi 
rozwartościami klucza · Strona oczka wygięta 
o 10°, szczęki odgięte pod kątem 15° ·wąski 
trzonek usztywniony żebrem po stronie szczęk 
zapewnia najwyższe momenty obrotowe

Oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez 
zgniatania krawędzi w wyniku oddziaływania siły 
na powierzchnię) 

DIN 3113 kształt B / ISO 3318 / ISO 7738

wersja długa · stal stopowa chromowa · 
chromowany · Strona oczka wygięta o 15° · Kąt 
ustawienia szczęk 15°

DIN 3113 kształt B/ISO 7738 kształt B
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 1 B
stal chr.-wanad. · chromowana · z jednakowymi rozmiarami klucza · strona 
oczka wygięta o 10°, ustawienie szczęk 15° · wąski trzonek usztywniony 
żebrem po stronie szczęk zapewnia najwyższe momenty obrotowe
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śruby - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię)  
 
DIN 3113 kształt B / ISO 3318 / ISO 7738

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy  10, 12, 13, 14, 17, 19, 

22, 24 
40 00 823 672 97,47 WC01

12-częściowy  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 
22, 24, 27, 30, 32 

40 00 823 673 186,84 WC01

17-częściowy   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 

40 00 823 674 180,18 WC01

26-częściowy   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32 

40 00 823 675 394,11 WC01

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich OPEN-BOX 14
wersja długa · stal stopowa chromowa · chromowana · strona oczka 
wygięta o 10° · kąt ustawienia szczęk 15° · oczko o profilu AS-Drive 
(wysokie przenoszenie siły na krawędzie śrub i nakrętek bez ich 
uszkadzania)
DIN 3113 kształt B/ ISO 7738 kształt B

Zawartość Rozm. klu-
cza mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

 9-częściowy 10, 11, 13, 
17, 19, 22, 
24, 27, 30

w opakowa-
niu karto-
nowym

40 00 826 061 122,74 WB00

15-częściowy  6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 17, 19, 
22, 24, 27, 
30, 32

w zwijanym 
pokrowcu

40 00 826 062 182,07 WB00

40 00 826 062

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich
stal chr.-wanad. · wymiary podane w calach · kuta · chromowana · z 
jednakowymi rozmiarami klucza · oczko i szczęka odgięte o 15° 
 
oczko z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY, siły przekładane 
są na powierzchnię śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i umożliwia 
przenoszenie wyższych momentów obrotowych 
 
DIN 3113 / ISO 3318 kształt A / ISO 7738
Dostawa w zwijanym pokrowcu

Zawartość Rozmiary kluczy w calach 
(mm)

Nr art. EUR KO

13-częściowy 1/4 ”, 5/16 ”, 3,8 ”, 7/16 
”, 1/2 ”, 9/16 ”, 5/8 ”, 
11/16 ”, 3/4 ”, 13/16 ”, 
7/8 ”, 15/16 ”, 1 ” (6,35, 
7,93, 9,52, 11,11, 12,70, 
14,28, 15,87, 17,46, 
19,05, 20,63, 22,22, 
22,87, 25,40)

40 00 823 628 39,00 PH03

Klucz oczkowo-płaski 1 B
AF amerykańskie wymiary w calach · stal chr.-wanad. · chromowana · z 
jednakowymi rozmiarami klucza · strona oczka wygięta o 10°, ustawienie 
szczęk 15°
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię)  
 
DIN 3113 kształt B / ISO 3318

Rozm. 
klucza ”

Rozm. 
klucza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 1/ 4  6,35 100 40 00 770 006 7,14 WC01
 5/16  7,94 125 40 00 770 007 7,49 WC01
 3/ 8  9,53 148 40 00 770 008 8,64 WC01
 7/16 11,11 158 40 00 770 009 9,11 WC01
 1/ 2 12,70 185 40 00 770 010 9,40 WC01
 9/16 14,29 198 40 00 770 011 10,46 WC01
 5/ 8 15,88 220 40 00 770 012 11,94 WC01
11/16 17,46 245 40 00 770 013 15,38 WC01
 3/ 4 19,05 258 40 00 770 014 15,32 WC01
13/16 20,64 280 40 00 770 015 18,00 WC01
 7/ 8 22,22 292 40 00 770 016 19,62 WC01
15/16 23,81 318 40 00 770 017 21,06 WC01
 1 25,40 340 40 00 770 018 21,51 WC01
 1.1/16 26,99 352 40 00 770 019 23,76 WC01
 1.1/ 8 28,58 370 40 00 770 020 27,90 WC01
 1.1/ 4 31,75 412 40 00 770 021 32,49 WC01
 1.5/16 33,34 412 40 00 770 022 34,83 WC01
 1.3/ 8 34,921) 460 40 00 770 023 63,00 WC01
 1.7/16 36,511) 460 40 00 770 024 66,87 WC01
 1.1/ 2 38,1 1) 460 40 00 770 025 67,59 WC01
1) bez profilu Unit-Drive, 12-kątny
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

 Zestaw kluczy oczkowo-płaskich   1 B   
 AF amerykańskie wymiary w calach · stal chr.-wanad. · chromowana · z 
jednakowymi rozmiarami klucza · strona oczka wygięta o 10°, ustawienie 
gardzieli 15° 
 oczko o profi lu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię) 

DIN 3113 / ISO 3318 kształt B               

Zawartość Rozmiary kluczy w calach (mm) Nr art. EUR KO
8 -częściowy 3/8 ”, 7/16 ”, 1/2 ”, 9/16 ”, 5/8 ”, 3/4 ”, 7/8 ”, 1 (9,53, 11,11, 12,70, 14,29, 15,88, 19,05, 22,23, 25,40) 40 00 770 047 102,96 WC01

Rozm. klucza mm Długość mm Wersja Nr art. EUR KO
10 159 prosty 40 00 821 466 15,95 WX00
13 177 prosty 40 00 821 472 17,90 WX00
17 224 prosty 40 00 821 473 22,90 WX00
19 246 prosty 40 00 821 474 25,90 WX00
10 159 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 821 26,95 WX00
11 165 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 822 31,40 WX00
12 171 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 823 31,40 WX00
13 179 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 824 31,40 WX00
14 187 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 825 34,60 WX00
15 199 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 826 35,00 WX00
16 213 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 827 35,00 WX00
17 225 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 828 35,30 WX00
18 234 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 829 41,90 WX00
19 246 z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta o 15° 40 00 821 838 41,90 WX00

 Klucz oczkowo-płaski z grzechotką   Joker   
 z wyjątkową szczęką · z funkcją zatrzymania po stronie szczęki · ze stali 
chromowo-molibdenowej · powłoka niklowo-chromowa zapewnia wysoką 
ochronę przed korozją · poręczny trzon · z narzędziami „Take it easy“ 

 Zalety szczęki:

1. Praktyczna funkcja trzymania śruby:
Dzięki innowacyjnej metalowej płytce w szczęce: zapobiega gubieniu 
śruby oraz nakrętki przy ich zakładaniu na przykręcanym elemencie. Brak 
czasochłonnej wymiany narzędzi podających np. szczypiec na klucz płaski.

2. Zintegrowany ogranicznik:
Ułatwia zakładanie i zapobiega ześlizgiwaniu lub spadaniu. Do założenia 
klucza nie trzeba używać kciuka.

3. Bezpieczne skręcanie nawet przy wysokich momentach dokręcenia: 
Wyjątkowo twarda i uzębiona płytka chwytająca oraz podwójny sześciokąt w 
szczęce klucza umożliwiają pracę przy wyższych momentach obrotowych i 
zapobiegają ześlizgiwaniu się.

4. Brak konieczności obracania klucza: 
Skok zęba wynosi jedynie 30°, dzięki czemu nie ma konieczności 
uciążliwego obracania klucza w celu dokręcenia. Podczas dokręcania nie 
trzeba ściągać klucza Joker ze śruby i odwracać – klucz pozostaje w tej 
samej pozycji. Klucz Joker umożliwia przykręcanie śrub na elementach, w 
których nie da się użyć zwykłego klucza płaskiego z powodu ograniczonego 
miejsca.

Jego zaleta po stronie oczka:

5. Mechanizm grzechotki po stronie oczka: 
Bardzo wysokie drobne uzębienie z 80 zębami zapewnia swobodę również 
w trudno dostępnych miejscach montażowych.               

 40 00 821 821, 40 00 821 824, 
40 00 821 828, 40 00 821 838 

 40 00 821 821, 40 00 821 824, 
40 00 821 828, 40 00 821 838 

 40 00 821 466, 40 00 821 472, 
40 00 821 473, 40 00 821 774 
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Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 x 13 167 40 00 821 454 17,80 WX00
17 x 19 235 40 00 821 456 25,80 WX00

 Klucz płaski dwustronny   Joker   
 z unikalnymi szczękami · profesjonalny klucz płaski najnowszej generacji · z funkcją trzymania śruby · z 
wysokogatunkowej stali chromowo-molibdenowej · powłoka niklowo-chromowa zapewnia wysoką ochronę przed korozją 
· poręczny trzon 

 Jego zaleta:

1. Praktyczna funkcja trzymania śruby:
Dzięki innowacyjnej metalowej płytce w szczęce: zapobiega gubieniu śruby oraz nakrętki przy ich zakładaniu na 
przykręcanym elemencie. Brak czasochłonnej wymiany narzędzi podających np. szczypiec na klucz płaski.

2. Zintegrowany ogranicznik:
Ułatwia zakładanie i zapobiega ześlizgiwaniu lub spadaniu. Do założenia klucza nie trzeba używać kciuka.

3. Bezpieczne skręcanie nawet przy wysokich momentach dokręcania: 
Wyjątkowo twarda i uzębiona płytka chwytająca oraz podwójny sześciokąt w szczęce klucza umożliwiają pracę przy 
wyższych momentach obrotowych i zapobiegają ześlizgiwaniu się.

4. Brak konieczności obracania klucza: 
Skok zęba wynosi jedynie 30°, dzięki czemu nie ma konieczności uciążliwego obracania klucza w celu dokręcenia. Klucz 
Joker umożliwia przykręcanie śrub na elementach, w których nie da się użyć zwykłego klucza płaskiego z powodu 
ograniczonego miejsca.

Szczególna zaleta produktu:
wszystkie klucze z narzędziami WERA „take it easy“               

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
 4 części proste 40 00 821 477 78,90 WX00
11 części proste 40 00 821 535 225,00 WX00
 4 części z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta pod kątem 15° - z narzędziami 

„Take it easy“
40 00 821 840 134,80 WX00

11 części z dźwignią przełączającą, strona oczka wygięta pod kątem 15° - z narzędziami 
„Take it easy“

40 00 821 859 380,00 WX00

 Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką   Joker   
 z wyjątkową szczęką · z funkcją zatrzymania po 
stronie szczęki · ze stali chromowo-molibdenowej · 
powłoka niklowo-chromowa zapewnia wysoką ochronę 
przed korozją · poręczny trzon 

 Zalety szczęki:

1. Praktyczna funkcja trzymania śruby:
Dzięki innowacyjnej metalowej płytce w szczęce: śruby i 
nakrętki nie gubią się podczas pracy. Brak czasochłonnej 
wymiany narzędzi podających np. szczypiec na klucz 
płaski.

2. Zintegrowany ogranicznik:
Ułatwia zakładanie i zapobiega ześlizgiwaniu lub spadaniu. 
Do założenia klucza nie trzeba używać kciuka.

3. Bezpieczne skręcanie nawet przy wysokich 
momentach dokręcenia: 
Wyjątkowo twarda i uzębiona płytka chwytająca oraz 
podwójny sześciokąt w szczęce klucza umożliwiają pracę 
przy wyższych momentach obrotowych i zapobiegają 
ześlizgiwaniu się.

4. Brak konieczności obracania klucza: 

Skok zęba wynosi jedynie 30°, dzięki czemu nie ma 
konieczności uciążliwego obracania klucza w celu 
dokręcenia. Podczas dokręcania nie trzeba ściągać klucza 
Joker ze śruby i odwracać – klucz pozostaje w tej samej 
pozycji. Klucz Joker umożliwia przykręcanie śrub na 
elementach, w których nie da się użyć zwykłego klucza 
płaskiego z powodu ograniczonego miejsca.

Jego zaleta po stronie oczka:

5. Mechanizm grzechotki po stronie oczka: 
Bardzo wysokie drobne uzębienie z 80 zębami zapewnia 
swobodę również w trudno dostępnych miejscach 
montażowych. 

 Zawartość 40 00 821 477, 40 00 821 840:
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką, z funkcją 
przytrzymania po stronie szczęki 10 - 13 - 17 - 19 mm

Zawartość 40 00 821 535, 40 00 821 859: 
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką, z funkcją 
przytrzymania po stronie szczęki 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 mm

Dostawa w wytrzymałej torbie              
 40 00 821 477 

 40 00 821 535 

 40 00 821 840 

 40 00 821 840, 40 00 821 859  40 00 821 840, 40 00 821 859 
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Zawartość Nr art. EUR KO
6 części 40 00 821 670 123,80 WX00

 Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką   Joker   
 z wyjątkową szczęką · z funkcją zatrzymania po 
stronie szczęki · ze stali chromowo-molibdenowej · 
powłoka niklowo-chromowa zapewnia wysoką ochronę 
przed korozją · poręczny trzon · z narzędziami „Take it 
easy“ 

 Zalety szczęki:

1. Praktyczna funkcja trzymania śruby:
Dzięki innowacyjnej metalowej płytce w szczęce: śruby i 
nakrętki nie gubią się podczas pracy. Brak czasochłonnej 
wymiany narzędzi podających np. szczypiec na klucz 
płaski.

2. Zintegrowany ogranicznik:
Ułatwia zakładanie i zapobiega ześlizgiwaniu lub spadaniu. 
Do założenia klucza nie trzeba używać kciuka.

3. Bezpieczne skręcanie nawet przy wysokich 
momentach dokręcenia: 
Wyjątkowo twarda i uzębiona płytka chwytająca oraz 
podwójny sześciokąt w szczęce klucza umożliwiają pracę 
przy wyższych momentach obrotowych i zapobiegają 
ześlizgiwaniu się.

4. Brak konieczności obracania klucza: 
Skok zęba wynosi jedynie 30°, dzięki czemu nie ma 
konieczności uciążliwego obracania klucza w celu 
dokręcenia. Podczas dokręcania nie trzeba ściągać klucza 
Joker ze śruby i odwracać – klucz pozostaje w tej samej 
pozycji. Klucz Joker umożliwia przykręcanie śrub na 
elementach, w których nie da się użyć zwykłego klucza 
płaskiego z powodu ograniczonego miejsca.

Jego zaleta po stronie oczka:

5. Mechanizm grzechotki po stronie oczka: 
Bardzo wysokie drobne uzębienie z 80 zębami zapewnia 
swobodę również w trudno dostępnych miejscach 
montażowych. 

 Zawartość:
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką, z funkcją 
przytrzymania po stronie szczęki 10 - 13 - 17 - 19 mm
po 1 kluczu płaskim dwustronnym 10 x 13 - 17 x 19 mm

Dostawa w wytrzymałej torbie              

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR

 8 136 40 00 821 486 6,95 140 40 00 821 660 11,94

 9 143 40 00 821 487 8,25 150 40 00 821 661 12,20

10 160 40 00 821 488 7,30 160 40 00 821 662 12,51

11 168 40 00 821 489 6,95 164 40 00 821 663 12,85

12 174 40 00 821 490 7,30 170 40 00 821 664 13,61

13 180 40 00 821 491 7,95 180 40 00 821 665 14,59

14 193 40 00 821 492 8,35 190 40 00 821 666 15,09

15 200 40 00 821 493 8,15 200 40 00 821 667 15,79

16 216 40 00 821 494 8,40 212 40 00 821 668 16,72

17 233 40 00 821 495 10,10 225 40 00 821 600 17,63

18 239 40 00 821 496 9,85 237 40 00 821 601 18,72

19 250 40 00 821 497 11,40 250 40 00 821 602 19,08

21 - - - 274 40 00 821 603 23,04

22 285 40 00 821 499 17,00 292 40 00 821 604 26,37

24 325 40 00 821 625 21,50 325 40 00 821 605 30,15

27 359 40 00 821 669 28,90 359 40 00 821 606 66,24

30 399 40 00 821 671 37,90 399 40 00 821 607 72,81

32 - - - 424 40 00 821 620 85,50

34 - - - 449 40 00 821 621 94,14

36 - - - 480 40 00 821 623 103,77

PK09 WC01

Klucz oczkowo-płaski z grzechotką Klucz oczkowo-płaski z grzechotką 

prosty kształt · praca bez konieczności przekładania klucza, oszczędza czas i 
miejsce · ze stali CV  · chromow. · główki odgięte o 15° · 72 zęby

prosty kształt

do szybkiego dokręcania lub odkręcania · ze stali CV  · chromowanie na 
matowo · przełączenie prawo-lewo przez obrócenie klucza · przenoszenie 
wysokich momentów obrotowych · szczególnie poręczny dzięki 
specjalnemu profi lowi trzpienia · kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 
27 mm i 5° od 30 do 36 mm

oczko o profi lu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię) 
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Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką
prosty kształt · praca bez konieczności przekładania klucza, oszczędza czas 
i miejsce · ze stali chromowo-wanadowej  · chromow. · głowice odgięte o 
15° · 72 zęby
Szczególne zalety produktu: 
przejściówki założone na odpowiedni klucz oczkowo-płaski wyposażają go w 
funkcję grzechotki
Zawartość: 
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką 
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 
po 1 przejściówce do nasadek do kluczy nasadowych 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 przejściówka do bitów 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz. 40 00 821 505 64,60 PK09

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką
prosty kształt · praca bez konieczności przekładania klucza, oszczędza czas 
i miejsce · ze stali chromowo-wanadowej   · chromow. · głowice odgięte o 
15° · 72 zęby 
 
Szczególne zalety produktu: 
przejściówki założone na odpowiedni klucz oczkowo-płaski wyposażają go w 
funkcję grzechotki 
 
Zawartość: 
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
po 1 przejściówce do nasadek do kluczy nasadowych  
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
10,0 mm (3/8”) x 13 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 przejściówka do bitów 6,3 mm (1/4”) x 10 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
16 cz. 40 00 821 529 128,10 PK09

(rys. podobny)

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką
prosty kształt 
 
do luzowania za pomocą grzechotki lub szybkiego dokręcania · ze stali CV  · 
chromowanie na matowo · obrót w prawo-lewo poprzez przełożenie klucza · 
kąt roboczy 7° od 10 do 13 mm, 6° od 17 do 19 mm 
 
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię 
Dostawa w torbie 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
4 części 10, 13, 17,19 40 00 778 770 74,25 WC01

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką 7R-005
prosty kształt 
 
do luzowania za pomocą grzechotki lub szybkiego dokręcania · ze stali CV  · 
chromowanie na matowo · obrót w prawo-lewo poprzez przełożenie klucza 
· przenoszenie dużego momentu obrotowego · szczególnie poręczny dzięki 
specjalnemu profilowi trzpienia · kąt roboczy 7° od 8 do 13 mm, 6° od 17 do 
19 mm 
 
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię) 
Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego z dwukolorową zakładką 
Check-Tool

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
5 części 8, 10,13, 17,19 40 00 821 988 91,26 WC01

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką 7 R-012
prosty kształt 
 
do luzowania za pomocą grzechotki lub szybkiego dokręcania · ze stali CV  · 
chromowanie na matowo · obrót w prawo-lewo poprzez przełożenie klucza 
· przenoszenie dużego momentu obrotowego · szczególnie poręczny dzięki 
specjalnemu profilowi trzpienia · kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 
19 mm 
 
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię) 
Dostawa w metalowym pudełku z wkładką z tworzywa sztucznego ABS

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
12 części 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 
40 00 821 989 214,92 WC01
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Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR

 8 135 40 00 821 440 10,15 140 40 00 821 920 17,52 144 40 00 826 063 14,37
 9 - - - 150 40 00 821 921 17,52 150 40 00 826 064 15,05
10 158 40 00 821 441 11,15 160 40 00 821 922 18,63 158 40 00 826 065 15,47
11 - - - 164 40 00 821 923 18,63 165 40 00 826 066 16,75
12 - - - 170 40 00 821 924 18,99 173 40 00 826 067 17,34
13 179 40 00 821 442 13,50 180 40 00 821 925 19,08 182 40 00 826 068 17,51
14 - - - 190 40 00 821 926 22,14 190 40 00 826 069 18,70
15 - - - 200 40 00 821 927 22,14 202 40 00 826 070 19,89
16 - - - 212 40 00 821 928 26,37 215 40 00 826 071 21,08
17 232 40 00 821 443 14,65 225 40 00 821 929 26,37 229 40 00 826 072 21,68
18 - - - 237 40 00 821 930 28,44 240 40 00 826 073 23,72
19 247 40 00 821 444 16,10 250 40 00 821 931 28,44 252 40 00 826 074 24,48
21 - - - 274 40 00 821 932 41,85 - - -
22 - - - 292 40 00 821 933 41,85 - - -
24 325 40 00 821 439 26,80 325 40 00 821 934 49,41 - - -

PK09 WC01 WB00

Klucz oczkowo-płaski z grzechotką Klucz oczkowo-płaski z grzechotką Klucz oczkowo-płaski z grzechotką OPEN-
RATCH 17

z możliwością przełączania · praca bez 
konieczności przekładania klucza, oszczędza czas 
i miejsce · stal chr.-wanad.  · chromow. · główki 
odgięte o 15° · strona oczka wygięta o 15° · 
72 zęby

przełączalny 
 
do szybkiego dokręcania lub odkręcania · ze 
stali CV  · chromowane matowo · Strona 
oczka zagięta pod kątem 13° · możliwość 
przełączania w prawo i lewo · wysokie 
przeniesienie momentu obrotowego · szczególnie 
poręczny dzięki specjalnemu profilowi trzpienia 
· kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 24 
mm 
 
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez 
zgniatania krawędzi w wyniku oddziaływania siły 
na powierzchnię) 

stal stopowa chromowa · chromowany 
· możliwość przełączania · z podwójnym 
sześciokątem · 72 zęby · Strona oczka wygięta 
o 15°

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką
z możliwością przełączania · praca bez konieczności przekładania klucza, 
oszczędza czas i miejsce · ze stali CV  · chromow. · głowice odgięte o 15° · 
strona oczka wygięta o 15° · 72 zęby
Szczególne zalety produktu: 
przejściówki założone na odpowiedni klucz oczkowo-płaski wyposażają go w 
funkcję grzechotki
Zawartość: 
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką 
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 
po 1 przejściówce do nasadek do kluczy nasadowych 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 przejściówka do bitów 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz. 40 00 821 446 82,50 PK09

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką 7 UR-005
przełączalny · prosty kształt 
 
ze stali CV  · chromowanie na matowo · główki odgięte o 13° · przełączalny 
· przełączany na bieg prawy i lewy · kąt roboczy 7° od 8 do 13 mm, 6° od 
17 do 19 mm
Dostawa w z dwukolorową zakładką Check-Tool

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
5 części 8, 10,13, 17,19 40 00 880 491 126,45 WC01
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Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką 7 UR-012
przełączany/„Made in Germany 
 
do luzowania za pomocą grzechotki lub szybkiego dokręcania · ze stali 
CV  · chromowanie na matowo · główki odgięte o 13° · możliwość 
przełączenia na bieg prawy i lewy · przenoszenie dużego momentu 
obrotowego · szczególnie poręczny dzięki specjalnemu profilowi trzpienia · 
kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 19 mm 
 
oczko o profilu Unit-Drive (chroni łby śrub - bez zgniatania krawędzi w 
wyniku oddziaływania siły na powierzchnię) 
Dostawa w metalowym pudełku z wkładką z tworzywa sztucznego ABS

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
12 części 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 
40 00 821 990 307,53 WC01

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką OPEN-RATCH 17
stal chromowa-stopowa · chromow. · przełączalny · z podwójną sprężyną · 
72 zęby · główki odgięte o 15°
Dostawa w zwijanej torbie tekstylnej na rzep

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 5 części 8, 10, 13, 17, 19 40 00 826 075 84,15 WB00
12 części 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19
40 00 826 076 203,41 WB00

40 00 826 076

40 00 826 075

Klucz oczkowo-płaski z grzechotką
od strony oczka z elastyczną głowicą · prosty kształt · praca bez 
konieczności przekładania klucza, oszczędza czas i miejsce · ze stali CV  · 
chromow. · główki odgięte o 15° · 72 zęby 
 
Szczególne zalety produktu: 
· strona oczkowa jest wyposażona w elastyczną główkę 
· nadaje się optymalnie do pracy w trudno dostępnych miejscach

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 8 136 40 00 821 512 9,55 PK09
10 160 40 00 821 513 11,60 PK09
13 180 40 00 821 514 12,95 PK09
17 233 40 00 821 515 14,80 PK09
19 250 40 00 821 516 15,40 PK09

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką
od strony oczka z elastyczną głowicą · prosty kształt · praca bez 
konieczności przekładania klucza, oszczędza czas i miejsce · ze stali 
chromowo-wanadowej  · chromow. · głowice odgięte o 15° · 72 zęby 
 
szczególna zaleta produktu: 
· strona oczkowa jest wyposażona w elastyczną główkę 
· nadaje się optymalnie do pracy w trudno dostępnych miejscach 
· przejściówki założone na odpowiedni klucz oczkowo-płaski wyposażają go 
w funkcję grzechotki
Zawartość: 
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką 
8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 
po 1 przejściówce do nasadek do kluczy nasadowych 
6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 przejściówka do bitów 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz. 40 00 821 520 74,90 PK09
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 6 x  7 168 40 00 823 300 2,60 170 40 00 823 850 8,18 165 40 00 826 077 7,99
 8 x  9 182 40 00 823 302 2,95 182 40 00 823 852 8,31 180 40 00 826 078 8,25
 8 x 10 182 40 00 823 303 3,20 182 40 00 823 853 9,66 180 40 00 826 079 10,46
10 x 11 197 40 00 823 304 3,45 195 40 00 823 855 9,07 200 40 00 826 080 8,93
10 x 13 216 40 00 823 306 3,70 212 40 00 823 857 11,17 220 40 00 826 081 11,22
12 x 13 216 40 00 823 308 3,70 212 40 00 823 860 9,61 220 40 00 826 082 9,69
12 x 14 - - - 212 40 00 823 861 11,31 - - -
13 x 14 239 40 00 823 310 4,30 225 40 00 823 862 11,23 - - -
13 x 15 - - - 225 40 00 823 863 11,52 - - -
13 x 17 263 40 00 823 312 4,40 245 40 00 823 866 12,79 245 40 00 826 083 12,92
14 x 15 239 40 00 823 314 3,90 225 40 00 823 865 10,43 245 40 00 826 084 10,37
14 x 17 - - - 245 40 00 823 867 12,84 - - -
16 x 17 263 40 00 823 318 4,80 245 40 00 823 868 11,77 255 40 00 826 085 11,48
16 x 18 - - - 265 40 00 823 869 14,40 - - -
17 x 19 290 40 00 823 320 5,45 265 40 00 823 870 13,65 270 40 00 826 086 13,35
18 x 19 290 40 00 823 322 5,40 265 40 00 823 871 12,94 275 40 00 826 087 13,09
18 x 21 - - - 285 40 00 823 872 17,52 300 40 00 826 088 18,28
19 x 22 318 40 00 823 324 6,60 287 40 00 823 873 17,21 300 40 00 826 089 16,75
19 x 24 325 40 00 823 325 6,95 305 40 00 823 875 19,89 - - -
20 x 22 318 40 00 823 326 6,50 287 40 00 823 874 15,18 300 40 00 826 090 15,30
21 x 23 - - - 305 40 00 823 876 18,27 315 40 00 826 091 19,21
21 x 24 - - - 307 40 00 823 877 20,52 330 40 00 826 092 21,25
22 x 24 325 40 00 823 330 7,70 307 40 00 823 878 19,89 330 40 00 826 093 20,83
24 x 26 - - - 325 40 00 823 880 21,69 330 40 00 826 094 22,95
24 x 27 337 40 00 823 332 9,60 325 40 00 823 881 20,52 330 40 00 826 095 20,06
24 x 30 346 40 00 823 343 10,30 345 40 00 823 882 23,04 - - -
25 x 28 - - - 345 40 00 823 883 22,59 350 40 00 826 096 24,57
27 x 30 - - - 345 40 00 823 885 26,91 360 40 00 826 097 28,22
27 x 32 360 40 00 823 335 12,10 370 40 00 823 886 26,10 360 40 00 826 098 27,20
30 x 32 360 40 00 823 336 11,95 370 40 00 823 887 26,01 365 40 00 826 099 25,50
30 x 34 - - - 375 40 00 823 888 29,61 365 40 00 826 100 30,18
30 x 36 410 40 00 823 338 15,70 400 40 00 823 889 47,34 - - -
32 x 36 - - - 400 40 00 823 890 45,45 - - -
34 x 36 - - - 420 40 00 823 891 52,29 - - -
36 x 41 440 40 00 823 344 21,80 440 40 00 823 892 59,67 440 40 00 826 101 57,80
41 x 46 - - - 485 40 00 823 894 74,88 - - -
46 x 50 - - - 535 40 00 823 895 94,32 535 40 00 826 102 104,55

PH03 WC01 WB00

Klucz oczkowy dwustronny Klucz oczkowy dwustronny 2 Klucz oczkowy dwustronny 20
stal chr.-wanad. · kuty · chromow. · głęboko 
odsadzony · z cienkościennymi oczkami 
 
oczka z profilem chroniącym śruby Promat-
ENERGY, siły przenoszone są na powierzchnie 
śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i 
umożliwia przenoszenie wyższych momentów 
obrotowych 
 
DIN 838/ISO 3318 ISO 1085/ISO 10104

stal chr.-wanad. · chromowana · głęboko 
odsadzony ·z cienkościennymi oczkami

o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez 
zgniatania krawędzi w wyniku oddziaływania siły 
na powierzchnię) 
 
DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

stal stopowa chromowa · chromowana · głęboko 
odsadzony

DIN 838/ ISO 10104

16-05___im Aufbau[2206325]-An.indd   21 07.11.2018   14:05:08



5/22

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych
stal chr.-wanad.  · kuty · chromow. ·  głęboko odsadzone · z 
cienkościennymi oczkami
oczka z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY, siły przenoszone 
są na powierzchnie śrub i nakrętek, co chroni śruby i narzędzie i umożliwia 
przenoszenie wyższych momentów obrotowych 
 
DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 

12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22

40 00 823 400 31,80 PH03

10-częściowy 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 
21 x 23, 24 x 27

40 00 823 403 44,00 PH03

12-częściowy 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 
21 x 23, 24 x 27, 25 x 
28, 30 x 32

40 00 823 406 67,00 PH03

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych 2
stal chr.-wanad.  · chromow. · głęboko odsadzone · z cienkościennymi 
oczkami
o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
DIN 838 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10104

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy   6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 

13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22 

40 00 823 420 83,97 WC01

12-częściowy  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 
13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 
27, 25 x 28, 30 x 32 

40 00 823 423 170,37 WC01

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych 20
stal stopowa chromowana · chromow. · głęboko odsadzone
DIN 838/ISO 10104
Dostawa w kartonie

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy  6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 ,  

12 x 13 , 14 x 15 ,  
16 x 17 , 18 x 19 ,  
20 x 22

40 00 826 103 76,59 WB00

12-częściowy 6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 ,  
12 x 13 , 14 x 15 , 16 x 
17 , 18 x 19 , 20 x 22 ,  
21 x 23 , 24 x 27 ,  
25 x 28 , 30 x 32

40 00 826 104 157,00 WB00

40 00 826 103

Wielofunkcyjny klucz oczkowy z grzechotką 4 in 1
stal chr.-wanad.  · chromow. · prosty kształt · praca bez konieczności 
przekładania klucza, oszczędza czas i miejsce · 72 zęby · skok zęba tylko 5° · 
obrót w prawo-lewo poprzez przełączenie klucza
Szczególne zalety produktu: 
jeden klucz do 4 najczęściej spotykanych rozmiarów 

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 - 13 - 17 - 19 220 40 00 821 481 15,95 PK09

Klucz oczkowy z grzechotką 25
chromow. · z 12-kąt. · prosty · 22 zębów

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 7 x  8 109 40 00 826 134 14,54 WB00
 9 x 10 139 40 00 826 135 16,83 WB00
10 x 11 170 40 00 826 136 20,66 WB00
12 x 13 170 40 00 826 137 21,00 WB00
14 x 15 170 40 00 826 138 23,12 WB00
16 x 18 205 40 00 826 139 25,25 WB00
17 x 19 205 40 00 826 140 28,14 WB00

40 00 826 140

Klucz oczkowy dwustronny 4
prosty · stal chr.-wanad. · chromow. · z cienkościennymi oczkami
o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
DIN 837 kształt B/ISO 3318 ISO 1085

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 6 x  7  99 40 00 823 060 10,10 WC01
 8 x  9 114 40 00 823 061 10,33 WC01
 8 x 10 115 40 00 823 062 9,52 WC01
10 x 11 131 40 00 823 063 9,86 WC01
10 x 13 149 40 00 823 064 10,89 WC01
12 x 13 149 40 00 823 065 11,27 WC01
13 x 15 161 40 00 823 066 12,20 WC01
13 x 17 167 40 00 823 068 12,42 WC01
14 x 15 161 40 00 823 067 11,98 WC01
16 x 17 169 40 00 823 070 12,48 WC01
17 x 19 186 40 00 823 071 12,63 WC01
18 x 19 186 40 00 823 072 12,64 WC01
19 x 22 209 40 00 823 073 13,79 WC01
20 x 22 209 40 00 823 074 14,60 WC01
21 x 23 233 40 00 823 076 15,29 WC01
22 x 24 233 40 00 823 077 16,30 WC01
24 x 26 261 40 00 823 078 17,77 WC01
24 x 27 260 40 00 823 079 17,54 WC01
24 x 30 290 40 00 823 080 20,16 WC01
25 x 28 289 40 00 823 081 19,62 WC01
27 x 32 320 40 00 823 082 23,76 WC01
30 x 32 320 40 00 823 083 23,85 WC01
30 x 36 357 40 00 823 084 35,19 WC01
32 x 36 357 40 00 823 085 35,10 WC01
36 x 41 391 40 00 823 086 42,66 WC01
41 x 46 431 40 00 823 087 60,30 WC01
46 x 50 473 40 00 823 088 75,06 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR

 8 x 10 140 6-kątny 40 00 772 448 13,98 145 z 6-kąt. 40 00 826 105 13,86
 9 x 11 145 6-kątny 40 00 772 449 15,48 - - - -
10 x 11 150 6-kątny 40 00 772 450 15,06 155 z 6-kąt. 40 00 826 106 14,54
10 x 12 150 6-kątny 40 00 772 451 15,47 160 z 6-kąt. 40 00 826 107 15,39
11 x 13 160 6-kątny 40 00 772 452 15,48 170 z 6-kąt. 40 00 826 108 15,05
12 x 14 170 6-kątny 40 00 772 453 15,71 180 z 6-kąt. 40 00 826 109 15,64
13 x 15 180 podwójny 6-kątny 40 00 772 454 17,15 - - - -
14 x 17 195 podwójny 6-kątny 40 00 772 455 17,23 200 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 110 16,83
17 x 19 210 podwójny 6-kątny 40 00 772 456 19,08 220 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 111 18,45
19 x 22 230 podwójny 6-kątny 40 00 772 457 23,22 230 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 112 22,87
22 x 24 250 podwójny 6-kątny 40 00 772 458 25,83 245 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 113 25,50
24 x 27 270 podwójny 6-kątny 40 00 772 459 31,86 270 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 114 31,11
27 x 36 - - - - 300 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 115 38,34
30 x 32 300 podwójny 6-kątny 40 00 772 460 41,49 300 z podwójnym sześciokątem 40 00 826 116 40,89
36 x 41 351 podwójny 6-kątny 40 00 772 461 47,61 - - - -

WC01 WB00

Klucz oczkowy dwustronny 400 Klucz oczkowy dwustronny 24
prosty otwarty · stal chr.-wanad. · chromow. · główki odgięte o 15° 
 
DIN 3118

6-kąt: otwór przesunięty o 30° 
Profil Unit-Drive: (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi) otwór 
przesunięty o 15°

otwarty · stal stopowa chromowa · chromowana · odgięte

DIN 3118/ ISO 3318

Klucz oczkowy wygięty 304
stal chr.-wanad.  · chromowany · z cienkościennymi oczkami
o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię)

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
11 x 13 150 40 00 824 230 16,57 WC01
13 x 15 185 40 00 824 231 19,62 WC01
13 x 17 185 40 00 824 232 21,06 WC01
14 x 16 185 40 00 824 233 20,97 WC01
14 x 17 185 40 00 824 234 20,97 WC01
15 x 17 185 40 00 824 235 20,97 WC01
16 x 18 185 40 00 824 236 25,20 WC01
19 x 22 230 40 00 824 237 26,37 WC01

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych 4
prosty ·stal chr.-wanad.  · chromow. · z cienkościennymi oczkami
o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
DIN 837 kształt B / ISO 3318 ISO 1085

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8-częściowy   6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 40 00 823 090 92,61 WC01
12-częściowy  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32 40 00 823 092 169,38 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Do rozmiaru klucza mm Nr art. EUR Do rozmiaru klucza mm Nr art. EUR
460 22 -  30 40 00 824 058 10,40 24 - 30 40 00 824 120 20,52
610 32 -  41 40 00 824 059 14,90 32 - 41 40 00 824 121 29,88
760 46 -  55 40 00 824 079 22,30 46 - 55 40 00 824 122 44,64
860 60 - 105 40 00 824 080 29,80 60 - 95 40 00 824 123 59,94

WX17 WC01

Trzon rurkowy do klucza oczkowego, odsadzonego 839 R Trzon rurkowy do klucza oczkowego, odsadzonego 2 AR
rura stalowa · chromowana

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
22 180 40 00 824 040 15,95 - - -
24 180 40 00 824 041 15,90 180 40 00 824 100 25,02
27 190 40 00 824 042 16,25 190 40 00 824 101 25,74
30 200 40 00 824 043 17,80 200 40 00 824 102 27,72
32 235 40 00 824 044 17,90 235 40 00 824 103 30,33
34 - - - 235 40 00 824 104 38,43
36 245 40 00 824 045 19,95 245 40 00 824 105 37,53
41 265 40 00 824 046 26,30 265 40 00 824 106 43,56
46 280 40 00 824 047 29,95 280 40 00 824 107 51,12
50 290 40 00 824 048 33,70 290 40 00 824 108 60,03
55 300 40 00 824 049 37,40 300 40 00 824 109 64,71
60 345 40 00 824 050 47,30 345 40 00 824 110 85,86
65 355 40 00 824 051 50,30 355 40 00 824 111 92,43
70 365 40 00 824 052 51,95 365 40 00 824 112 111,78
75 375 40 00 824 053 70,30 375 40 00 824 113 120,33
80 385 40 00 824 054 92,30 385 40 00 824 114 154,08
85 385 40 00 824 055 101,30 385 40 00 824 115 153,54
90 410 40 00 824 056 113,00 - - -
95 410 40 00 824 057 119,00 - - -

WX17 WC01

Klucz oczkowy, masywny, odsadzony 839 Klucz oczkowy, masywny, odsadzony  2 A
wersja wygięta

Akcesoria opcjonalne: trzony rurkowe do przedłużenia ramienia dźwigni (nr 
art. 40 00 824 058, 40 00 824 059, 40 00 824 079, 40 00 824 080)

wersja wygięta · stal chr.-wanad. · chromowany · ciężkie wykonanie · do 
wysokich momentów obrotowych

akcesoria opcjonalne: trzony rurkowe do przedłużenia ramienia dźwigni (nr 
art. 40 00 824 120, 40 00 824 121, 40 00 824 122, 40 00 824 123)
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

24 165 40 00 823 896 8,70 160 40 00 824 060 15,57 160 40 00 826 117 22,44
27 180 40 00 823 897 9,50 180 40 00 824 061 18,99 - - -
28 - - - - - - 180 40 00 826 118 27,46
30 190 40 00 823 898 9,90 190 40 00 824 062 22,32 190 40 00 826 119 32,64
32 190 40 00 823 899 10,50 195 40 00 824 063 24,03 195 40 00 826 120 33,58
34 205 40 00 823 900 12,40 195 40 00 824 064 25,47 - - -
36 205 40 00 823 901 13,50 205 40 00 824 065 29,61 205 40 00 826 121 42,93
41 230 40 00 823 902 17,40 225 40 00 824 067 38,88 225 40 00 826 122 56,53
46 240 40 00 823 903 22,40 240 40 00 824 068 41,76 240 40 00 826 123 59,50
50 255 40 00 823 904 26,30 250 40 00 824 069 48,33 250 40 00 826 124 68,85
55 270 40 00 823 905 31,20 270 40 00 824 070 53,46 270 40 00 826 125 77,78
60 280 40 00 823 928 33,30 270 40 00 824 071 57,60 270 40 00 826 126 83,30
65 300 40 00 823 929 44,10 290 40 00 824 072 75,42 290 40 00 826 127 107,95
70 330 40 00 823 931 49,10 320 40 00 824 073 83,16 320 40 00 826 128 120,70
75 330 40 00 823 933 54,00 325 40 00 824 074 90,18 325 40 00 826 129 128,35
80 360 40 00 823 934 71,90 345 40 00 824 075 128,07 345 40 00 826 130 191,25
85 - - - 360 40 00 824 076 155,70 360 40 00 826 131 230,35
90 - - - 400 40 00 824 077 187,47 400 40 00 826 132 277,95
95 - - - 400 40 00 824 078 211,59 400 40 00 826 133 312,80

WX17 WC01 WB00

Klucz oczkowy udarowy 837 Klucz oczkowy udarowy 306 Klucz oczkowy udarowy 4205
ze stali ulepszanej 

DIN 7444

stal chr.-wanad.  · do szczególnie ciężkich prac 
montażowych

inne wymiary dostępne na zamówienie

o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez 
zgniatania krawędzi w wyniku oddziaływania 
siły na powierzchnię) · nr art. 40 00 824 060: 
nienormowany

DIN 7444

stal specjalna · k. stalowo szary

DIN 7444
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych
stal chr.-wanad.  · kuta · chromow. · ustawienie szczęk pod kątem 15 
stopni · z płaskimi główkami
DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8 szt. 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 40 00 823 200 19,10 PH03
10 szt. 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27 40 00 823 203 28,10 PH03
12 szt. 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32 40 00 823 206 44,00 PH03

Rozm. 
klucza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 4 x  5 - - - 100 40 00 823 003 5,76 100 40 00 826 141 5,44
 5 x  5,5 122 40 00 823 099 1,50 100 40 00 823 004 5,76 - - -
 5,5 x 7 - - - 122 40 00 823 005 4,55 120 40 00 826 142 4,89
 6 x  7 122 40 00 823 100 1,20 122 40 00 823 006 3,78 120 40 00 826 143 4,00
 7 x  8 - - - 140 40 00 823 008 4,83 140 40 00 826 144 5,31
 8 x  9 136 40 00 823 102 1,55 140 40 00 823 010 3,88 140 40 00 826 145 4,34
 8 x 10 145 40 00 823 103 1,75 140 40 00 823 011 4,73 140 40 00 826 146 4,93
10 x 11 152 40 00 823 104 1,80 157 40 00 823 014 4,40 155 40 00 826 147 4,51
10 x 12 - - - 157 40 00 823 015 5,14 170 40 00 826 148 5,91
10 x 13 172 40 00 823 106 2,10 172 40 00 823 016 5,91 170 40 00 826 149 5,99
11 x 13 - - - 172 40 00 823 017 6,01 170 40 00 826 150 6,59
12 x 13 172 40 00 823 108 2,10 172 40 00 823 020 5,31 170 40 00 826 151 5,31
12 x 14 172 40 00 823 109 2,10 172 40 00 823 021 5,96 170 40 00 826 152 6,38
13 x 14 186 40 00 823 110 2,60 178 40 00 823 022 5,96 190 40 00 826 153 6,50
13 x 15 186 40 00 823 111 2,70 188 40 00 823 023 6,45 190 40 00 826 154 6,84
13 x 16 - - - 190 40 00 823 024 6,74 - - -
13 x 17 201 40 00 823 112 3,05 205 40 00 823 026 6,57 205 40 00 826 155 7,01
14 x 15 186 40 00 823 114 2,50 188 40 00 823 025 5,71 190 40 00 826 156 5,82
14 x 17 201 40 00 823 116 2,90 205 40 00 823 027 6,57 205 40 00 826 157 7,18
16 x 17 201 40 00 823 118 2,90 205 40 00 823 028 6,14 205 40 00 826 158 6,21
16 x 18 - - - 205 40 00 823 029 7,37 220 40 00 826 159 7,86
17 x 19 221 40 00 823 120 3,60 222 40 00 823 030 7,49 220 40 00 826 160 7,61
18 x 19 221 40 00 823 122 3,60 222 40 00 823 031 7,26 220 40 00 826 161 7,44
18 x 21 - - - 236 40 00 823 032 9,33 235 40 00 826 162 9,86
19 x 22 235 40 00 823 124 4,70 236 40 00 823 033 8,74 235 40 00 826 163 8,93
19 x 24 245 40 00 823 125 6,30 250 40 00 823 036 9,96 - - -
20 x 22 235 40 00 823 126 4,75 236 40 00 823 035 8,47 235 40 00 826 164 8,59
21 x 23 245 40 00 823 128 5,10 247 40 00 823 037 9,33 250 40 00 826 165 9,52
22 x 24 245 40 00 823 130 6,20 250 40 00 823 039 9,85 250 40 00 826 166 10,12
24 x 26 - - - 266 40 00 823 041 11,32 270 40 00 826 167 12,07
24 x 27 265 40 00 823 134 6,90 266 40 00 823 042 11,32 280 40 00 826 168 11,56
24 x 30 275 40 00 823 133 8,80 280 40 00 823 043 13,35 - - -
25 x 28 275 40 00 823 136 7,00 280 40 00 823 044 13,05 285 40 00 826 169 14,11
27 x 30 275 40 00 823 135 8,60 302 40 00 823 046 15,84 300 40 00 826 170 16,92
27 x 32 299 40 00 823 137 8,60 302 40 00 823 047 15,82 300 40 00 826 171 16,92
30 x 32 299 40 00 823 138 8,60 302 40 00 823 048 15,84 300 40 00 826 172 16,24
30 x 34 - - - 302 40 00 823 049 18,09 300 40 00 826 173 18,70
30 x 36 330 40 00 823 141 10,40 328 40 00 823 050 28,17 - - -
32 x 36 330 40 00 823 139 10,95 328 40 00 823 051 28,17 325 40 00 826 174 29,33
34 x 36 330 40 00 823 143 11,50 328 40 00 823 052 33,30 325 40 00 826 175 31,88
36 x 41 358 40 00 823 140 14,95 360 40 00 823 053 37,26 375 40 00 826 176 39,02
38 x 42 - - - 360 40 00 823 054 43,56 - - -
41 x 46 405 40 00 823 142 28,50 400 40 00 823 055 49,59 425 40 00 826 177 52,28
46 x 50 455 40 00 823 144 39,90 450 40 00 823 056 69,12 - - -

PH03 WC01 WB00

Klucz płaski dwustronny Klucz płaski dwustronny 6 Klucz płaski dwustronny MOTOR 10
stal chr.-wanad. · kuty · chromow. · kąt 
ustawienia szczęk 15° · z płaskimi główkami

DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102

stal chr.-wanad. · chromowana · z płaskimi 
główkami · trzpień owalny · Kąt ustawienia 
szczęk 15° ·główki precyzyjnie szlifowane

DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102

stal stopowa chromowa · chromowana · Kąt 
ustawienia szczęk 15°

DIN 3110, ISO 10102
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych 6
stal chr.-wanad.  · chromow. · z płaskimi główkami · trzpień owalny · 
ustawienie szczęk pod kątem 15 stopni · główki precyzyjnie szlifowane
DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8 szt. 6x7,8x9,10x11,12x1

3,14x15,16x17,18x
19,20x22

40 00 823 220 44,64 WC01

10 szt. 6x7,8x9,10x11,12x
13,14x15,16x17,1
8x19,20x22,24x27
,30x32

40 00 770 220 71,64 WC01

12 szt. 6x7,8x9,10x11,12x1
3,14x15,16x17,18x
19,20x22,21x23,24
x27,25x28,30x32

40 00 823 223 93,78 WC01

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych H 6
stal chr.-wanad.  · chromow. · z płaskimi główkami· trzpień owalny · 
ustawienie szczęk pod kątem 15 stopni · gładko zeszlifowane głowice 
 
DIN 3110/ ISO 3318/ ISO 1085 / ISO 10102
Stabilny zacisk mocujący z tworzywa sztucznego w zestawie

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
12 szt. 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,

16x17,18x19,20x22,21x23, 
24x27,25x28,30x32 

40 00 823 698 108,99 WC01

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10
w torbie zwijanej ·stal stopowa chromowa · chromow. · Torba zwijana 
z rzepem wykonana z wyjątkowo wytrzymałego płótna · kąt ustawienia 
szczęk 15°
DIN 3110, ISO 10102
Dostawa w zwijanej torbie płóciennej zapinanej na rzep

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
 8 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 

11, 12 x 13, 14 x 
15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22

40 00 826 178 41,57 WB00

10 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 
11, 12 x 13, 14 x 
15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22, 24 x 
27, 30 x 32

40 00 826 179 87,89 WB00

12 szt. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 
11, 12 x 13, 14 x 
15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 
28, 30 x 32

40 00 826 180 66,56 WB00

40 00 826 178

Klucz płaski dwustronny 8
z takimi samymi rozwartościami klucza i płaskimi główkami · wersja 
krótka · stal chr.-wanad. · chromow. · kąt ustawienia szczęk 75° i 15° · 
główki precyzyjnie szlifowane

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 4,0  69 40 00 770 331 6,67 WC01
 4,5  69 40 00 770 332 6,67 WC01
 5,0  78 40 00 770 333 6,67 WC01
 5,5  78 40 00 770 334 6,67 WC01
 6,0  78 40 00 770 335 6,77 WC01
 7,0  90 40 00 770 336 6,77 WC01
 8,0  96 40 00 770 337 6,77 WC01
 9,0 104 40 00 770 338 6,95 WC01
10,0 104 40 00 770 339 6,95 WC01
11,0 116 40 00 770 340 6,95 WC01
12,0 116 40 00 770 341 7,28 WC01
13,0 131 40 00 770 342 7,28 WC01
14,0 131 40 00 770 343 7,28 WC01

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych 8
z takimi samymi rozwartościami klucza i płaskimi główkami · wersja 
krótka · stal chr.-wanad. · chromowana · kąt ustawienia szczęk 75° i 15° · 
główki precyzyjnie szlifowane
Dostawa w torbie z tworzywa sztucznego

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
10 cz. 5-5,5-6-7-8-9-10-11-

12-13
40 00 770 354 68,49 WC01

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych ELECTRIC 12
stal stopowa chromowa · chromow.
kąt ustawienia szczęk 75° i 15°
Dostawa w zwijanej torbie płóciennej zapinanej na rzep

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
15teilig 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 

5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14

40 00 826 181 96,05 WB00

40 00 826 181

Klucz płasko-nasadowy 534
stal chr.-wanad.  · chromow. · główki precyzyjnie szlifowane · ze swobodnie 
obracaną końcówką klucza nasadowego · smukły kształt · z otworem na 
kołek obrotowy
wkładka przegubowa o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez 
zgniatania krawędzi)

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 179 40 00 824 210 16,32 WC01
12 198 40 00 824 212 18,09 WC01
13 208 40 00 824 213 18,09 WC01
15 231 40 00 824 215 19,71 WC01
16 244 40 00 824 216 21,60 WC01
17 255 40 00 824 217 21,69 WC01
19 283 40 00 824 219 24,21 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza mm Długość mm Powierzchnia Nr art. EUR Długość mm Powierzchnia Nr art. EUR
  6 - - - -   73 fosforanowany 40 00 823 345 2,38
  7  78 czarny 40 00 823 237 0,76   78 fosforanowany 40 00 823 346 2,38
  8  94 czarne 40 00 823 238 0,76   94 fosforanowany 40 00 823 347 2,38
  9 - - - -  100 fosforanowany 40 00 823 348 2,41
 10 104 czarne 40 00 823 240 0,76  106 fosforanowany 40 00 823 349 2,41
 11 - - - -  112 fosforanowany 40 00 823 350 2,67
 12 123 czarne 40 00 823 242 0,87  124 fosforanowany 40 00 823 351 2,85
 13 133 czarne 40 00 823 243 0,89  132 fosforanowany 40 00 823 352 2,85
 14 - - - -  140 fosforanowany 40 00 823 353 2,93
 15 - - - -  145 fosforanowany 40 00 823 354 3,68
 17 155 czarne 40 00 823 246 1,17  159 fosforanowany 40 00 823 355 2,97
 19 170 czarne 40 00 823 247 1,29  170 fosforanowany 40 00 823 356 3,65
 22 194 czarne 40 00 823 248 1,67  193 fosforanowany 40 00 823 357 4,28
 24 214 czarne 40 00 823 249 1,99  217 fosforanowany 40 00 823 358 5,73
 25 - - - -  217 fosforanowany 40 00 823 359 6,00
 27 234 czarne 40 00 823 305 2,69  239 fosforanowany 40 00 823 360 6,75
 30 263 czarne 40 00 823 307 3,50  263 fosforanowany 40 00 823 361 8,15
 32 272 czarne 40 00 823 309 4,05  275 fosforanowany 40 00 823 362 9,00
 36 297 czarne 40 00 823 311 5,50  305 fosforanowany 40 00 823 363 12,43
 38 299 czarne 40 00 823 313 5,80  305 fosforanowany 40 00 823 364 13,89
 41 337 czarne 40 00 823 315 7,70  344 k. stalowo szary 40 00 823 365 15,27
 46 372 czarne 40 00 823 316 9,70  380 k. stalowo szary 40 00 823 366 19,98
 50 400 czarne 40 00 823 317 12,80  413 k. stalowo szary 40 00 823 367 25,11
 55 443 czarne 40 00 823 319 16,40  459 k. stalowo szary 40 00 823 368 28,44
 60 475 czarne 40 00 823 321 23,30  494 k. stalowo szary 40 00 823 369 36,90
 65 515 czarne 40 00 823 323 28,40  528 k. stalowo szary 40 00 823 370 44,10
 70 560 czarne 40 00 823 327 40,70  572 k. stalowo szary 40 00 823 371 56,34
 75 600 czarne 40 00 823 329 45,50  610 k. stalowo szary 40 00 823 372 65,43
 80 670 czarne 40 00 823 333 79,50  645 k. stalowo szary 40 00 823 373 81,72
 85 680 czarne 40 00 823 337 91,50  690 k. stalowo szary 40 00 823 374 112,23
 90 680 czarne 40 00 823 339 114,00  690 k. stalowo szary 40 00 823 375 135,54
 95 847 czarne 40 00 823 340 149,50  847 k. stalowo szary 40 00 823 376 188,19
100 - - - -  847 k. stalowo szary 40 00 823 377 196,83
105 - - - - 1000 k. stalowo szary 40 00 823 378 270,27
110 - - - - 1000 k. stalowo szary 40 00 823 379 283,23
115 - - - - 1000 k. stalowo szary 40 00 823 380 386,64
120 - - - - 1000 k. stalowo szary 40 00 823 381 393,75

WX13 WC01

Klucz płaski jednostronny 894 Klucz płaski jednostronny 894
czarna powierzchnia · ustawienie gardzieli 15 stopni

DIN 894/ISO 3318/ISO 1085

powierzchnie: powlekane fosforanem manganu i stalowo szare · z otworem 
do zawieszenia 
Ustawienie gardzieli 15 Grad·nr art. 40 00 823 345, 40 00 823 346, 
40 00 823 347, 40 00 823 348: bez otworu do zawieszenia

DIN 894 / ISO 3318
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

27 180 40 00 823 981 9,90 180 40 00 824 010 18,81 180 40 00 826 182 19,38
30 190 40 00 823 982 10,70 190 40 00 824 011 20,25 190 40 00 826 183 20,57
32 190 40 00 823 983 12,90 195 40 00 824 012 20,88 190 40 00 826 184 22,19
36 215 40 00 823 984 14,10 210 40 00 824 014 24,21 215 40 00 826 185 28,39
41 235 40 00 823 985 16,40 225 40 00 824 015 32,13 235 40 00 826 186 35,62
46 255 40 00 823 986 19,40 255 40 00 824 016 40,95 255 40 00 826 187 48,03
50 275 40 00 823 987 24,80 280 40 00 824 017 45,00 275 40 00 826 188 53,55
55 300 40 00 823 988 32,70 310 40 00 824 018 60,03 300 40 00 826 189 65,03
60 320 40 00 823 989 34,80 320 40 00 824 019 60,48 320 40 00 826 190 68,85
65 342 40 00 823 990 39,20 350 40 00 824 020 79,83 342 40 00 826 191 90,95
70 375 40 00 823 991 49,10 370 40 00 824 021 96,48 375 40 00 826 192 112,20
75 375 40 00 823 992 52,10 400 40 00 824 022 126,27 375 40 00 826 193 129,20
80 408 40 00 823 993 68,40 405 40 00 824 023 128,25 408 40 00 826 194 157,25
85 408 40 00 823 994 71,90 405 40 00 824 024 136,26 408 40 00 826 195 167,45
90 - - - 455 40 00 824 025 205,29 - - -

WX17 WC01 WB00

Klucz płaski dwustronny
stal chr.-wanad. · czarny · kąt ustawienia szczęk 15°
DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 x 13 120 40 00 823 264 0,87 WX13
13 x 17 160 40 00 823 268 0,89 WX13
17 x 19 170 40 00 823 272 1,34 WX13

Klucz płaski dwustronny 895
chromowo-wanadowy 
nr. art. 40 00 772 833, 40 00 772 835, 40 00 772 836, 40 00 772 838, 
40 00 772 840, 40 00 772 842, 40 00 772 845, 40 00 772 847, 
40 00 772 848, 40 00 772 849, 40 00 772 850, 40 00 772 852, 
40 00 772 854, 40 00 772 856, 40 00 772 857, 40 00 772 858, 
40 00 772 860, 40 00 772 862, 40 00 772 864, 40 00 772 865, 
40 00 772 867, 40 00 772 868, 40 00 772 869: powierzchnia powlekana 
fosforanem manganu  
 
nr art. 40 00 772 869, 40 00 772 871, 40 00 772 872, 40 00 772 873, 
40 00 772 874, 40 00 772 875: powierzchnia stalowo szara 
kąt ustawienia szczęk 15° 
DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 6 x  7  96 40 00 772 833 2,43 WC01
 8 x  9 108 40 00 772 835 2,43 WC01
 8 x 10 114 40 00 772 836 2,43 WC01
10 x 11 124 40 00 772 838 2,59 WC01
10 x 13 128 40 00 772 840 2,95 WC01
12 x 13 140 40 00 772 842 2,95 WC01
13 x 15 154 40 00 772 845 3,27 WC01
13 x 17 158 40 00 772 847 3,33 WC01
14 x 15 154 40 00 772 848 3,68 WC01
14 x 17 158 40 00 772 849 3,43 WC01
16 x 17 158 40 00 772 850 3,91 WC01
17 x 19 171 40 00 772 852 3,83 WC01
18 x 19 171 40 00 772 854 5,32 WC01
19 x 22 195 40 00 772 856 4,84 WC01
19 x 24 207 40 00 772 857 6,20 WC01
22 x 24 221 40 00 772 860 6,46 WC01
24 x 27 246 40 00 772 862 8,07 WC01
24 x 30 269 40 00 772 864 8,71 WC01
27 x 30 275 40 00 772 865 11,13 WC01
30 x 32 278 40 00 772 867 11,13 WC01
30 x 36 306 40 00 772 868 14,94 WC01
32 x 36 310 40 00 772 869 14,70 WC01
36 x 41 347 40 00 772 871 24,39 WC01
41 x 46 383 40 00 772 872 25,20 WC01
46 x 50 420 40 00 772 873 34,56 WC01
50 x 55 463 40 00 772 874 40,95 WC01
55 x 60 504 40 00 772 875 48,96 WC01

Klucz płaski udarowy 838 Klucz płaski udarowy Klucz płaski udarowy 4204
ze stali ulepszanej 

DIN 133

stal chr.-wanad.  · Powierzchnia stahlgrau · 
Ustawienie gardzieli pod kątem 15 stopni

DIN 133

stal specjalna · k. stalowo szary

DIN 133
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Klucz nastawny
chromowany matowo · głowica polerowana · skala pomiarowa na główce 
klucza umożliwiająca szybkie określenie wymiarów śrub i sworzni · 
ustawienie gardzieli 22,5°
DIN 3117 A

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
maks. 19 150 40 00 823 826 4,75 PK11
maks. 24 200 40 00 823 827 6,40 PK11
maks. 28 250 40 00 823 828 8,50 PK11
maks. 34 300 40 00 823 829 12,10 PK11

Klucz nastawny 60 S
stal chr.-wanad.  · chromowany · głowica szlifowana · regulowany · 
model szwedzki · rolka lewobieżna · kąt ustawienia szczęk 15° · ze skalą 
nastawczą · zabezpieczone elementy mechaniczne oraz dodatkowa 
powierzchnia do pobijania umożliwia lekkie pobijanie, bez ryzyka 
uszkodzenia klucza
DIN 3117 kształt A

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
maks. 20 153 40 00 880 585 11,18 WC01
maks. 25 207 40 00 771 922 14,84 WC01
maks. 30 255 40 00 880 589 18,63 WC01
maks. 36 305 40 00 880 593 25,02 WC01

Klucz nastawny 4025
regulowany · prawoskrętny · kąt ustawienia szczęk 22° · stal chr.-wanad. · 
chromowany · ze skalą nastawczą
DIN 3117/ISO 6787, kształt B

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
20 159 40 00 826 196 21,08 WB00
24 206 40 00 826 197 25,08 WB00
29 257 40 00 826 198 31,03 WB00
34 309 40 00 826 199 42,42 WB00
43 384 40 00 826 200 67,58 WB00
53 460 40 00 826 201 105,40 WB00

40 00 826 196

Klucz nastawny 60 CP
stal chr.-wanad.  · chromowany · głowica polerowana · regulowany · 
model szwedzki · rolka lewobieżna · kąt ustawienia szczęk 15° ·  
ze skalą nastawczą
DIN 3117 kształt A

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
maks. 20 155 40 00 823 847 10,32 WC01
maks. 25 205 40 00 823 848 13,88 WC01
maks. 30 255 40 00 823 849 17,78 WC01
maks. 36 305 40 00 823 851 24,48 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz nastawny 60 P
fosforanowany · głowica polerowana · regulowany · model szwedzki · 
rolka lewobieżna · kąt ustawienia szczęk 15° (nr art. 40 00 823 859 kąt 
ustawienia szczęk 22,5°) · nr art. 40 00 771 914, 40 00 771 915, 
40 00 771 916, 40 00 771 917 ze stali wanadowej · nr art. 40 00 823 856, 
40 00 823 858, 40 00 823 859, ze stali do ulepszania cieplnego
DIN 3117 kształt A (nr art. 40 00 823 859 DIN 3117 kształt B)

Zakres pracy 
mm

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

maks. 20 155 ze skalą 
nastawczą

40 00 771 914 9,89 WC01

maks. 25 205 ze skalą 
nastawczą

40 00 771 915 13,12 WC01

maks. 30 255 ze skalą 
nastawczą

40 00 771 916 15,70 WC01

maks. 36 305 ze skalą 
nastawczą

40 00 771 917 22,14 WC01

maks. 43 380 40 00 823 856 48,60 WC01
maks. 53 455 40 00 823 858 73,26 WC01
maks. 63 610 40 00 823 859 203,04 WC01

Klucz nastawny 4026
regulowany · lewoskrętny · kąt ustawienia szczęk 15° · stal chromowa-
wanadowa · fosforanowany · ze skalą nastawczą
DIN 3117/ISO 6787, kształt A

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
20 159 40 00 826 202 19,13 WB00
24 206 40 00 826 203 23,04 WB00
29 257 40 00 826 204 28,73 WB00
34 309 40 00 826 205 38,85 WB00
43 384 40 00 826 206 65,45 WB00
53 460 40 00 826 207 103,70 WB00

40 00 826 202

40 00 771 923

40 00 771 921

Klucz nastawny 60 S
nr art. 40 00 771 921 oksydowany · nr art. 40 00 771 923 chromowany · 
głowica polerowana · ze skalą na główce klucza do szybkiego ustawiania 
oraz określenia wymiarów śrub i sworzni · model szwedzki · rolka 
lewobieżna · kąt ustawienia szczęk 15° 

Szczególne zalety produktu: 
-  dodatkowa powierzchnia do uderzania umożliwia lekkie uderzanie bez

naruszania funkcji klucza
-  miły w dotyku, ergonomiczny uchwyt z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego

-  wgłębienie w uchwycie zapewnia bezpieczne trzymanie narzędzia także
zatłuszczonymi rękami

DIN 3117 A

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
maks. 25 207 40 00 771 921 18,09 WC01
maks. 25 207 40 00 771 923 18,90 WC01
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Klucze płaskie 1900
z regulacją · z dwustronną szczęką · szczęki w kształcie rombu do 
mocowania okrągłych przedmiotów lub przedmiotów w kształcie wielokąta · 
osłony do miękkiego materiału · skala w milimetrach i calach
Szczególna zaleta produktu: brak niekontrolowanego przestawiania dzięki 
systemowi blokowania / odblokowania

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
30 150 40 00 823 816 61,20 WB07
50 175 40 00 823 817 75,23 WB07
75 250 40 00 823 818 115,26 WB07

Klucz nastawny 90C
stal o wysokiej wytrzymałości  · hartowany · zabezpieczony przed rdzą · 
chromowany · ustawienie gardzieli 15° · z ergonomicznym uchwytem z 
tworzywa sztucznego · wąska głowica · skala pomiarowa na główce klucza 

Szczególne zalety produktu: nr art. 40 00 823 836 i 40 00 823 837: 
szczególnie krótkie wykonanie przy dużym obszarze roboczym
ISO 6787, DIN 3117

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
maks. 20 158 40 00 823 833 28,39 WX21
maks. 27 208 40 00 823 834 30,74 WX21
maks. 31 257 40 00 823 835 39,95 WX21
maks. 34 308 40 00 823 831 57,95 WX21
maks. 32 170 40 00 823 837 29,82 WX21
maks. 38 218 40 00 823 836 32,48 WX21

Klucz nastawny 90C
stal o wysokiej wytrzymałości  · hartowany · zabezpieczony przed rdzą · 
chromowany · ustawienie gardzieli 15° · z ergonomicznym uchwytem z 
termoplastycznego elastomeru · wąska głowica umożliwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach · poprzez przestawienie ruchomej, zębatej 
szczęki do środka, klucz może być także używany w podobny sposób, 
co szczypce nastawne do rur · skala pomiarowa na główce klucza 
umożliwiająca szybkie określenie wymiarów śrub i sworzni
DIN 3117 A

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
maks. 28 208 40 00 823 840 34,37 WX21
maks. 33 257 40 00 823 842 44,55 WX21
maks. 35 308 40 00 823 841 64,76 WX21
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz hakowy z noskiem DIN 1810 A
do nakrętek rowkowanych DIN 1804 i nakrętek łożyskowych DIN 981 · 
stal specjalna  · hartowany i oksydowany · zaokrąglone krawędzie dla 
bardziej komfortowego używania

Dł. całkowita 
mm

Do Ø zewn. nakrętki 
mm

Nr art. EUR KO

110  16 -  20 40 00 824 700 4,72 WC13
136  25 -  28 40 00 824 701 4,96 WC13
136   30 -   32 40 00 824 702 4,99 WC13
170  34 -  36 40 00 824 703 5,92 WC13
170  38 -  45 40 00 824 704 8,66 WC13
170   40 -   42 40 00 824 705 5,86 WC13
206  45 -  50 40 00 824 706 6,82 WC13
206  52 -  55 40 00 824 707 6,98 WC13
240  58 -  62 40 00 824 708 10,30 WC13
240  65 -  70 40 00 824 709 13,05 WC13
240  68 -  75 40 00 824 710 10,20 WC13
280  80 -  90 40 00 824 711 13,80 WC13
280  85 -  92 40 00 824 712 16,50 WC13
280   95 - 100 40 00 824 713 13,90 WC13
290  98 - 105 40 00 824 714 16,10 WC13
335 110 - 115 40 00 824 715 24,25 WC13
335 120 - 130 40 00 824 716 24,25 WC13
385 135 - 145 40 00 824 717 29,95 WC13
385 155 - 165 40 00 824 718 29,95 WC13
470 180 - 195 40 00 824 719 49,10 WC13
470 205 - 220 40 00 824 720 49,10 WC13

Klucz przegubowy hakowy No. 775 C
do nakrętek rowkowanych DIN 1804 i nakrętek łożyskowych DIN 981 · 
stal specjalna  · hartowany i oksydowany · z otworem do zawieszenia · 
zaokrąglone krawędzie dla bardziej komfortowego używania

Dł. całkowita 
mm

Do Ø zewn. nakrętki 
mm

Nr art. EUR KO

165  20 -  35 40 00 824 730 15,10 WC13
210  35 -  60 40 00 824 731 16,65 WC13
280  60 -  90 40 00 824 732 21,00 WC13
335  90 - 155 40 00 824 733 29,80 WC13
460 155 - 230 40 00 824 734 47,10 WC13

Klucz hakowy z czopem DIN 1810 B
do nakrętek kontrujących DIN 1816 · stal specjalna · hartowany i 
oksydowany · zaokrąglone krawędzie dla bardziej komfortowego używania

Dł. całkowita 
mm

Do Ø zewn. 
nakrętki 
mm

Ø czopu 
mm

Nr art. EUR KO

110  16 -  18  2,5 40 00 824 740 5,30 WC13
110  20 -  22  2,5 40 00 824 741 5,30 WC13
136  25 -  28  3,0 40 00 824 742 6,00 WC13
136  30 – 32  4,0 40 00 824 743 6,00 WC13
170  34 -  36  4,0 40 00 824 744 7,06 WC13
170  40  42  4,0 40 00 824 745 7,10 WC13
206  45 -  50  5,0 40 00 824 746 8,80 WC13
206  52 -  55  5,0 40 00 824 747 8,86 WC13
240  58 -  62  5,0 40 00 824 748 11,70 WC13
240  68 -  75  6,0 40 00 824 749 11,85 WC13
280  80 -  90  6,0 40 00 824 750 14,60 WC13
280  95 – 100  8,0 40 00 824 751 14,60 WC13
335 110 - 115  8,0 40 00 824 752 25,25 WC13
335 120 - 130  8,0 40 00 824 753 25,25 WC13
380 135 - 145  8,0 40 00 824 754 32,90 WC13
380 155 - 165  8,0 40 00 824 755 32,90 WC13
470 180 - 195 10,0 40 00 824 756 55,50 WC13
470 205 - 220 10,0 40 00 824 757 55,90 WC13

Klucz przegubowy hakowy No. 776 C
do nakrętek kontrujących DIN 1816 · stal specjalna  · szlifowany · 
hartowany i oksydowany · z otworem do zawieszenia · zaokrąglone 
krawędzie dla bardziej komfortowego używania

Dł. całkowita 
mm

Do Ø zewn. 
nakrętki mm

Ø czopu 
mm

Nr art. EUR KO

165 22 -  35 3 40 00 824 759 19,00 WC13
205 35 -  60 4 40 00 824 760 20,10 WC13
280 60 -  90 6 40 00 824 761 24,25 WC13
335 95 - 155 6 40 00 824 762 35,25 WC13

Klucz do nakrętek z otworami czołowymi DIN 3116
do nakrętek kołnierzowych DIN 44716-D szlifierek kątowych (DIN 
44706) · do mocowania ściernic i tarcz tnących · stal specjalna  · 
ocynkowany · z elektrycznie przyspawanymi czopami

Do Ø 
otworu 
mm

Ø 
czopu 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Dla rozstawu 
otworów 
mm

Nr art. EUR KO

Kształt A
5,0 5 180 35 40 00 824 780 6,00 WC13
Kształt C
5,0 5 200 35 40 00 824 781 6,74 WC13

Kształt C

Kształt A

Klucz do nakrętek z otworami czołowymi DIN 3116 A
stal specjalna  · oksydowana · z elektrycznie przyspawanymi czopami

Do Ø 
otworu 
mm

Ø 
czopu 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Dla rozstawu 
otworów 
mm

Nr art. EUR KO

Kształt
2,5 2,4   90 13 40 00 824 785 5,22 WC13
3,0 2,9   90 15 40 00 824 786 4,26 WC13
3,0 2,9 122 20 40 00 824 787 4,33 WC13
4,0 3,9 122 20 40 00 824 788 4,36 WC13
3,0 2,9 137 25 40 00 824 789 5,46 WC13
4,0 3,9 137 25 40 00 824 790 5,54 WC13
4,0 3,9 164 30 40 00 824 791 5,56 WC13
5,0 4,9 180 35 40 00 824 792 6,66 WC13
4,0 3,9 180 35 40 00 824 793 6,24 WC13
4,0 3,9 167 40 40 00 824 794 6,80 WC13
4,0 3,9 187 45 40 00 824 795 7,50 WC13
5,0 4,9 198 50 40 00 824 796 7,48 WC13
5,0 4,9 213 60 40 00 824 797 10,70 WC13
6,0 5,9 243 75 40 00 824 798 13,65 WC13
7,0 6,9 270 90 40 00 824 799 19,35 WC13
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Zestaw kluczy nastawnych do nakrętek z otworami czołowymi 758 S
do nakrętek z dwoma otworami · z wymiennymi, hartowanymi czopami 
· zastępuje 5 pojedynczych rozmiarów klucza · klucze ze specjalnej stali, 
ocynkowane
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego 

Ø czopu mm Dla rozstawu 
otworów mm

Nr art. EUR KO

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 8-100 40 00 824 817 37,20 WC13

Klucz przegubowy czołowy 764C
stal specjalna  · oksydowana · z elektrycznie przyspawanymi czopami · 
z otworem do zawieszenia

Do Ø 
otworu 
mm

Ø czopu 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Dla 
rozstawu 
otworów 
mm

Nr art. EUR KO

 3 2,9 150  18 -  40 40 00 824 820 17,55 WC13
 4 3,9 150  18 -  40 40 00 824 821 17,55 WC13
 4 3,9 220  40 -  80 40 00 824 822 21,70 WC13
 5 4,9 220  40 -  80 40 00 824 823 21,70 WC13
 6 5,9 220  40 -  80 40 00 824 824 21,70 WC13
 6 5,9 295  80 - 125 40 00 824 825 35,05 WC13
 7 6,9 295  80 - 125 40 00 824 826 35,05 WC13
 8 7,9 295  80 - 125 40 00 824 827 35,05 WC13
 8 7,9 405 125 - 200 40 00 824 828 69,90 WC13
10 9,9 405 125 - 200 40 00 824 829 70,40 WC13

Klucz imbusowy
stal chromowa-wanadowa · końcówki klucza fazowane 
 · powierzchnia czarna 
ISO 2936

Rozm. klucza 
mm

Dł. ramienia mm Nr art. JS EUR KO

0,7  32 x  6 40 00 825 090 10 0,261) PE01
0,9  32 x 10 40 00 825 091 10 0,261) PE01
1,3  39 x 11 40 00 825 092 10 0,261) PE01
2,5  56 x 18 40 00 825 094 10 0,101) PE01
3  63 x 20 40 00 825 095 10 0,151) PE01
4  70 x 25 40 00 825 096 10 0,171) PE01
5  80 x 28 40 00 825 097 10 0,301) PE01
6  90 x 32 40 00 825 098 10 0,431) PE01
8 100 x 36 40 00 825 099 10 0,971) PE01
1) cena za szt.

Klucz nastawny do nakrętek z otworami czołowymi 758
do nakrętek z dwoma otworami · stal specjalna  · oksydowana · 
regulowany · z elektrycznie przyspawanymi czopami

Do Ø 
otworu 
mm

Ø czopu 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Dla 
rozstawu 
otworów 
mm

Nr art. EUR KO

3 2,9 160 11 -   60 40 00 824 810 8,96 WC13
4 3,9 160 11 -   60 40 00 824 811 8,96 WC13
5 4,9 160 11 -   60 40 00 824 812 9,10 WC13
5 4,9 215 14 - 100 40 00 824 813 13,00 WC13
6 5,9 215 14 - 100 40 00 824 814 13,00 WC13
8 7,9 215 14 - 100 40 00 824 815 13,55 WC13
8 7,9 260 22  125 40 00 824 816 20,55 WC13
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR Dł. ramienia mm Nr art. EUR
 1,5  45 x 14 40 00 825 170 0,19  46 x 15 40 00 825 146 0,27
 2  50 x 16 40 00 825 172 0,19  51 x 18 40 00 825 147 0,27
 2,5  56 x 18 40 00 825 174 0,19  57 x 20 40 00 825 148 0,29
 3  63 x 20 40 00 825 176 0,26  64 x 23 40 00 825 149 0,37
 3,5  66 x 22 40 00 825 177 0,26 - - -
 4  70 x 25 40 00 825 178 0,35  72 x 29 40 00 825 150 0,46
 5  80 x 28 40 00 825 180 0,44  83 x 33 40 00 825 151 0,62
 5,5  85 x 30 40 00 825 182 0,56 - - -
 6  90 x 32 40 00 825 184 0,56  94 x 38 40 00 825 152 0,83
 7  95 x 34 40 00 825 186 0,81 - - -
 8 100 x 36 40 00 825 188 1,18 - - -
 9 106 x 38 40 00 825 190 1,49 - - -
10 112 x 40 40 00 825 192 2,05 119 x 50 40 00 825 153 2,18
12 125 x 45 40 00 825 194 3,00 134 x 57 40 00 825 154 3,84
14 140 x 56 40 00 825 196 5,11 151 x 70 40 00 825 155 4,84
17 160 x 63 40 00 825 200 7,70 173 x 80 40 00 825 156 8,03
19 180 x 70 40 00 825 202 10,31 - - -
22 200 x 80 40 00 825 204 15,65 - - -
24 224 x 90 40 00 825 206 21,70 - - -

PE01 WX12

Klucz imbusowy Klucz imbusowy 351
stal S2 chromowana na matowo  · końcówki klucza fazowane · 
powierzchnia chromowana na matowo 

ISO 2936

stal chromowo-wanadowa · całościowo hartowane · niklowane na połysk 
 
ISO 2936K

Zestaw kluczy imbusowych
stal S2  · chromowanie na matowo  · zagięte · końcówki klucza fazowane 
 
ISO 2936
Dostawa w futerale z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
10 cz.  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 

10 - 12 - 14 
40 00 825 100 9,10 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
na obręczy ze stali S2  · chromowanie na matowo  ·  
zagięte · końcówki klucza fazowane 
 
ISO 2936
Dostawa w futerale z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
7 cz. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 

6 - 8
40 00 825 101 3,50 PK16

8 części 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 8 - 10

40 00 825 102 4,65 PK16

40 00 825 101
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Zestaw kluczy imbusowych
stal S2  · chromowanie na matowo  · końcówki klucza fazowane 
 
ISO 2936
Dostawa w kasetce z klapką z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 103 5,40 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
wersja krótka · stal S2  · chromowanie na matowo  · zagięte ·  
końcówki klucza fazowane 
 
ISO 2936

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 121 6,25 PK16

Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych
stal S2  · chromowanie na matowo  · końcówki klucza fazowane 
 
ISO 2936
dostawa w składanej oprawie 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
7 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  5 - 6 40 00 825 104 5,18 PK16
6 części 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 40 00 825 105 7,00 PK16

40 00 825 104

Zestaw kluczy imbusowych
ostrza ze stali S2  · chromowane matowo · 2-materiałowy uchwyt 
z tworzywa sztucznego · końcówki klucza fazowane
dostawa w 2-składnikowej składanej oprawie

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
7 części 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 

- 6 - 8
40 00 825 117 11,50 PK16

Zestaw wkrętaków
ostrza ze stali S2  · chromowane matowo · 2-materiałowy uchwyt  
z tworzywa sztucznego · fazowane końcówki kluczy imbusowych
Zawartość: 
1 ostrze płaskie - szerokość ostrza 4,5 mm 
1 ostrze do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
1 ostrze do śrub z profilem wewn. TORX®, rozm. T10, T15, T20 
po 1 ostrzu do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 - 5 - 6 mm 
 
Dostawa w 2-materiałowej składanej oprawie

Zawartość Rozm. 
klucza

Rozmiary Nr art. EUR KO

9 części SL 4,5 PH 2 
Hex 3 - 4 - 
5 - 6 mm 

T10, T15, 
T20

40 00 825 120 15,50 PK16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR Dł. ramienia mm Nr art. EUR
 1,5  90 x 14 40 00 825 304 0,47  91 x 15 40 00 825 157 0,87
 2 100 x 16 40 00 825 350 0,41 101 x 18 40 00 825 158 0,60
 2,5 112 x 18 40 00 825 352 0,49 113 x 20 40 00 825 159 0,72
 3 126 x 20 40 00 825 354 0,55 128 x 23 40 00 825 160 0,88
 4 140 x 25 40 00 825 356 0,70 142 x 29 40 00 825 161 1,04
 5 160 x 28 40 00 825 358 0,83 163 x 33 40 00 825 162 1,18
 6 180 x 32 40 00 825 360 1,16 184 x 38 40 00 825 163 1,65
 7 190 x 34 40 00 825 362 1,58 - - -
 8 200 x 36 40 00 825 364 1,91 206 x 44 40 00 825 164 2,46
10 224 x 40 40 00 825 366 3,19 231 x 50 40 00 825 165 4,09
12 250 x 45 40 00 825 370 5,73 259 x 57 40 00 825 166 6,66
14 280 x 56 40 00 825 372 9,28 291 x 70 40 00 825 167 7,95
17 320 x 63 40 00 825 374 12,70 333 x 80 40 00 825 168 12,14
19 360 x 70 40 00 825 376 20,60 375 x 89 40 00 825 169 16,27

PE01 WX12

Klucz imbusowy Klucz imbusowy 352
bardzo długi · stal S2 chromowana na matowo  · zagięta · końcówki klucza 
fazowane

ISO 2936 L

stal chromowo-wanadowa · całościowo hartowane · niklowane na połysk 
 
ISO 2936L

Zestaw kluczy imbusowych
wersja długa · stal S2  · chromowanie na matowo  · zagięte · końcówki 
klucza fazowane 
 
ISO 2936 L
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 122 9,95 PK16

Wkrętak trzpieniowy sześciokątny
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym Krafform · z twardymi 
strefami uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do 
przenoszenia wysokich momentów obrotowych · grot ze stali molibdenowo-
wanadowej · nicromatt · trwałe oznaczenie wielkości na końcówce 
rękojeści jako pomoc w szybkiej identyfikacji 
do śrub imbusowych

Rozm. 
klucza mm

Długość 
ostrza mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

2,0  75 145 40 00 825 407 3,35 WX01
2,5  75 156 40 00 825 409 3,45 WX01
3,0  75 156 40 00 825 410 3,55 WX01
4,0  75 173 40 00 825 411 4,10 WX01
5,0  80 185 40 00 825 412 4,80 WX01
6,0  80 185 40 00 825 417 5,60 WX01
8,0 100 212 40 00 825 419 6,75 WX01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza mm Długość ostrza mm Nr art. EUR Nr art. EUR
 2,0 100 40 00 825 001 2,00 40 00 827 337 3,05
 2,5 100 40 00 825 002 2,05 40 00 827 338 3,10
 3,0 100 40 00 825 003 1,95 40 00 827 339 3,00
 3,0 150 40 00 825 004 1,95 40 00 827 340 3,22
 3,0 200 - - 40 00 827 341 3,83
 4,0 100 40 00 825 005 1,95 40 00 827 342 3,05
 4,0 150 40 00 825 006 2,20 40 00 827 343 3,35
 4,0 200 40 00 825 007 2,40 40 00 827 344 3,83
 4,0 350 - - 40 00 827 345 8,19
 5,0 100 40 00 825 008 2,25 40 00 827 346 3,31
 5,0 150 40 00 825 009 2,40 40 00 827 347 3,66
 5,0 200 40 00 825 010 2,55 40 00 827 348 4,31
 5,0 350 40 00 825 011 3,55 40 00 827 349 7,40
 6,0 100 40 00 825 012 2,40 40 00 827 350 3,83
 6,0 150 40 00 825 013 2,55 40 00 827 351 4,22
 6,0 200 - - 40 00 827 352 4,70
 6,0 350 - - 40 00 827 353 8,10
 8,0 150 40 00 825 014 3,45 40 00 827 354 5,14
 8,0 200 40 00 825 015 3,55 40 00 827 355 5,57
10,0 200 40 00 825 016 5,80 40 00 827 356 9,49
12,0 200 40 00 825 017 7,30 40 00 827 357 12,28

PE01 WX12

Klucz nasadowy z uchwytem poprzecznym Wkrętak trzpieniowy 6-kątny z uchwytem poprzecznym 
z uchwytem 2-materiałowym do wkrętów imbusowych · ostrze ze stali 
S2  · chromow.

ostrze ze stali chromowo-wanadowej · w całości hartowane · niklowane na 
połysk · uchwyt poprzeczny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Wkładka do kluczy nasadowych
uchwyty poprzeczne · z uchwytem 2-materiałowym do wkrętów 
imbusowych · ostrza ze stali S2  · chromow.
Szczególne zalety produktu: 
stojak warsztatowy można zarówno ustawić na stole warsztatowym lub 
zamontować na ścianie
Całość na solidnym, metalowym stojaku

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
8 cz. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 8 / 10
40 00 825 000 25,90 PK16

Wkrętak sześciokątny z dodatkową końcówką z boku
z mocną ergonomiczną rączką wielomateriałową · do przenoszenia 
wysokich momentów obrotowych · boczna końcówka z trzpieniem na 
całej długości rękojeści do maksymalnych obciążeń · ostrze z całościowo 
hartowanej stali chr.-wanad.  · chromowane matowo
Szczególne zalety produktu: 
Zintegrowana końcówka boczna umożliwia łatwe odkręcanie i dokręcanie 
nawet zardzewiałych, zapieczonych lub mocno dokręconych śrub.

Rozm. klucza mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
 2,0 100 40 00 825 210 3,93 WX12
 2,5 100 40 00 825 211 4,02 WX12
 3,0 100 40 00 825 213 4,06 WX12
 4,0 150 40 00 825 214 4,32 WX12
 5,0 150 40 00 825 215 4,84 WX12
 6,0 150 40 00 825 216 5,44 WX12
 8,0 200 40 00 825 217 6,98 WX12
10,0 200 40 00 825 218 11,74 WX12
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Zestaw wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych z uchwytem poprzecznym
z ergonomicznym ukształtowanym wielomateriałowym wytrzymałym 
uchwytem · boczna końcówka z trzpieniem na całej długości rękojeści do 
maksymalnych obciążeń · ostrze z całościowo hartowanej stali chr.-wanad.  · 
chromowane matowo
Szczególne zalety produktu: 
Zintegrowana końcówka boczna umożliwia łatwe odkręcanie i dokręcanie 
nawet zardzewiałych, zapieczonych lub mocno dokręconych śrub.

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
6-częśc. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 40 00 825 222 27,29 WX12
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy imbusowych 6-kątnych
do wkrętów imbusowych · z trzema końcówkami sześciokątnymi w tym 
samym rozmiarze klucza · przesuwny uchwyt poprzeczny

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
10 cz. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 

5 - 6 - 7 - 8 - 10
40 00 825 300 69,50 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
stal S2  · chromowanie na matowo  · zagięte · długie ramię z kulką · 
umożliwia przykręcanie pod kątem do 25° · krótkie ramię fazowane
Dostawa w kasetce z klapką z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 106 9,05 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
krótkie z gałką kulistą · stal S2  · chromowanie na matowo  · zagięte · długie 
ramię z gałką kulistą umożliwia wkręcanie pod kątem do 25° · krótkie ramię 
fazowane

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 123 11,95 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
wersja krótka · długie ramię z gałką kulistą · okrągła kulka umożliwia 
wkręcanie pod kątem nawet 25° · stal chr.-wanad.  · hartowana 
bezpośrednio · chromowane matowo 
Szczególna zaleta produktu:  
Dzięki kompaktowej formie uchwyt pasuje do każdej kieszeni.
Dostawa w uchwycie Compact

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 481 18,68 WX12
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR Dł. ramienia mm Nr art. EUR
 1,5  90 x 14 40 00 825 450 0,86  91 x 15 40 00 825 471 1,30
 2 100 x 16 40 00 825 452 0,86 101 x 18 40 00 825 472 1,30
 2,5 112 x 18 40 00 825 454 0,95 113 x 20 40 00 825 473 1,32
 3 126 x 20 40 00 825 456 0,93 128 x 23 40 00 825 474 1,40
 4 140 x 25 40 00 825 458 1,11 142 x 29 40 00 825 475 1,83
 5 160 x 28 40 00 825 460 1,44 163 x 33 40 00 825 476 2,14
 6 180 x 32 40 00 825 462 1,65 184 x 38 40 00 825 477 2,71
 7 190 x 34 40 00 825 464 2,65 - - -
 8 200 x 36 40 00 825 466 2,95 206 x 44 40 00 825 478 4,69
10 224 x 40 40 00 825 468 4,26 231 x 50 40 00 825 479 5,96
12 250 x 45 40 00 825 470 5,90 259 x 57 40 00 825 480 8,66

PE01 WX12

Klucz imbusowy Klucz imbusowy 369
z gałką kulistą · długi, z gałką kulistą  · stal S2  · chromowanie na 
matowo · zagięty · długie ramię z kulką · umożliwia przykręcanie pod 
kątem do 25° · krótkie ramię fazowane

długości zgodnie z ISO 2936 L

stal chromowo-wanadowa · całościowo hartowane · chromowane matowo

Specjalny do trudno dostępnych śrub, okrągła kulka umożliwia 
wkręcanie pod kątem nawet 25° 
 
W oparciu o normę ISO 2936L

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX
wersja długa · do śrub z profilem imbusowym, rozm. 1,5 -10, długie ramię  
z gałką kulistą · gałka kulista umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25° ·    
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® T10-T50 · stal S2 · chromowanie 
na matowo 
 
Szczególna zaleta produktu: 
wszystkie klucze trzpieniowe TORX do śrub M2-M10 w kompaktowym 
zestawie

Zawartość Rozm. 
klucza mm

Rozmiary Nr art. EUR KO

18 części 1,5 - 2 - 
2,5 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 
8 - 10

T10 - T15 - 
T20 - T25 - 
T27 - T30 - 
T40 - T45 - 
T50

40 00 825 118 24,95 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi · bardzo długie  · stal S2  · chromowanie na matowo  · 
zagięte · długie ramię z kulką · umożliwia przykręcanie pod kątem do 25° · 
krótkie ramię fazowane
Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
8 części 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 - 10
40 00 825 107 16,50 PK16
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Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi · bardzo długi  · stal S2  · 
chromowanie na matowo  · zagięte · długie ramię 
z kulką · umożliwia przykręcanie pod kątem do 25° · 
krótkie ramię fazowane 
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 111 11,65 PK16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy imbusowych
w uchwycie Compact · bardzo długi · długie 
ramię z gałką kulistą · gałka kulista umożliwia 
wkręcanie pod kątem nawet 25° · stal 
chromowo-wanadowa · hartowana bezpośrednio · 
chromowane matowo · odgięte 
 
Szczególne zalety produktu: 
Dzięki kompaktowej formie uchwyt Wiha Compact 
pasuje do każdej kieszeni. 
również w specjalnych rozmiarach SW 7 (dla 
śrub zaciskowych, łożyska, imadła, przełącznika 
ciśnienia hydraulicznego) i SW 9 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
11 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
40 00 880 043 31,31 WX12

Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi i bardzo krótkim ramieniem 
do pracy w szczególnie ciasnych miejscach · stal 
S2  · chromowanie na matowo  · długie ramię z 
kulką · umożliwia przykręcanie pod kątem do 25° · 
krótkie ramię fazowane, bardzo krótkie 
 
wyposażenie: 
  1,5 x 100,5 x   4,0 mm 
  2,0 x 112,0 x   4,5 mm 
  2,5 x 125,5 x   5,0 mm 
  3,0 x 141,0 x   5,5 mm 
  4,0 x 158,0 x   7,5 mm 
  5,0 x 180,0 x   8,5 mm 
  6,0 x 202,5 x 10,0mm 
  8,0 x 224,0 x 12,0 mm 
10,0 x 247,0 x 17,0mm
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 109 13,90 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi · bardzo długi  · stal 
chr.-wanad.  · chromowanie na matowo · długie 
ramię z gałką kulistą umożliwia wkręcanie pod 
kątem 25° · mocowane na krótkim ramieniu, 
bardzo krótkie do prac w szczególnie ciasnych 
pomieszczeniach 
 
wygięcie klucza pod kątem 95° zapewnia 
optymalne warunki do wkręcania w trudno 
dostępnych miejscach, zwiększając przestrzeń 
roboczą nawet dwukrotnie oraz chroni przed 
skaleczeniem kostek palców 
 
znacznie mniejszy niż w standardowych kluczach 
promień wygięcia umożliwia włożenie całego 
krótkiego ramienia w łeb śruby 
 
Wyposażenie: 
po 1 sztuce 
  1,5 x   91/5,5 mm 
  2,0 x 101/9,0 mm 
  2,5 x 113/9,5 mm 
  3,0 x 128/11,0 mm 
  4,0 x 142/13,0 mm 
  5,0 x 163/15,0 mm 
  6,0 x 184/18,0 mm 
  8,0 x 206/22,0 mm 
10,0x231/28,0 mm
Dostawa w uchwycie ProStar 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 499 27,07 WX12

Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi · wersja długa  · z profilem 
hex-Plus (zapobiega wyrabianiu gniazd łbów wkrętów 
imbusowych) · stal chr.-wanad.  · chromow. · długie 
ramię z gałką kulistą - umożliwia wkręcanie pod 
kątem do 20° · krótkie ramię fazowane 
 
klips kluczy imbusowych otwierany za pomocą suwaka 
zapewnia trwały zacisk kluczy imbusowych oraz szybki 
i pewny dostęp
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
7 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 

- 5 - 6
40 00 825 489 15,60 WX05

9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 8 - 10

40 00 825 492 22,80 WX05
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi · bardzo długi  · z kolorowym oznaczeniem 
 
stal S2  · chromowanie na matowo  · malowanie proszkowo · odgięte · 
długie ramię z kulką · umożliwia przykręcanie pod kątem do 25° · krótkie 
ramię fazowane 
 
szczególne zalety produktu: 
każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne ułatwiające szybkie 
znalezienie odpowiedniego rozmiaru
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 110 19,25 PK16

Zestaw kluczy imbusowych
950 SPKL 
 
najwyższa jakość · okrągły materiał o profilowaniu Hex-Plus na obu końcach · 
powierzchnia BlackLaser · z oznaczeniem kolorystycznym, wygodna izolacja 
przewodów 
 
Szczególne zalety produktu: 
każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne ułatwiające szybkie 
znalezienie odpowiedniego rozmiaru 
 
Hex-Plus zapobiega zaokrąglania śrub imbusowych i zapewnia większą  
moc transmisji
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 528 29,60 WX05

Wkrętak trzpieniowy 6-kątny z główką kulistą
główka kulista umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25° ·  
z uchwytem Soft-Finish · z miękkim materiałem w strefie przenoszenia 
siły · kształt przyjemny w użyciu umożliwia przyłożenie większych 
momentów obrotowych · z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · 
trzpień  · w całości hartowane · chromowane matowo

Rozm. 
klucza mm

Długość 
ostrza mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 1,5  75 179 40 00 791 427 4,90 WX11
 2,0 100 204 40 00 791 428 4,64 WX11
 2,5 100 204 40 00 791 429 4,42 WX11
 3,0 100 204 40 00 791 430 4,42 WX11
 4,0 100 211 40 00 791 431 4,82 WX11
 5,0 100 211 40 00 791 432 5,46 WX11
 6,0 125 243 40 00 791 433 6,64 WX11
 8,0 150 268 40 00 791 434 9,19 WX11
10,0 150 271 40 00 791 435 11,10 WX11

Zestaw kluczy imbusowych 950 PKL/9 BM N
z gałkami kulistymi · wersja długa · z profilem hex-Plus (zapobiega 
zaokrąglaniu łbów śrub imbusowych) · powierzchnia: BlackLaser  ·  
długie ramię z gałką kulistą - umożliwia wkręcanie pod kątem do 20° · 
krótkie ramię fazowane 
 
klips kluczy imbusowych otwierany za pomocą suwaka zapewnia  
trwały zacisk kluczy trzpieniowych oraz szybki i pewny dostęp
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 551 16,40 WX05
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza mm Długość ostrza mm Nr art. EUR Długość ostrza mm Nr art. EUR
 2,0 100 40 00 825 021 2,50 - - -
 2,5 100 40 00 825 022 2,65 - - -
 3,0 100 40 00 825 023 2,75 150 40 00 792 984 4,86
 4,0 150 40 00 825 024 2,90 150 40 00 792 985 5,12
 5,0 150 40 00 825 025 3,30 150 40 00 792 986 6,33
 6,0 150 40 00 825 026 3,70 150 40 00 792 987 7,46
 8,0 200 40 00 825 027 4,70 200 40 00 792 988 10,50
10,0 200 40 00 825 028 6,30 200 40 00 792 989 14,06
12,0 200 40 00 825 029 7,85 - - -

PE01 WX12

Klucz nasadowy z uchwytem poprzecznym Wkrętak trzpieniowy 6-kątny 
z uchwytem 2-materiałowym do wkrętów imbusowych ·  boczny odbiór 
napędu służący do przykładania większej siły · okrągła kulka umożliwia 
wkręcanie pod kątem nawet 25° · ostrza ze stali S2  · chromow.

z dodatkową końcówką z boku i okrągłą głowicą · z mocną 
ergonomiczną rączką wielokomponentową · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · boczna końcówka z trzpieniem na całej długości 
rękojeści do maksymalnych obciążeń · końcówki z całościowo hartowanej 
stali CV  · chromowane matowo · długie ramię z kulką ·umożliwia 
przykręcanie pod kątem do 25°

Szczególne korzyści produktu: 
Zintegrowana końcówka boczna umożliwia łatwe odkręcanie i dokręcanie 
nawet zardzewiałych, zapieczonych lub mocno dokręconych śrub.

Wkładka do kluczy nasadowych
uchwyty poprzeczne · z uchwytem 2-materiałowym do wkrętów 
imbusowych · boczny odbiór napędu służący do przykładania większej siły · 
gałka kulista umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25° ostrza ze stali S2 · 
chromow.
Szczególne zalety produktu: 
stojak warsztatowy można zarówno ustawić na stole warsztatowym lub 
zamontować na ścianie
Całość na solidnym, metalowym stojaku

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
8 cz. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 8 / 10
40 00 825 020 29,90 PK16

Klucz imbusowy 369R
bardzo długi · z gałką kulistą i obręczą mocującą do śruby · 
stal chromowa-wanadowa  · chromow. · odgięte · długie ramię z 
gałkami kulistymi i obręczą mocującą
okrągła kulka umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25° · obręcz 
mocująca zapobiega spadnięciu śruby · krótkie ramię fazowane

Rozm. klucza mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
 3 128 x 23 40 00 825 493 3,49 WX12
 4 142 x 29 40 00 825 494 3,58 WX12
 5 163 x 33 40 00 825 495 4,00 WX12
 6 184 x 38 40 00 825 496 4,69 WX12
 8 206 x 44 40 00 825 497 6,66 WX12
10 231 x 50 40 00 825 498 8,58 WX12

43-05_01___im Aufbau[2219537]-AN.indd   43 07.11.2018   14:07:25



5/44

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
7 cz. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8
40 00 825 348 26,19 WX12

Zestaw kluczy imbusowych 950 SPKL/9 SM HF
z funkcją trzymania śruby · najwyższa jakość · okrągły materiał o 
profilowaniu Hex-Plus i gałką kulistą na długim ramieniu · powierzchnia 
BlackLaser · z oznaczeniem kolorystycznym, wygodna izolacja przewodów
Szczególne zalety produktu: 
każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne ułatwiające szybkie 
znalezienie odpowiedniego rozmiaru 
 
Profilowanie Hex-Plus zapobiega zaokrąglania śrub imbusowych i zapewnia 
większą moc transmisji. 
Funkcja mocowanie pewnie przytrzymuje śruby w uchwycie

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 599 32,20 WX05

Zestaw kluczy imbusowych
wymiary w calach · stal S2  · malowane proszkowo  · końcówki klucza 
fazowane
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza ” Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 1,59 - 1,98 - 2,38 - 3,18 - 3,96 - 4,76 - 6,35 - 7,94 - 9,53 40 00 825 108 5,95 PK16

Zestaw kluczy imbusowych 6-kątnych
z kulką (umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25°) i pierścieniami 
mocującymi do śrub (od wielkości 3 mm) · końcówki ze stali chromowo-
wanadowej · uchwyt z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem 
szklanym · końcówki klucza fazowane
Dostawa w oprawie składanej z przyciskiem do wyjmowania w celu 
łatwego wyboru potrzebnego rozmiaru klucza
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Klucz imbusowy 351 Zoll
stal chromowa-wanadowa  · hartowana bezpośrednio · niklowany na połysk

Rozm. 
klucza ”

Rozm. 
klucza 
mm

Dł.  
ramienia 
mm

Nr art. JS EUR KO

0,05  1,27  41 x 13 40 00 791 158 10 0,35 WX12
1/16  1,59  47 x 16 40 00 791 159 10 0,31 WX12
5/64  1,98  51 x 18 40 00 791 169 10 0,31 WX12
3/32  2,38  55 x 20 40 00 791 164 10 0,32 WX12
7/64  2,78  58 x 21 40 00 791 172 10 0,51 WX12
1/ 8  3,18  61 x 23 40 00 791 162 10 0,44 WX12
9/64  3,57  65 x 25 40 00 791 174 10 0,45 WX12
5/32  3,97  72 x 29 40 00 791 168 10 0,53 WX12
3/16  4,76  76 x 30 40 00 791 163 10 0,76 WX12
7/32  5,56  84 x 34 40 00 791 171 10 0,81 WX12
1/ 4  6,35  94 x 37 40 00 791 161 10 1,34 WX12
5/16  7,94 106 x 43 40 00 791 167 10 1,66 WX12
3/ 8  9,53 117 x 48 40 00 791 166  1 3,46 WX12
1/ 2 12,7 143 x 59 40 00 791 160  1 4,37 WX12
9/16 14,29 158 x 64 40 00 791 173  1 5,20 WX12
5/ 8 15,88 176 x 71 40 00 791 170  1 8,55 WX12
3/ 4 19,05 198 x 89 40 00 791 165  1 11,80 WX12

Zestaw kluczy imbusowych
wymiary w calach · stal chr.-wanad.  · hartowana bezpośrednio ·  
niklowany na połysk 
 
końcówki klucza fazowane
Dostawa w uchwycie ProStar 

Zawartość Rozm. 
klucza ”

Rozm. 
klucza mm

Nr art. EUR KO

13 części 0,05 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 - 
7/64 - 1/8 - 
9/64 - 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 
3/8

1,27 - 1,59 - 
1,98 - 2,38 - 
2,78 - 3,18 - 
3,57 - 3,97 - 
4,76 - 5,56 - 
6,35 - 7,94 - 
9,53

40 00 791 156 16,45 WX12

Zestaw kluczy imbusowych
z gałkami kulistymi, bardzo długie · wymiary w calach · stal chr.-wanad.  · 
hartowana bezpośrednio · powlekany fosforanem manganu 
 
gałka kulista umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25° 
krótkie ramię fazowane
Dostawa w uchwycie ProStar 

Zawartość Rozm. 
klucza ”

Rozm. 
klucza mm

Nr art. EUR KO

13 cz. 0,05 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 - 
7/64 - 1/8 - 
9/64 - 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 
3/8

1,27 - 1,59 - 
1,98 - 2,38 - 
2,78 - 3,18 - 
3,57 - 3,97 - 
4,76 - 5,56 - 
6,35 - 7,94 - 
9,53 

40 00 825 463 27,31 WX12
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz trzpieniowy TORX
do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® · stal S2  ·  
chromowanie na matowo · odgięty

Rozmiar Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
T 8 49 x 16 40 00 825 505 1,05 PE01
T 9 50 x 16 40 00 825 506 1,05 PE01
T 10 51 x 17 40 00 825 507 1,15 PE01
T 15 54 x 18 40 00 825 508 1,15 PE01
T 20 57 x 19 40 00 825 509 1,30 PE01
T 25 60 x 20 40 00 825 510 1,50 PE01
T 30 70 x 24 40 00 825 512 1,60 PE01
T 40 76 x 26 40 00 825 513 1,85 PE01
T 45 82 x 28 40 00 825 514 2,35 PE01
T 50 95 x 32 40 00 825 515 2,90 PE01
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Zestaw kluczy trzpieniowych TORX
wersja długa · do śrub z profilem imbusowym, rozm. 1,5 -10, długie ramię  
z gałką kulistą · gałka kulista umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 25° ·    
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® T10-T50 · stal S2 · chromowanie 
na matowo 
 
Szczególna zaleta produktu: 
wszystkie klucze trzpieniowe TORX do śrub M2-M10 w kompaktowym 
zestawie

Zawartość Rozm. klucza 
mm

Rozmiary Nr art. EUR KO

18 części 1,5 - 2 - 2,5 -  
3 - 4 - 5 - 6 - 
8 - 10

T10 - T15 -  
T20 - T25 -  
T27 - T30 -  
T40 - T45 -  
T50

40 00 825 118 24,95 PK16

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · stal S2  · chromowanie na 
matowo  · zagięte
Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 części  T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 

27, T 30, T 40, T 45 
40 00 825 112 11,90 PK16

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · stal S2  · chromowanie na 
matowo  · zagięte
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 cz.  T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 

27, T 30, T 40, T 45 
40 00 825 113 13,75 PK16

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX 366R
do śrub z wewnętrznym profilem TORX® · stal chr.-wanad.  · hartowana 
bezpośrednio · powierzchnia oksydowana   · dla wszystkich śrub TORX® 
z profilem wewnętrznym, które są trudne do osiągnięcia · oszczędzający 
miejsce uchwyt Ergostar dzięki nowej funkcji umożliwia wyjmowanie kluczy 
bez przestawiania innych · sprężyna ustalająca (od rozmiaru T6) przytrzymuje 
mocno śruby TORX®

Dostawa w uchwycie ErgoStar

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
13 cz. T 5, T 6, T 7, T 8, 

T 9, T 10, T 15, T 
20, T 25, T 27, T 30, 
T 40, T 45

40 00 880 049 55,98 WX12

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX 967 L
z funkcją trzymania śruby · do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · 
geometryczne połączenie kształtowe gwarantuje funkcję przytrzymywania 
śruby · idealny do miejsc trudno dostępnych w montażu 
 
powierzchnia Black-Laser  
BlackLaser zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną, czytelne laserowe 
oznaczenie wielkości 
 
uchwyt kluczy otwierany za pomocą uchwytu przesuwnego zapewnia stały 
zacisk kluczy oraz umożliwia szybki i pewny dostęp
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 cz. T 8, T 9, T 10, T 15, T 20,  

T 25, T 27, T 30, T 40 
40 00 825 535 24,80 WX05

Klucz trzpieniowy TORX
do wkrętów z profilem imbusowym z okrągłą kulką na dłuższym 
ramieniu · stal S2  · chromowanie na matowo ·  odgięty

Rozmiar Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
T 9  80 x 16 40 00 825 559 1,70 PE01
T 10  86 x 17 40 00 825 560 1,70 PE01
T 15  90 x 18 40 00 825 561 1,80 PE01
T 20  95 x 19 40 00 825 562 1,80 PE01
T 25 100 x 20 40 00 825 563 1,80 PE01
T 27 105 x 21 40 00 825 564 1,85 PE01
T 30 114 x 24 40 00 825 565 1,95 PE01
T 40 124 x 26 40 00 825 566 2,15 PE01
T 45 133 x 28 40 00 825 567 2,75 PE01

5/46

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw kluczy trzpieniowych TORX
z okrągłą kulką · do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · gałka 
kulista na długim ramieniu · umożliwia przykręcanie pod kątem do 25° · 
stal S2  · chromowanie na matowo 
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 cz.  T 9, T 10, T 15, T 20, T 25,  

T 27, T 30, T 40, T 45 
40 00 825 114 17,95 PK16

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX
z okrągłą kulką 
z kolorowym oznaczeniem 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
stal S2  · malowane proszkowo  
 
szczególne zalety produktu: 
każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne, ułatwiające szybkie 
znalezienie odpowiedniego rozmiaru
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 cz.  T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 

27, T 30, T 40, T 45 
40 00 825 115 21,95 PK16

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX z funkcją przytrzymywania 967 SL
z funkcją trzymania śruby · do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · 
geometryczne połączenie kształtowe gwarantuje funkcję przytrzymywania 
śruby · idealny do miejsc trudno dostępnych w montażu 
 
szczególna zaleta produktu: 
·  każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne, ułatwiające szybkie 
znalezienie odpowiedniego rozmiaru

uchwyt kluczy otwierany za pomocą uchwytu przesuwnego zapewnia stały 
zacisk kluczy oraz umożliwia szybki i pewny dostęp
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 cz.  T 8, T 9, T 10, T 15, T 20,  

T 25, T 27, T 30, T 40 
40 00 825 554 26,70 WX05

Zestaw kluczy trzpieniowych TORX 967 SPKL
z gałką kulistą na długim ramieniu · do śrub z wewnętrznym profilem 
TORX® i śrubami 
z wewnętrznym profilem TORX® z nakrętką · powierzchnia BlackLaser ·  
z oznaczeniem kolorystycznym, wygodna izolacja przewodów 
 
T8 x 76 - T9 x 79 bez otworu i okrągłej kulki, T10 x 85 bez okrągłej kulki 
 
Szczególne zalety produktu: 
każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne, ułatwiające szybkie 
znalezienie odpowiedniego rozmiaru
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
9 cz. T 8 x 76, T 9 x 79, T 10 

x 85, T 15 x 90, T 20 x 
96, T 25 x 104, T 27 x 
112, T 30 x 122,  
T 40 x 132

40 00 825 553 35,95 WX05

Zestaw wkrętaków
Do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · ostrza ze stali S2  · 
chromowane matowo · 2-materiałowy uchwyt z tworzywa sztucznego
Dostawa w 2-materiałowej składanej oprawie

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
8 części T 9, T 10, T 15,  

T 20, T 25, T 27,  
T 30, T 40

40 00 825 119 15,00 PK16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Zestaw wkrętaków z uchwytami poprzecznymi
2-materiałowa rękojeść · do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · 
ostrze ze stali S2  · chromow. 
Szczególne zalety produktu: 
stojak warsztatowy można postawić na stola warsztatowym lub także 
zamontować na ścianie
Całość na solidnym, metalowym stojaku

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
8-częściowy  
 
 

TX 10/15/20/25/27/30/40/45 40 00 825 030 43,75 PK16

5/48

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozmiar Długość ostrza 
mm

Do śrub Nr art. EUR Do śrub Nr art. EUR

T 9 100 M 2,9 (do 
blachowkrętów)

40 00 825 031 3,90 M 2,9 (do blachowkrętów) 40 00 825 385 6,57

T 10 100 M 3,0 40 00 825 032 3,95 M 3,0 40 00 825 387 6,74
T 15 100 M 3,5 40 00 825 033 3,95 M 3,5 40 00 825 388 6,82
T 15 200 - - - M 3,5 40 00 825 389 8,68
T 20 100 M 4,0 40 00 825 034 4,20 M 4,0 40 00 825 390 7,45
T 20 200 - - - M 4,0 40 00 825 391 9,55
T 25 100 M 5,0 40 00 825 035 4,35 M 5,0 40 00 825 392 7,62
T 25 200 - - - M 5,0 40 00 825 393 9,90
T 27 100 - (do śrub specjalnych) 40 00 825 036 4,35 - (do śrub specjalnych) 40 00 825 394 7,80
T 27 200 - - - - (do śrub specjalnych) 40 00 825 395 10,16
T 30 100 M 6,0 40 00 825 037 4,75 M 6,0 40 00 825 396 7,97
T 30 200 - - - M 6,0 40 00 825 397 10,69
T 40 100 M 8,0 40 00 825 038 5,35 - - -
T 40 200 - - - M 8,0 40 00 825 612 11,65
T 45 100 M 8,0 40 00 825 039 6,60 - - -
T 45 250 - - - M 8,0 40 00 825 613 15,06

PE01 WX12

Wkrętak z uchwytem poprzecznym Wkrętak z uchwytem poprzecznym 364
z uchwytem 2-materiałowym · do śrub z profilem wewnętrznym 
TORX® · ostrze ze stali S2  · chromowane

do śrub o profilu wewnętrznym TORX® · ostrze ze stali CV  · całościowo 
hartowane · chromowane matowo · uchwyt poprzeczny z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego
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Rozmiar Do śrub Długość ostrza 
mm

Nr art. EUR Długość ostrza  
mm

Nr art. EUR

T 10 M 3,0 100 40 00 825 041 4,70 100 40 00 825 590 8,42
T 15 M 3,5 100 40 00 825 042 5,50 100 40 00 825 591 8,67
T 20 M 4,0 100 40 00 825 043 6,15 100 40 00 825 592 9,37
T 25 M 5,0 150 40 00 825 044 7,20 150 40 00 825 593 9,54
T 27 - (do śrub specjalnych) 150 40 00 825 045 7,30 150 40 00 825 594 9,70
T 30 M 6,0 150 40 00 825 046 8,80 150 40 00 825 595 9,79
T 40 M 8,0 200 40 00 825 047 10,50 150 40 00 825 596 10,22
T 45 M 8,0 200 40 00 825 048 10,75 - - -

PE01 WX12

Wkrętak z uchwytem poprzecznym Wkrętak z uchwytem poprzecznym 364DS
z uchwytem 2-materiałowym · do śrub z wewnętrznym profilem 
TORX® z nakrętką · z dodatkową końcówką z boku · ostrze ze stali S2  · 
chromowane

do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · z przelotowym ostrzem ze stali 
CV · ergonomicznie ukształtowany 2-komponentów uchwyt

Szczególne zalety produktu: 
Zintegrowana końcówka boczna umożliwia łatwe odkręcanie i dokręcanie 
nawet zardzewiałych, zapieczonych lub mocno dokręconych śrub.

Zestaw wkrętaków z uchwytami poprzecznymi
2-materiałowa rękojeść · do śrub z wewnętrznym profilem TORX® z 
nakrętką · z dodatkową końcówką z boku · ostrze ze stali S2  · chromow.
Szczególne zalety produktu: stojak warsztatowy można postawić na stola 
warsztatowym lub także zamontować na ścianie
Całość na solidnym, metalowym stojaku

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
8-częściowy  TX 10/15/20/ 

25/27/30/40/45
40 00 825 040 58,90 PK16

Zestaw kluczy imbusowych,z uchwytami poprzecznymi 364 DS
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · z ergonomicznym 
ukształtowanym wielo-materiałowym trzonkiem Kraft · boczna końcówka  
z trzpieniem na całej długości rękojeści do maksymalnych obciążeń · ostrze 
z hartowanej stali CV 
Szczególne zalety produktu: 
Zintegrowana końcówka boczna umożliwia łatwe odkręcanie i dokręcanie 
nawet zardzewiałych, zapieczonych lub mocno dokręconych śrub.

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
6-częściowy T 10 x 100,  

T 15 x 100,  
T 20 x 100,  
T 25 x 150,  
T 30 x 150,  
T 40 x 150

40 00 825 598 52,47 WX12
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Zestaw wkrętaków 365 VB
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · do szybkiego wkręcania przy 
małych momentach dokręcenia, np. przy dokręcaniu płytek wieloostrzowych 
· stal chr.-wanad.  · hartowane · Powierzchnia oksydowana  · uchwyt z 
odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Dostawa na stojaku warsztatowym

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
7-częściowy T 6 x 35, T 7 x 35,  

T 8 x 40, T 9 x 40,  
T 10 x 40, T 15 x 45, 
T 20 x 45

40 00 825 625 32,50 WX12

Wkrętak z uchwytem motylkowym 365IP
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® Plus · do szybkiego wkręcania 
przy małych momentach dokręcenia, np. przy dokręcaniu płytek 
wieloostrzowych · stal chr.-wanad.  · hartowane · powierzchnia oksydowana  · 
uchwyt z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Rozmiar IP Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
 5 35 40 00 791 377 5,49 WX12
 6 35 40 00 791 378 5,49 WX12
 7 35 40 00 791 379 5,49 WX12
 8 40 40 00 791 380 5,49 WX12
 9 40 40 00 791 381 5,92 WX12
10 40 40 00 791 382 6,02 WX12
15 45 40 00 791 383 6,28 WX12
20 45 40 00 791 384 7,06 WX12

Zestaw wkrętaków 365IP VB
do śrub z profilem wewnętrznym TORX-Plus® · do szybkiego 
wkręcania przy małych momentach dokręcenia, np. przy dokręcaniu 
płytek wieloostrzowych · stal chr.-wanad.  · hartowana bezpośrednio · 
Powierzchnia oksydowana  · uchwyt z odpornego na uderzenia tworzywa 
sztucznego
Dostawa na stojaku warsztatowym

Zawartość Rozmiary Nr art. EUR KO
7-częściowy 6 IP x 35, 7 IP x 35,  

8 IP x 40, 9 IP x 40, 
10 IP x 40, 15  
IP x 45, 20 IP x 45

40 00 791 376 48,72 WX12

Klucz rurkowy nasadowy
z rury stalowej  · ocynkowany · długa wersja z ruchomym uchwytem 
poprzecznym, zabezpieczonym przed zgubieniem
również optymalny do montażu układów hydrauliki stacjonarnej

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 400 40 00 823 733 7,10 PC05
11 400 40 00 823 735 7,10 PC05
12 400 40 00 823 737 7,40 PC05
13 400 40 00 823 739 7,65 PC05

5/50

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wkrętak z uchwytem motylkowym 365
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · do szybkiego wkręcania przy 
małych momentach dokręcenia, np. przy dokręcaniu płytek wieloostrzowych · 
stal chr.-wanad.  · hartowane · powierzchnia oksydowana  · uchwyt z 
odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Rozmiar Długość ostrza mm Do śrub Nr art. EUR KO
T 5 35 M 2 40 00 791 385 3,44 WX12
T 6 35 M 2 40 00 825 600 3,44 WX12
T 7 35 M 2,5 40 00 825 601 3,44 WX12
T 8 40 M 2,5 40 00 825 602 3,44 WX12
T 9 40 M 2,9 (do blachowkrętów) 40 00 825 603 3,77 WX12
T 10 40 M 3,0 40 00 825 604 3,89 WX12
T 15 45 M 3,5 40 00 825 619 4,02 WX12
T 20 45 M 4,0 40 00 825 620 4,40 WX12
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Rozm. klucza mm Długość mm Ø otworu mm Nr art. EUR Długość mm Ø otworu mm Nr art. EUR
 5,5 x  7 - - - - 105  5,5 40 00 770 871 3,73
 6 x  7 100  6,5 40 00 823 730 2,35 110  5,5 40 00 770 872 3,60
 8 x  9 100  6,5 40 00 823 732 2,35 110  6,5 40 00 770 873 3,81
 8 x 10 120  6,5 40 00 823 734 2,65 120  6,5 40 00 770 874 4,35
 9 x 10 - - - - 120  6,5 40 00 770 875 4,34
10 x 11 120  6,5 40 00 823 736 2,65 120  6,5 40 00 770 876 4,41
10 x 13 140  8,5 40 00 823 738 3,20 140  8,5 40 00 770 877 4,99
11 x 13 - - - - 140  8,5 40 00 770 878 5,08
12 x 13 140  8,5 40 00 823 740 3,20 140  8,5 40 00 770 879 5,03
12 x 14 - - - - 140  8,5 40 00 770 880 5,09
13 x 14 140  8,5 40 00 823 742 3,40 140  8,5 40 00 770 881 5,08
13 x 15 - - - - 140  8,5 40 00 770 882 5,57
13 x 17 150 10,5 40 00 823 744 3,85 150 10,5 40 00 770 884 6,48
14 x 15 140  8,5 40 00 823 746 3,55 140  8,5 40 00 770 883 5,44
14 x 17 150 10,5 40 00 823 748 5,35 150 10,5 40 00 770 885 6,84
16 x 17 150 10,5 40 00 823 750 4,10 150 10,5 40 00 770 886 6,44
16 x 18 - - - - 150 10,5 40 00 770 887 8,56
17 x 19 160 12,5 40 00 823 752 4,50 160 12,5 40 00 770 888 8,69
18 x 19 160 12,5 40 00 823 754 4,95 160 12,5 40 00 770 889 8,71
19 x 22 170 12,5 40 00 823 756 5,05 170 12,5 40 00 770 890 8,98
20 x 22 170 12,5 40 00 823 758 5,05 170 12,5 40 00 770 891 9,00
21 x 23 185 12,5 40 00 823 760 5,10 170 14,5 40 00 770 892 9,25
22 x 24 - - - - 190 14,5 40 00 770 893 9,45
24 x 26 - - - - 190 14,5 40 00 770 894 10,17
24 x 27 185 14,5 40 00 823 762 6,60 190 14,5 40 00 770 895 10,17
25 x 28 205 14,5 40 00 823 764 9,30 200 16,5 40 00 770 896 10,58
27 x 30 - - - - 200 16,5 40 00 770 897 11,94
27 x 32 - - - - 200 16,5 40 00 770 898 12,77
30 x 32 225 16,5 40 00 823 768 7,95 200 16,5 40 00 770 899 12,77
30 x 36 - - - - 220 18,5 40 00 770 900 15,63
32 x 36 - - - - 220 18,5 40 00 770 901 15,42
36 x 41 - - - - 220 18,5 40 00 770 902 18,18
41 x 46 - - - - 240 21,0 40 00 770 903 20,70
46 x 50 - - - - 240 21,0 40 00 770 904 62,37
50 x 55 - - - - 240 21,0 40 00 770 905 75,42

PC05 WC01

Klucz rurkowy nasadowy Klucz rurkowy nasadowy 26 R
C35  · dwustronny · 6-kątny · hartowany · chromowany

DIN 896 B / ISO 2236 / ISO 1085

rura stalowa · hartowany · chromowany  · końcówki 6-kątne · z pustym 
trzonkiem · bezszwowy

DIN 896 kształt B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391

Klucz rurkowy nasadowy
 dwustronny · 6-kątny · hartowane · chromowany · 
DIN 896 B / ISO 2236 / ISO 1085
W zestawie ze zwijanym pokrowcem, w komplecie z przetyczką do 
kluczy rurkowych (6-8-10-12 mm)

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
8 -częściowy 6 x 7 / 8 x 9 /  

10 x 11 / 12 x 13 / 
14 x 15 / 16 x 17 / 
18 x 19 / 20 x 22

40 00 823 769 27,90 PC05

Przetyczka do kluczy rurkowych
do kluczy rurkowych nasadowych · hartowana · chromow.

Ø mm Długość mm Nr art. EUR KO
6, 8, 10, 12, 14 250 40 00 823 770 4,70 PC05

5/51

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

46-05_02___im Aufbau[2243909]-A2.indd   51 07.11.2018   14:06:07



Trzon rurkowy do kluczy oczkowych 26 D
do kluczy rurkowych nasadowych · stal chr.-wanad.  · w całości 
hartowany ·  chromow. do średnicy 20 mm · od Ø 25mm powlekany 
fosforanem manganu
DIN 900 A

Ø mm Długość mm Nr art. EUR KO
 6 160 40 00 770 860 2,75 WC01
 8 180 40 00 770 861 3,35 WC01
10 200 40 00 770 862 4,28 WC01
12 250 40 00 770 863 5,31 WC01
14 320 40 00 770 864 7,72 WC01
16 400 40 00 770 865 11,85 WC01
18 500 40 00 770 866 18,09 WC01
20 630 40 00 770 867 27,81 WC01

Przetyczka do kluczy rurkowych 26 RS
do kluczy rurkowych nasadowych · stal chr.-wanad.  ·  
w całości hartowany · chromow.

Ø mm Długość mm Nr art. EUR KO
 5- 6 190 40 00 770 906 4,95 WC01
 8-10 240 40 00 770 907 6,83 WC01
11,7-13,7-16 310 40 00 770 908 6,10 WC01

40 00 770 906

Klucz nasadowy 6-kątny Wkrętak nasadowy 6-kątny z uchwytem SoftFinish® 
z uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed staczaniem 
się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze z 
uszlachetnionej stali specjalnej  · chromowane matowo

DIN 3125 / ISO 2725 
 
Szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających kołków gwintowanych

ergonomiczny uchwyt wielomateriałowy z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze 
ze stali chr.-wanad.  · hartowanej bezpośrednio · chromowane matowo  
 
DIN 3125/ ISO 2725

Szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających trzpieni gwintowanych

Rozm. klucza 
mm

Długość 
ostrza mm

Głębokość 
otworu mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

 5,0 125 26 230 40 00 827 150 2,90 236 40 00 827 845 6,46
 5,5 125 26 230 40 00 827 151 2,90 236 40 00 827 846 6,46
 6,0 125 26 240 40 00 827 152 2,90 236 40 00 827 847 6,46
 7,0 125 26 240 40 00 827 153 3,40 243 40 00 827 848 8,15
 8,0 125 26 240 40 00 827 154 3,45 243 40 00 827 849 8,33
 9,0 125 26 240 40 00 827 155 3,65 243 40 00 827 850 8,76
10,0 125 26 240 40 00 827 156 3,80 243 40 00 827 851 8,85
12,0 125 26 - - - 249 40 00 827 852 11,96
13,0 125 26 250 40 00 827 159 5,10 249 40 00 827 853 12,58
14,0 125 26 - - - 249 40 00 827 854 12,58
17,0 125 26 - - - 249 40 00 827 868 15,43

PX20 WX11

5/52

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz rurkowy, dwustronny 626
solidne wykonanie · z 6-kątnym trzonkiem obsługa trzonem rurkowym 
do kluczy oczkowych lub kluczem płaskim · wiercenie w trybie ciągłym 
(poza art. nr. 40 00 772 561 oraz 40 00 772 562) ·  · verchromt
zbliżony do DIN 896 kształt A / ISO 2236 / ISO 1085

Rozm. 
klucza mm

Długość 
mm

Ø otworu 
mm

Nr art. EUR KO

 6 x  7 105  6,0/ 7,0 40 00 772 561 7,87 WC01
 8 x  9 110  7,0/ 8,0 40 00 772 562 7,61 WC01
10 x 11 120  9,0/ 9,5 40 00 772 563 8,28 WC01
12 x 13 140 10,5/11,0 40 00 772 564 9,21 WC01
14 x 15 145 11,5/13,0 40 00 772 567 12,02 WC01
13 x 17 155 11,0/14,0 40 00 772 566 13,53 WC01
16 x 17 155 13,0/14,0 40 00 772 568 13,58 WC01
17 x 19 165 14,0/17,5 40 00 772 570 15,48 WC01
18 x 19 165 15,0/17,5 40 00 772 571 15,48 WC01
19 x 22 175 17,5/18,5 40 00 772 573 18,45 WC01
20 x 22 175 17,5/18,5 40 00 772 574 16,79 WC01
24 x 26 195 21,5/23,5 40 00 772 577 27,81 WC01
24 x 27 195 21,5/23,5 40 00 772 578 22,59 WC01
30 x 32 210 25,0/29,0 40 00 772 580 40,59 WC01
32 x 36 225 29,0/30,5 40 00 772 582 49,68 WC01
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Zestaw wkrętaków nasadowych
z uchwytami wielomateriałowymi z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · ostrza z uszlachetnionej stali specjalnej  · chromowane 
matowo

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
5-częściowy  5,5 / 7 / 8 / 10 / 13 40 00 827 162 17,10 PB02

Wkrętak nasadowy 6-kątny z uchwytem SoftFinish®

ergonomiczny uchwyt wielomateriałowy z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze 
ze stali chr.-wanad.  · hartowanej bezpośrednio · chromowane matowo  
 
DIN 3125/ ISO 2725
Szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających trzpieni gwintowanych

Rozm. 
klucza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Głębokość 
otworu 
mm

Nr art. EUR KO

 5,0 125 236 26 40 00 827 845 6,46 WX11
 5,5 125 236 26 40 00 827 846 6,46 WX11
 6,0 125 236 26 40 00 827 847 6,46 WX11
 7,0 125 243 26 40 00 827 848 8,15 WX11
 8,0 125 243 26 40 00 827 849 8,33 WX11
 9,0 125 243 26 40 00 827 850 8,76 WX11
10,0 125 243 26 40 00 827 851 8,85 WX11
12,0 125 249 26 40 00 827 852 11,96 WX11
13,0 125 249 26 40 00 827 853 12,58 WX11
14,0 125 249 26 40 00 827 854 12,58 WX11
17,0 125 249 26 40 00 827 868 15,43 WX11

Zestaw wkrętaków nasadowych 341 K5
z uchwytami SoftFinish® · ergonomiczny uchwyt wielomateriałowy 
z zabezpieczeniem przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze ze stali chr.-wanad.  · hartowanej 
bezpośrednio · chromowane matowo 
 
DIN 3125/ ISO 2725 
 
szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających trzpieni gwintowanych

Zawartość Rozm. 
klucza mm

Głębokość 
otworu mm

Nr art. EUR KO

5-częściowy 5,5 / 7 / 8 / 
10 / 13

26 40 00 827 844 41,71 WX11

Klucz nasadowy 6-kątny
z uchwytem SoftFinish® · ergonomiczny uchwyt wielomateriałowy z 
zabezpieczeniem przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · trzpień ze stali chromowo-wanadowej · w całości 
hartowane · chromowane matowo · z 6-kątnym zabierakiem na klucz 
 
DIN 3125/ ISO 2725 
 
szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających kołków gwintowanych

Rozm. 
klucza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Głębokość 
otworu 
mm

Nr art. EUR KO

 7,0 125 238 26 40 00 791 111 8,85 WX11
 8,0 125 238 26 40 00 791 112 9,19 WX11
 9,0 125 238 26 40 00 791 113 10,06 WX11
10,0 125 238 26 40 00 791 114 10,50 WX11
11,0 125 246 26 40 00 791 115 12,40 WX11
12,0 125 246 26 40 00 791 116 12,75 WX11
13,0 125 246 26 40 00 791 117 13,53 WX11

Klucz nasadowy 6-kątny
z uchwytem Kraftform · z twardymi strefami uchwytu dla szybkiej pracy 
i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · z ochroną przed stoczeniem · okrągły trzpień nicromatt 
 
Szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających kołków gwintowanych
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. 
klucza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Głębokość 
otworu 
mm

Nr art. EUR KO

 5,0 70  98 87 40 00 827 805 7,50 WX01
 5,5 70  98 87 40 00 827 806 7,50 WX01
 6,0 70  98 87 40 00 827 807 7,50 WX01
 7,0 80 105 87 40 00 827 808 7,70 WX01
 8,0 80 105 87 40 00 827 809 8,50 WX01
10,0 80 112 87 40 00 827 839 9,35 WX01
13,0 80 112 87 40 00 827 840 10,15 WX01

Zestaw wkrętaków nasadowych 395 HO/7 SM
z uchwytem Kraftform · z ochroną przed stoczeniem · okrągły trzpień 
nicromatt 
 
Szczególne zalety produktu: 
z pustym trzpieniem do wystających kołków gwintowanych

Zawartość Rozm. 
klucza mm

Głębokość 
otworu mm

Nr art. EUR KO

7-częściowy 5 - 5,5 - 6 - 7 
- 8 - 10 - 13

87 40 00 827 843 46,35 WX02
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Wkrętak nasadowy 322
z izolacją VDE · zgodnie z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · 
z uchwytem SoftFinish® · ostrze ze stali chr.-wanad.  · hartowanej 
bezpośrednio · oksydowane z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · 
izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzpień 
 
DIN 3125

Rozm. 
klucza mm

Długość 
ostrza mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 4 125 236 40 00 828 643 9,83 WX11
 5 125 236 40 00 828 644 9,83 WX11
 5,5 125 236 40 00 828 645 9,83 WX11
 6 125 236 40 00 828 646 9,83 WX11
 7 125 243 40 00 828 647 11,46 WX11
 8 125 243 40 00 828 648 12,16 WX11
 9 125 243 40 00 828 649 12,85 WX11
10 125 243 40 00 828 650 13,70 WX11
11 125 243 40 00 828 651 14,93 WX11
12 125 243 40 00 828 652 16,38 WX11
13 125 243 40 00 828 653 17,86 WX11
14 125 243 40 00 828 654 18,62 WX11
17 125 243 40 00 792 960 22,34 WX11

Zestaw wkrętaków nasadowych 322 K5
z izolacją VDE · z uchwytami SoftFinish® · wykonanie zgodne z IEC 900 / 
EN 60900 · izolacja ochronna sprawdzona według 1000 V AC, VDE i GS 
· izolacja natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze ze stali chr.-wanad.  · 
hartowanej bezpośrednio · oksydowane

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
5 części 5,5 / 7,0 / 8,0 /  

10,0 / 13,0
40 00 828 607 62,00 WX11
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wkrętak nasadowy 372
z elastycznym trzpieniem i uchwytem SoftFinish® · ergonomiczny 
uchwyt wielomateriałowy z zabezpieczeniem przed staczaniem się · do 
przenoszenia wysokich momentów obrotowych

Rozm. klucza mm Dł. chwytu mm Długość mm Nr art. EUR KO
 7 150 268 40 00 827 811 16,47 WX11
 8 150 268 40 00 827 812 16,47 WX11
10 175 293 40 00 827 813 17,61 WX11
13 175 293 40 00 827 814 19,52 WX11

Szczególne zalety produktu:

elastyczny trzon umożliwia wkręcanie pod 
kątem

Rozm. klucza mm Długość ostrza mm Nr art. EUR Nr art. EUR
 5,5 125 - - 40 00 792 733 7,62
 6 125 40 00 825 051 4,30 40 00 828 129 7,70
 7 125 40 00 825 052 4,50 40 00 828 130 8,42
 8 125 40 00 825 053 4,50 40 00 828 131 8,58
 8 200 - - 40 00 828 132 10,59
 8 230 40 00 825 054 5,40 - -
 9 125 - - 40 00 827 917 9,28
10 125 40 00 825 055 4,50 40 00 828 133 9,11
10 200 - - 40 00 828 134 11,30
10 230 40 00 825 056 5,40 - -
13 125 40 00 825 057 5,95 40 00 828 135 12,18
13 230 40 00 825 058 7,30 40 00 828 136 14,54
14 125 - - 40 00 828 137 13,40
15 125 - - 40 00 828 138 15,06
16 125 - - 40 00 828 139 16,30
17 125 40 00 825 059 7,45 40 00 828 140 16,90

PK14 WX12

Wkrętak nasadowy 6-kątny z uchwytem poprzecznym Wkrętak nasadowy 336
z uchwytem poprzecznym · z 2-materiałową rękojeścią · ostrze ze stali 
S2  · chromow.

ostrze ze stali CV  · całościowo hartowane · niklowany  · Uchwyt 
poprzeczny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego · z wewnętrznymi 
otworami na wystające trzpienie gwintowane
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz nasadowy 4-kątny DIN 904
ze stali specjalnej  · trzon rurkowy do kluczy oczkowych wciśnięty · trzpień  
i trzon rurkowy do kluczy oczkowych · uchwyt poprzeczny wpasowany

Rozmiar 
mm

Ø głowicy 
mm

Dł. chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

 5 12  60 40 00 824 840 15,00 WC13
 6 12  80 40 00 824 841 15,40 WC13
 8 16  80 40 00 824 843 19,90 WC13
10 20 100 40 00 824 844 21,80 WC13
12 24 100 40 00 824 845 27,75 WC13
14 28 120 40 00 824 846 36,50 WC13
17 34 160 40 00 824 847 52,80 WC13
19 36 200 40 00 824 848 57,20 WC13
22 42 200 40 00 824 849 76,40 WC13

Klucz nasadowy 4-kątny długi DIN 904 L
ze stali specjalnej  · trzon rurkowy do kluczy oczkowych wciśnięty · trzpień  
i trzon rurkowy do kluczy oczkowych · uchwyt poprzeczny wpasowany
Rozmiar 17 mm + 19 mm: trzon bez wytoczenia - inaczej niż w DIN

Rozmiar 
mm

Ø głowicy 
mm

Dł. chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

 6 12 160 40 00 824 855 24,65 WC13
 8 16 160 40 00 824 856 24,65 WC13
 9 18 200 40 00 824 857 33,95 WC13
10 20 200 40 00 824 858 33,95 WC13
12 24 200 40 00 824 859 37,90 WC13
14 28 200 40 00 824 860 46,10 WC13
17 34 250 40 00 824 861 64,00 WC13
19 36 320 40 00 824 862 78,60 WC13

Klucz wtykowy DIN 905
ze stali specjalnej  · pręt obrotowy wciśnięty · wał i pręt obrotowy 
hartowane i oksydowane

Rozmiar 
mm

Ø 
mm

Dł. chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

 5 12  60 40 00 824 866 15,60 WC13
 6 12  80 40 00 824 867 15,65 WC13
 7 14,6  80 40 00 824 868 18,90 WC13
 8 16  80 40 00 824 869 17,75 WC13
 9 16  80 40 00 824 870 18,90 WC13
10 20 100 40 00 824 871 22,10 WC13
11 20 100 40 00 824 872 22,85 WC13
12 24 100 40 00 824 873 23,95 WC13
13 24 100 40 00 824 874 24,80 WC13
14 28 120 40 00 824 875 28,85 WC13
17 34 160 40 00 824 876 45,40 WC13

Klucz wtykowy 4-kątny DIN 248
jednoramienny 4-kątny · ze stali specjalnej  · hartowany i oksydowany

Rozmiar 
mm

Ø głowicy 
mm

Długość mm Nr art. EUR KO

 8 17 160 40 00 824 880 28,60 WC13
10 21 195 40 00 824 881 30,15 WC13
12 24 235 40 00 824 882 32,35 WC13
14 27 270 40 00 824 883 37,45 WC13
17 31 315 40 00 824 884 55,90 WC13
19 35 345 40 00 824 885 60,90 WC13
22 39 385 40 00 824 886 75,50 WC13
24 43 415 40 00 824 887 80,00 WC13

Klucz trójkątny
ze stali specjalnej · ocynkowana powierzchnia · do blokowania  
i odblokowywania słupków Euro 

Rozmiar Nr art. EUR KO
M12 40 00 824 807 7,15 PC05

Klucz nasadowy DIN 22417 A
ze stali specjalnej  · ocynkowany wał i pręt obrotowy 
Rozmiar M12 nadaje się szczególnie do blokowania i odblokowania słupków 
ograniczających euro ze stali i aluminium.

Rozmiar Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO
M4  90 10 40 00 824 800 2,30 PC05
M5 100 12 40 00 824 801 2,55 PC05
M6 115 14 40 00 824 802 2,90 PC05
M8 125 16 40 00 824 803 3,05 PC05
M10 140 20 40 00 824 804 3,70 PC05
M12 160 20 40 00 824 805 4,20 PC05

Klucz nasadowy DIN 22417 A
ze stali specjalnej  · ocynkowany wał i pręt obrotowy 
Rozmiar M12 nadaje się szczególnie do blokowania i odblokowania słupków 
ograniczających euro ze stali i aluminium.

Rozmiar Długość mm Trójkąt mm Nr art. EUR KO
M4  90 wewn.   6,80 40 00 824 890 4,19 WC13
M5 100 wewn.   8,30 40 00 824 891 4,63 WC13
M6 115 wewn. 10,05 40 00 824 892 5,32 WC13
M8 125 wewn. 12,05 40 00 824 893 5,56 WC13
M10 140 wewn. 15,05 40 00 824 894 6,86 WC13
M12 160 wewn 16,55 40 00 824 895 7,78 WC13
M16 180 wewn. 20,55 40 00 824 896 11,55 WC13
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Klucz do szaf sterowniczych
do wszystkich powszechnych systemów gazu, wody i przyłączy 
elektrycznych oraz instalacji technicznych w budynkach, jak np. systemy 
klimatyzacyjne lub wentylacyjne, zawory zamykające, tablice rozdzielcze 
itd. · z funkcją otwieracza 
 
Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 5 mm 
2. gniazdo czworokątne 6 mm 
3. gniazdo czworokątne 8 mm 
4. gniazdo trójkątne 9 mm 
5. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
6. +7. Bit dwustronny: do rowków krzyżowych (PH 2) +  

rowków prostych 1 x 7 mm
8. uchwyt magnetyczny do bitów 6,3 mm (1/4”)

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
110 x 75 x 10 40 00 829 772 9,70 PC05

Klucz do szaf sterowniczych
do wszystkich powszechnych systemów gazu, wody i 
przyłączy elektrycznych oraz instalacji technicznych w 
budynkach, jak np. systemy klimatyzacyjne lub wentylacyjne, 
zawory zamykające, tablice rozdzielcze itd. · z funkcją 
otwieracza 
 
Funkcje: 
1. klucz imbusowy 3 mm 
2. gniazdo czworokątne 5 mm 
3. gniazdo czworokątne 6 mm 
4. gniazdo czworokątne 8 mm 
5. gniazdo trójkątne 9 mm 
6. stopniowy czworokąt 6-10 mm 
Bit dwustronny: do rowków krzyżowych (PH 2) i rowków 
prostych 1 x 7 mm 
7. uchwyt magnetyczny do bitów 6,3 mm (1/4”)

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
145 x 75 x 10 40 00 829 773 9,70 PC05

Klucz do szaf sterowniczych 820 M03
do wszystkich powszechnych systemów gazu, wody i przyłączy 
elektrycznych oraz instalacji technicznych w budynkach, jak np. systemy 
klimatyzacyjne lub wentylacyjne, zawory zamykające, tablice rozdzielcze itd.
Funkcje:  
 
1. stopniowy czworokąt 6-9mm 
2. gniazdo czworokątne 6 mm 
3. gniazdo czworokątne 7 mm 
4. gniazdo trójkątne 9 mm 
5. bit podwójny krzyżakowy PH2 
6.  bit podwójny rowek 1 x 7 mm i 

adapter z tworzywa sztucznego do bitów (1/4) 6,3 mm 
z zamknięciem do odpowietrzania ogrzewania 5 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
89 x 62 x 15 40 00 829 759 11,10 WX34

Klucz do szaf sterowniczych Mini
w szczególnie małym wykonaniu · przystosowany do pęku kluczy · do 
wszystkich powszechnych systemów gazu, wody i przyłączy elektrycznych 
oraz instalacji technicznych w budynkach, jak np. systemy klimatyzacyjne 
lub wentylacyjne, zawory zamykające, tablice rozdzielcze itd. · łańcuszek 
zabezpieczający · materiał: z ciśnieniowego odlewu cynkowego 
Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 6 mm 
2. gniazdo czworokątne 7 - 8 mm 
3. gniazdo trójkątne 9 mm 
4. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
5. bit podwójny krzyżakowy (PH2) 
6. bit podwójny rowek 1 x 7 mm 
adapter z tworzywa sztucznego do bitów (1/4) 6,3 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
42 x 42 x 15 40 00 829 758 11,90 WX34

Klucz do szaf sterowniczych
do wszystkich powszechnych systemów gazu, wody i przyłączy 
elektrycznych oraz instalacji technicznych w budynkach, jak np. systemy 
klimatyzacyjne lub wentylacyjne, zawory zamykające, tablice rozdzielcze itd. · 
łańcuszek mocujący z adapterem z tworzywa sztucznego 6,3 mm 
(1/4”) · materiał: z ciśnieniowego odlewu cynkowego  ·  
Wymiary: 72 x 72 mm
Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 5 mm 
2. gniazdo czworokątne 6 mm 
3. gniazdo czworokątne 7 - 8 mm 
4. gniazdo trójkątne 9 mm 
5. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
6. bit podwójny na łańcuszku krzyż (PH2) 
7.   Bit krzyżowy: do rowków krzyżowych (PH 2 i rowków płaskich  

1,0 x 7 mm) und adapter z tworzywa sztucznego do bitów (1/4) 6,3 mm 
Materiał: cynkowy odlew ciśnieniowy 
czworokąt do odpowietrzania 5 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
72 x 72 x 15 40 00 829 760 13,40 WX34
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz do szaf sterowniczych Doublehead Key
do wszystkich rodzajów zamknięć dostępnych w elektrotechnice, 
gazownictwie i instalacjach wodnych, systemach klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych itd. · głowica zamykająca z podwójną funkcją ·  
środkowe wybrzuszenie z zamknięciem do odpowietrzania ogrzewania
Funkcje: 
  1. gniazdo czworokątne 5 mm 
  2. gniazdo czworokątne 6 mm 
  3. gniazdo czworokątne 7 mm 
  4. gniazdo czworokątne 8 mm 
  5. gniazdo trójkątne 7 mm 
  6. gniazdo trójkątne 8 mm 
  7. gniazdo trójkątne 9 mm 
  8. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
  9. gniazdo czworokątne 7 mm 
10. uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4”)

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
65 x 65 x 18 40 00 829 748 13,15 WX34

Klucz do szaf sterowniczych Doublejoint Key
do wszystkich rodzajów zamknięć dostępnych w elektrotechnice · 
gazownictwie i instalacjach wodnych, systemach klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych itd. · głowica zamykająca z podwójną funkcją 
 
cechy charakterystyczne: 
·  dzięki podwójnemu mechanizmowi obrotu można ustawić pozycję 
czterech różnych zamknięć

· trzy głowice o podwójnej funkcji 
·  dzięki zastosowanemu przegubowi klucz można zastosować jako uchwyt 
teowy (wysoki moment obrotowy) lub jako 
kompaktowy złożony wariant 

Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 5 mm 
2. gniazdo czworokątne 6 mm 
3. gniazdo czworokątne 7 mm 
4. gniazdo czworokątne 8 mm 
5. gniazdo trójkątne 7 mm 
6. gniazdo trójkątne 8 mm 
7. gniazdo trójkątne 9 mm 
8. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
127 x 28 x 16 mm 40 00 829 749 13,50 WX34

Klucz do szaf sterowniczych SuBMaster 9 in 1
do prawie wszystkich zamków technicznych np. w systemach 
zaopatrujących w gaz oraz wodę, w systemach klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych, klapach rewizyjnych, blokadach przy lampach ulicznych, 
pojemnikach na odpady, kontenerach na odpadki itd. z ciśnieniowego 
odlewu cynkowego z karabińczykiem na łańcuchu
Funkcje: 
  1. gniazdo czworokątne 5 mm 
  2. gniazdo czworokątne 6 mm 
  3. gniazdo czworokątne 7 - 8 mm 
  4. gniazdo czworokątne 9 - 10 mm 
  5. gniazdo trójkątne 7 mm 
  6. gniazdo czworokątne 8 - 9 mm 
  7. gniazdo czworokątne 10 - 11 mm 
  8. Klucz uniwersalny 3 - 5 mm 
  9. Półksiężyc 6 mm 
10. uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4”)

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
95 x 95 x 20 40 00 829 766 24,40 WX34

Klucz do szaf sterowniczych TwinKey®

do szaf sterowniczych i systemów zamykających · wielofunkcyjny klucz 
do obsługi zamków z zakresu techniki instalacyjnej (technika grzewcza 
i sanitarna, klimatyzacyjna i wentylacyjna, elektrotechnika), systemów 
zaopatrujących w gaz i wodę oraz systemów zamykających · wersja 
8-promieniowa: 2 klucze krzyżowe są połączone ze sobą za pomocą 
magnesów, zapewniając oszczędność miejsca · klucze i bit dwustronny 
są połączone za pomocą wytrzymałej stalowej liny · wysokojakościowe 
wysokiej jakości powłoki powierzchniowe · optymalna waga konstrukcji  
z ciśnieniowego odlewu cynkowego
Funkcje: 
1. Czworokąt: 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm 
2. Trójkąt: 7-8 / 9-10 / 11-12 mm 
3. Klucz uniwersalny: 3 -5 mm 
4. Półksiężyc: 6 mm 
5. Czworokąt stopniowy: 6-9 mm 
6. bit dwustronny: płaski 1,0 x 7 mm / krzyżowy (PH 2)

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
95 x 85 x 23 40 00 829 768 24,10 WX18

1/4“
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Klucz do szaf sterowniczych MAVO-CROSS-KEY-DUO
z bezdotykowym próbnikiem napięcia i testerem pól magnetycznych · 
do wszystkich powszechnych zamknięć szaf rozdzielczych · 6,3mm (1/4”) 
uchwyt do bitów z trwałym magnesem · z zatrzaskiem 
 
Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 6 mm 
2. gniazdo czworokątne 7 - 8 mm 
3. gniazdo trójkątne 9 mm 
4. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
5. bit dwustronny krzyż 1,2 x 7 mm / PH2 
6. czerwonych LED do wskazania napięcia 
7.  zielonych LED do wskazania pól magnetycznych 
 
obszary zastosowania: systemy pneumatyczne i hydrauliczne, zawory 
magnetyczne w przemyśle samochodowym i maszynowym, zawory 
magnetyczne grzejników olejowych, bezdotykowe znajdowanie magnesów 
trwałych
Dostawa łącznie z bitem dwustronnym (PH2/rowek prosty 6,5 mm)  
i bateriami (2 x typ SR 44), baterie zapasowe zob. nr art. 40 00 901 744

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
158 x 28 x 22 40 00 828 806 29,95 WX34

Klucz do szaf sterowniczych SuBMa Elektro
z bezdotykowym testerem napięcia · uniwersalny klucz do szaf 
sterowniczych i wkrętak · do wszystkich powszechnych zamknięć szaf 
rozdzielczych · dzięki podwójnemu mechanizmowi obrotu można ustawić 
różne klucze do szaf sterowniczych w różnych pozycjach · czworokąt  
5,0 mm nadaje się szczególnie do odpowietrzania zaworów ogrzewania · 
uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4”) · magnes trwały przytrzymuje bity w 
uchwycie · z zatrzaskiem
Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 6 mm 
2. gniazdo czworokątne 7 - 8 mm 
3. gniazdo trójkątne 9 mm 
4. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
5. bit krzyż (PH2) 
6. przejściówka z tworzywa sztucznego do bitów (1/4) 6,3 mm 
7.  wskaźnik napięcia w przypadku błędów w zakresie napięcia 50-600 V AC 

(napięcie przemienne/prąd)
Dostawa łącznie z baterią (2 x LR44) 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 744

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
155 x 25 x 23 40 00 829 763 24,30 WX34

Klucz wielofunkcyjny do szaf sterowniczych Universal
uniwersalne zastosowanie · do otwierania, zamykania i mierzenia  ·  
zabierak z zamkami PZ · dwustronna podziałka do ustalania długości 
cylindrów · 4-kątny klucz trzpieniowy 6 / 7 / 8 mm

Materiał Powierzchnia Nr art. EUR KO
stal matowy niklowany 30 00 251 560 13,90 QE15
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Wkrętak dynamometryczny 300
do efektywnej i łatwej pracy przy połączeniach śrubowych z bezpiecznym 
ograniczeniem momentu obrotowego · ergonomiczny mocny uchwyt 
z sześciokątnym ostrzem i chromowaną końcówką Black Point · przy 
osiągnięciu momentu obrotowego wkrętak przerywa pracę i sygnalizuje  
to w słyszalny i odczuwalny sposób 
 
szczególne zalety produktu: 
-  z góry ustalony, niemożliwy do zmiany moment obrotowy 

fabrycznie ustawiony moment obrotowy (+/- 10%) zalecany przez 
wiodących producentów narzędzi ze stopów twardych 
dzięki długim, cienkim ostrzem sześciokątnym (tylko 4 mm) można łatwo 
dotrzeć także do głęboko osadzonych śrub

-  bezpieczny dzięki zabezpieczeniu przed manipulowaniem 
uchwyt i znajdujący się w nim mechanizm są zabezpieczone pierścieniem 
przed manipulowaniem, dzięki czemu nie można od zewnątrz zmienić 
ustawionego momentu obrotowego

-  nieograniczony moment luzujący 
w przeciwieństwie do momentu dokręcania, moment odkręcania nie jest 
ograniczony, co umożliwia odkręcenie nawet mocno pasowanych śrub

-  bardzo prosty wybór właściwego narzędzia 
wybór właściwego narzędzia jest szybki, pewny i łatwy dzięki oznaczeniom 
znajdującym się na uchwycie dotyczącym rodzaju śruby, rozmiaru śrub 
TORX® i TORX PLUS® oraz ustawionego dla nich momentu dokręcenia

Rozmiar Ustawiony moment obrotowy Nm Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
TX 6 0,6 65 170 40 00 827 950 31,85 WX02
TX 7 0,9 65 170 40 00 827 951 32,20 WX02
TX 8 1,2 65 170 40 00 827 952 32,65 WX02
TX 9 1,4 65 170 40 00 827 953 34,70 WX02
TX 10 2 65 170 40 00 827 954 35,70 WX02
TX 15 3 65 170 40 00 827 955 38,10 WX02
IP 6 0,6 65 170 40 00 827 960 33,45 WX01
IP 7 0,9 65 170 40 00 827 961 33,70 WX01
IP 8 1,2 65 170 40 00 827 962 34,00 WX01
IP 9 1,4 65 170 40 00 827 963 36,30 WX01
IP 10 2 65 170 40 00 827 964 37,60 WX01
IP 15 3 65 170 40 00 827 965 39,90 WX01

Wkrętak dynamometryczny 7400
z regulowanym momentem obrotowym i szybkozmiennym uchwytem 
szybkozmiennym Rapidaptor · do 6,3 mm (1/4”) · z wielomateriałowym 
uchwytem Kraftform · z ochroną przed stoczeniem · Długość: 155 mm 
 
dokładność ± 6 % (EN ISO 6789), nieograniczony moment odkręcania 
 
do bitów 6,3 mm (1/4) zgodnie z DIN 3126-C 6,3 i E 6,3

Zakres pomiarowy Nm Podziałka skali Nm Nr art. EUR KO
0,3 - 1,2 0,05 40 00 828 010 73,40 WX02
1,2 - 3 0,1 40 00 828 011 73,40 WX02
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych KK 60 Torque
z regulacją momentu obrotowego oraz wymiennymi końcówkami (89 mm 
długości) 
 
Zawartość: 
1 regulowany wkrętak dynamometryczny z Kraftform z uchwytem 
szybkozmiennym Rapidaptor) 
po 1  wymiennej końcówce do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1-2 i 3*
po 1  wymiennej końcówce do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1-2 i 3*
po 1  wymiennej końcówce do śrub z profilem wewn. TORX®również z 

trzpieniem zabezpieczającym, rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T30*
po 1 wymiennej końcówce do wkrętaków płaskich 1 x 5,5 mm* 
po 1  wymiennej końcówce z profilem Hex-Plus do śrub z profilem 

wewnętrznym sześciokątnym rozm. 3, 4, 5, 6 mm*
*wszystkie końcówki wymienne dł. ok. 89 mm
Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
17-częściowy 1,2-3 40 00 828 120 112,60 WX02

Wkrętak dynamometryczny 7400
z regulowanym momentem obrotowym i szybkozmiennym uchwytem 
szybkozmiennym Rapidaptor · do 6,3 mm (1/4”) · z wielomateriałowym 
uchwytem pistoletowym Kraftform · Długość: 150 mm

dokładność ± 6 % (EN ISO 6789), nieograniczony moment odkręcania 
 
do bitów 6,3 mm (1/4) zgodnie z DIN 3126-C 6,3 i E 6,3

Zakres pomiarowy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Nr art. EUR KO

3 - 6 0,25 40 00 828 013 105,60 WX02
4 - 8,8 0,4 40 00 828 019 109,70 WX02

Wkrętak dynamometryczny 7400
z regulowanym momentem obrotowym i szybkozmiennym uchwytem 
szybkozmiennym Rapidaptor · do 6,3 mm (1/4”) · z wielomateriałowym 
uchwytem Kraftform · z ochroną przed stoczeniem · długość: 155 mm 
 
dokładność ± 6 % (EN ISO 6789), nieograniczony moment odkręcania 
 
do bitów 6,3 mm (1/4) zgodnie z DIN 3126-C 6,3 i E 6,3

Zakres pomiarowy 
Nm

Ustawiony moment 
obrotowy Nm

Nr art. EUR KO

0,3 - 1,2 0,3 40 00 828 015 45,80 WX02
1,2 - 3 1,2 40 00 828 016 45,80 WX02
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Wkrętak dynamometryczny 2836
wstępnie ustawiony, niemożliwy do zmiany moment obrotowy · 
automatyczne zwolnienie · ergonomiczny uchwyt klucza · specjalny do 
trudno dostępnych śrubi ciasnych miejsc · sygnał kliknięcia po osiągnięciu 
ustawionego momentu obrotowego · dokładność zwolnienia ± 6 % · 
zestaw nie obejmuje ostrza 
 
normy: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M
Całość w praktycznej skrzynce z tworzywa sztucznego

Ustawiony moment obrotowy Nm Nr art. EUR KO
0,5 40 00 793 389 48,33 WX08
0,6 40 00 793 390 48,33 WX08
0,9 40 00 793 391 48,33 WX08
1,1 40 00 793 392 48,33 WX08
1,2 40 00 793 393 48,33 WX08
1,4 40 00 793 394 48,33 WX08
2 40 00 793 395 48,33 WX08
2,5 40 00 793 396 48,33 WX08
3 40 00 793 397 48,33 WX08
3,8 40 00 793 398 48,33 WX08
4 40 00 793 399 48,33 WX08

ostrze nie wchodzi w skład zestawu

Wkrętak dynamometryczny 7400
z regulowanym momentem obrotowym i szybkozmiennym uchwytem 
szybkozmiennym Rapidaptor · do 6,3 mm (1/4”) · z wielomateriałowym 
uchwytem pistoletowym Kraftform · długość: 150 mm 
 
dokładność ± 6 % (EN ISO 6789), nieograniczony moment odkręcania 
 
do bitów 6,3 mm (1/4) zgodnie z DIN 3126-C 6,3 i E 6,3

Zakres pomiarowy 
Nm

Ustawiony moment 
obrotowy Nm

Nr art. EUR KO

3 - 6 3 40 00 828 018 67,20 WX02

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 7440/41
z regulacją momentu obrotowego z wkrętakiem szybkiej wymiany 
uchwytu Rapidaptor do bitów 6,3 mm (1/4”) zgodnie z DIN 3126-C 6,3 i E 
6,3 · z wielomateriałową rękojeścią Kraftform z ochroną przed stoczeniem 
 
norma: EN ISO 6789 
precyzja ± 6 %
Zawartość: 
1  wkrętak dynamometryczny z regulowanym momentem  

obrotowym 0,3 - 1,2 Nm,
1  wkrętak dynamometryczny z regulowanym momentem  

obrotowym 1,2 - 3,0 Nm,
1  końcówka sześciokątna do śrub imbusowych o wymiarach  

2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm - 4,0 mm - 5,0 mm - 6,0 mm*.
1 TORX®-Bit Gr. T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30* 
1 TORX® Plus-Bit Gr. IP6 - IP 7 - IP 8 - IP 9 - IP 10 - IP 15 - IP 20 - IP 25 - IP 30* 
* długość bitu 25 mm 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
26 częśc. 0,3-3 40 00 828 020 181,50 WX02

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 7440/41/42
z regulacją momentu obrotowego z wkrętakiem szybkiej wymiany 
uchwytu Rapidaptor do bitów 6,3 mm (1/4) zgodnie z DIN 3126-C 6,3  
i E 6,3 · z wielomateriałową rękojeścią Kraftform z ochroną przed stoczeniem 
 
norma: EN ISO 6789 
precyzja ± 6 %
Zawartość: 
1  wkrętak dynamometryczny z regulowanym momentem  

obrotowym 0,3 - 1,2 Nm,
1  wkrętak dynamometryczny z regulowanym momentem  

obrotowym 1,2 - 3,0 Nm,
1  wkrętak dynamometryczny z uchwytem pistoletowym i momentem 

obrotowym 3,0 - 6,0 Nm,
1  końcówka z gniazdem sześciokątnym do śrub z łbem sześciokątnym  

o wymiarach 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0*.
1 TORX®-Bit Gr. T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30* 
1 TORX® Plus-Bit Gr. IP 6 - IP 7 - IP 8 - IP 9 - IP 10 - IP 15 - IP 20 - IP 25 - IP 30* 
* długość bitu 25 mm 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
27 częśc. 0,3-6 40 00 828 021 269,00 WX02
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Trzpień wymienny TORX
pasują do, nr art. 40 00 793 389, 40 00 793 390, 40 00 793 391,  
40 00 793 392, 40 00 793 393, 40 00 793 394, 40 00 793 395, 
40 00 793 396, 40 00 793 397,  
40 00 793 398, 40 00 793 399 
 
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
do wkręcania z zadanym momentem obrotowym · bardzo wąska średnica 
tarczy do trudno dostępnych śrub · długość: 75 mm

Długość 
mm

Rozmiar Maks. moment 
dokręcający 
Nm

Rys. Nr art. EUR KO

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

75 T 6 0,6 1 40 00 793 400 3,90 WX08
75 T 7 0,9 1 40 00 793 401 3,90 WX08
75 T 8 1,3 1 40 00 793 402 3,90 WX08
75 T 9 2,5 1 40 00 793 403 3,90 WX08
75 T 10 3,8 1 40 00 793 404 3,90 WX08
75 T 15 5,5 1 40 00 793 405 3,90 WX08
75 T 20 8,0 1 40 00 793 406 3,90 WX08
75 T 25 8,0 1 40 00 793 407 3,90 WX08
do śrub z profilem wewnętrznym Plus -TORX®

75 IP 6 0,8 2 40 00 793 408 3,90 WX08
75 IP 7 1,3 2 40 00 793 409 3,90 WX08
75 IP 8 2,0 2 40 00 793 410 3,90 WX08
75 IP 9 3,0 2 40 00 793 411 3,90 WX08
75 IP 10 4,5 2 40 00 793 412 3,90 WX08
75 IP 15 6,6 2 40 00 793 413 3,90 WX08
75 IP 20 8,0 2 40 00 793 414 3,90 WX08
75 IP 25 8,0 2 40 00 793 415 3,90 WX08
do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym
75 1,5 0,9 3 40 00 793 416 3,90 WX08
75 2,0 1,8 3 40 00 793 417 3,90 WX08
75 2,5 3,8 3 40 00 793 418 3,90 WX08
75 3,0 5,5 3 40 00 793 419 3,90 WX08
75 4,0 8,0 3 40 00 793 420 3,90 WX08

3

2

1

Wkrętak dynamometryczny
z bezstopniowo zmieniającym się momentem obrotowym i 
zintegrowanym wskaźnikiem skali · numeryczne wyświetlanie 
wybranej wartości momentu obrotowego · do efektywnej i łatwej pracy 
przy połączeniach śrubowych z bezpiecznym ograniczeniem momentu 
obrotowego · z mocną ergonomiczną rączką wielomateriałową · z ochroną 
przed stoczeniem i wyślizgnięciem · sygnał kliknięcia po osiągnięciu zadanej 
wartości momentu obrotowego · dokładność zwolnienia ± 6 % ustawionej 
na skali wartości 
 
normy: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M
Całość w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego z kluczami 
nastawnymi (Torque-Setter) i fabrycznym protokołem kontroli
pasujące trzpienie wymienne zob. stronę 5/62, (nie są w zestawie - prosimy 
zamawiać oddzielnie)

Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
0,4 - 1,0 40 00 827 971 92,54 WX08
0,5 - 2,0 40 00 827 972 102,78 WX08
0,8 - 5,0 40 00 827 973 105,46 WX08
2,0 - 7,0 40 00 827 974 113,44 WX08

Wkrętak dynamometryczny 2835
elektroniczny - z płynnie regulowanym momentem obrotowym  
i dużym wyświetlaczem cyfrowym 
 
do kontrolowanego wkręcania z zadanym momentem obrotowym, 
w połączeniu z wymiennym trzpieniem TORX Wiha Torque 4 mm (do 
mocowania bitów C6,3 i E6,3 6,3 mm (1/4”)) · moment obrotowy 
regulowany pokrętłem zintegrowanym w główce · ergonomiczny 
uchwyt zespolony z tworzywa sztucznego i metalu · wyraźnie słyszalny i 
odczuwalny sygnał kliknięcia przy osiągnięciu ustawionej wartości momentu 
obrotowego · dokładność: ± 6%, w oparciu o normy krajowe · długość: 134 
mm 
 
szczególne zalety produktu: 
- kontrola kliknięć - zintegrowany licznik rejestruje każde użycie 
- alarm kalibracji zawsze po 5000 użyć (w oparciu o wytyczne norm) 
- przełączalny wskaźnik (Nm 1 na lbs / Ncm 1 na oz) 
- możliwość kalibracji przez serwis Wiha
normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
Dostawa w komplecie z wymiennym trzpieniem TORX Wiha Torque 4 mm 
(do mocowania bitów C6,3 i E6,3 6,3 mm (1/4”))
pasujące trzpienie wymienne TORX zob. stronę 5/62, (nie są w zestawie - 
prosimy zamawiać oddzielnie)

Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
1 - 5 40 00 880 026 197,92 WE00
0,8 - 3 40 00 880 027 192,42 WE00

Uchwyt do bitów Torque Bit Universal
pasuje do uchwytów wkrętaków dynamometrycznych,  
nr art. 40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027 · do wszystkich bitów C 6,3 i E 6,3  
(6,3 mm (1/4”)) · ostrze z   · hartowanej bezpośrednio · chromowane 
matowo · uchwyt do bitów z nierdzewnej stali, z czarnym płaszczem  
z tworzywa sztucznego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Nr art. EUR KO
162 40 00 827 980 12,51 WX08

Końcówka
pasuje do uchwytów wkrętaków dynamometrycznych,  
nr art. 40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027 · do kluczy nasadowych z czopem 
kwadratowym 6,3 mm (1/4 cala) · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej  · w całości hartowane · chromowane matowo · główka 
niklowana na połysk z blokadą kulki · Długość: 155 mm

Długość mm Nr art. EUR KO
155 40 00 827 981 7,04 WX08

55-05_02___im Aufbau[2244257]-9y.indd   61 07.11.2018   14:06:18



Trzpień wymienny TORX
pasuje do uchwytów wkrętaków dynamometrycznych, nr art. 
40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027, 40 00 880 028 · do wkrętów z rowkiem 
prostym · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · w całości 
hartowane · chromowane matowo · z kolorowym oznaczeniem (szary) · 
Długość: 175 mm

Długość 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Maks. 
moment 
dokręcający 
Nm

Nr art. EUR KO

175 4,0 0,8 2,5 40 00 827 983 4,49 WX08

Trzpień wymienny TORX
pasuje do uchwytów wkrętaków dynamometrycznych, nr art. 
40 00 827 971, 40 00 827 972, 40 00 827 973, 40 00 827 974, 
40 00 880 026, 40 00 880 027 
 
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · w całości hartowane · 
chromowane matowo · Długość: 175 mm

Długość 
mm

Rozmiar Maks. 
moment 
dokręcający 
Nm

Kody  
kolorowe

Nr art. EUR KO

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)
175 1 3,8 ciemny 

niebieski
40 00 827 985 4,49 WX08

175 2 5,5 ciemny 
niebieski

40 00 827 986 4,49 WX08

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)
175 1 3,8 błękitny 40 00 827 988 4,49 WX08
175 2 5,5 błękitny 40 00 827 989 4,49 WX08
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

175 T 6 0,6 Ciemno-
zielony

40 00 790 809 4,49 WX08

175 T 7 0,9 Ciemno-
zielony

40 00 827 990 4,49 WX08

175 T 8 1,3 Ciemno-
zielony

40 00 827 991 4,49 WX08

175 T 9 2,5 Ciemno-
zielony

40 00 827 992 4,49 WX08

175 T 10 3,8 Ciemno-
zielony

40 00 827 993 4,49 WX08

175 T 15 5,5 Ciemno-
zielony

40 00 827 994 4,49 WX08

175 T 20 8,0 Ciemno-
zielony

40 00 827 995 4,49 WX08

do śrub z profilem wewnętrznym Plus -TORX®

175 IP 6 0,8 jasnoziel-
ony

40 00 790 820 4,57 WX08

175 IP 7 1,3 jasnoziel-
ony

40 00 790 821 4,57 WX08

175 IP 8 2,0 jasnoziel-
ony

40 00 790 822 4,57 WX08

175 IP 9 3,0 jasnoziel-
ony

40 00 790 823 4,57 WX08

175 IP 10 4,5 jasnoziel-
ony

40 00 827 977 4,57 WX08

175 IP 15 6,6 jasnoziel-
ony

40 00 827 978 4,57 WX08

do śrub o profilu wewnętrznym sześciokątnym
175 2,0 1,8 czerwo-

ny
40 00 827 997 4,49 WX08

175 2,5 3,8 czerwo-
ny

40 00 827 998 4,49 WX08

175 3,0 5,5 czerwo-
ny

40 00 827 999 4,49 WX08

40 00 827 985

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 2852 S10
z bezstopniowo zmieniającym się momentem obrotowym  
i zintegrowanym wskaźnikiem skali · numeryczne wyświetlanie 
wybranej wartości momentu obrotowego · z mocną ergonomiczną 
rączką wielomateriałową · z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · 
sygnał kliknięcia po osiągnięciu zadanej wartości momentu obrotowego · 
dokładność zwolnienia ± 6 % ustawionej na skali wartości 
 
normy: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M
Zawartość: 
1  uchwyt dynamometryczny z płynnie ustawianym momentem 

obrotowym 1,0 - 5,0 Nm
1 klucz nastawny (Torque-Setter) 
1  uniwersalny uchwyt do bitów do wszystkich bitów C 6,3 i  

E 6,3 (6,3 mm 1/4”)
po 1 bicie krzyżowym (PH) rozm. 1/25 mm – 2/25 mm 
po 1 bicie krzyżowym (PZD) rozm. 1/25 mm – 2/25 mm 
po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX ®  

rozm. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm
po 1  bicie sześciokątnym do śrub imbusowych  

rozm. 3,0 x 25 mm - 4,0 x 25 mm

Całość w metalowym pudełku z fabrycznym protokołem kontroli

Zawartość Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
13-częściowy 1-5 40 00 827 982 131,48 WX08

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych 2852 S10-01
z bezstopniowo regulowanym momentem obrotowym  
i zintegrowanym wskaźnikiem skali · numeryczne wyświetlanie 
wybranej wartości momentu obrotowego · z mocną ergonomiczną 
rączką wielomateriałową · z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · 
sygnał kliknięcia po osiągnięciu zadanej wartości momentu obrotowego · 
dokładność zwolnienia ± 6 % ustawionej na skali wartości 
 
normy: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M
Zawartość: 
1  uchwyt dynamometryczny z płynnie ustawianym momentem 

obrotowym 1,0 - 5,0 Nm
1 klucz nastawny (Torque-Setter) 
1  uniwersalny uchwyt do bitów do wszystkich bitów C 6,3 i  

E 6,3 (6,3 mm 1/4”)
po 1  bicie TORX® rozm. T 7/25 mm - T 8/25 mm - T 9/25 mm -  

T 10/25 mm - T 15/25 mm
po 1  bicie TORX®-Plus rozm. IP7/25 mm - IP 8/25 mm - IP 9/25 mm -  

IP 10/25 mm - IP 15/25 mm

Całość w metalowym pudełku z fabrycznym protokołem kontroli

Zawartość Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
13-częściowy 1-5 40 00 792 980 131,48 WX08
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw kluczy dynamometrycznych
(zestaw do montażu kół) 
zawartość 
1 klucz dynamometryczny 12,5 mm (1/2”) 
1 klucz czworokątny dociskowy 12,5 mm (1/2”) 
1 gniazdo 6-kątne 12,5 mm (1/2”) SW 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm* każde 
1  gniazdo 6-kątne o długości 78 mm każde 12,5 mm (1/2”) SW 17-19-21 mm  

(z tuleją z tworzywa sztucznego - zapobiega uszkodzeniu delikatnych powierzchni aluminiowych)
1 przedłużenie 12,5 mm (1/2”) długość 125 mm 
* do obsługi ręcznej 
 
klucz dynamometryczny 
automatyczne zwolnienie · do kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo · zintegrowana grzechotka · 
dotykowy i dźwiękowy sygnał wyzwalający · podwójna skala (Nm/lbf.ft.) pod okienkiem kontrolnym z efektem szkła 
powiększającego. · Dokładność zwolnienia ± 3 % ustawionej na skali wartości

Dostawa w komplecie z instrukcją obsługi i certyfikatem kalibracji wg DIN EN ISO 6789.

Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Zawartość Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na 
cal kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 12 cz. 40 - 200 30 – 150 1,0 40 00 821 769 125,00 PB00

Klucz dynamometryczny
automatyczne zwolnienie · z malowanej proszkowo, stabilnej rury stalowej do kontrolowanego dokręcania w prawo lub 
w lewo ze zintegrowaną funkcją grzechotki · mechanizm zatrzaskowy z elastyczną rolką gwarantuje wyraźnie słyszalny 
i odczuwalny sygnał wyzwalania · łatwa zmiana kierunku (należy przecisnąć końcówkę 4-kątną przez otwór grzechotki) · 
dobrze czytelna podwójna skala N.m/lbf.ft. pod okienkiem z powiększeniem (efektem lupy) · dokładność wyzwalania  
± 3 % ustawionej na skali wartości 
 
Made in Germany 
 
Dostawa w komplecie z instrukcją obsługi i certyfikatem kalibracji wg DIN EN ISO 6789.

Dostawa w przezroczystej plastikowej tubie z zawieszką (nr art. 40 00 821 706 w stabilnym kartonie) 
 
w komplecie przelotowy trzpień czworokątny

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4)   1 -   5   0,75 - 3,7 0,025  220 40 00 821 698 109,90 PB00
 6,3  (1/4)   5 -  25   3,7-  18 0,1  285 40 00 821 699 118,00 PB00
10,0 (3/8)  10 -  50   7,5 - 37 0,25  335 40 00 821 701 122,00 PB00
12,5 (1/2)  20 - 100  15 -   75 0,5  395 40 00 821 703 99,90 PB00
12,5 (1/2)  40 - 200  30 – 150 1,0  485 40 00 821 704 97,50 PB00
12,5 (1/2)  60 - 300  45 - 220 1,0  575 40 00 821 705 105,00 PB00
20,0 (3/4) 150 - 750 110 - 550 1,0 1240 40 00 821 706 472,00 PB00

wygląd rzeczy-
wisty może 
odbiegać od 
ilustracji

Klucz dynamometryczny
do kontrolowanego dokręcania śrub w prawo · ze zintegrowaną grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym · dokładność 
wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · skala podwójna Nm/lbf.ft · mikroskala numeryczna z jasno wyświetlaną 
wartością · słyszalne i odczuwalne włączenie krótkiej zakresu 
 
dostawa w komplecie z instrukcją obsługi i certyfikatem kalibracji wg DIN EN ISO 6789.

Całość w przezroczystej rurze z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na 
cal kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 20 - 100 15 -  75 1 400 40 00 821 690 117,00 PB00
12,5 (1/2) 40 - 200 30 - 150 1 500 40 00 821 691 124,00 PB00
12,5 (1/2) 60 - 300 44 - 220 1 635 40 00 821 692 129,00 PB00

Klucz dynamometryczny
z grzechotką z przełącznikiem · obrót w prawo · z automatycznym zwalnianiem · odczuwalny, słyszalny sygnał po 
osiągnięciu ustawionej wartości · szybkie i łatwe ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez pokręcanie 
uchwytem · dokładność wyzwalania ±2% od ustawionego momentu obrotowego (w kierunku obrotu) 
 
Obszar wykorzystania: motoryzacja, skrzynie biegów, przemysł, maszyny, modelarstwo

wraz z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789: 
uchwyt czworokątny zgodny z DIN 3120 ISO 1174-1 
 
Produkt zapakowany w kartonie
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Długość mm Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 6108-1CT 2 - 10 0,2 198 40 00 821 730 271,00 WX26
6,3 (1/4) 6109-2CT 4 - 40 0,4 256 40 00 821 731 295,40 WX26
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Klucz dynamometryczny 3549 Torcoflex UK
do kontrolowanego dokręcania śrub w prawo · wyzwalający · ze zintegrowaną grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym · 
dokładność wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · klasyfikacja zgodnie z DIN EN 6789:2003 Typ II Klasa A

Dostawa w komplecie z instrukcją obsługi i fabrycznym świadectwem kalibracji. 
 
Całość w przezroczystej rurze z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4) 3549-02 UK  5 - 25 1 285,5 40 00 821 674 159,48 WC01
10,0 (3/8) 3549-05 UK 10 - 50 2,5 348,5 40 00 821 675 154,89 WC01

Klucz dynamometryczny 3550 Torcoflex UK
do kontrolowanego dokręcania śrub w prawo · wyzwalający · ze zintegrowaną grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym · 
dokładność wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · klasyfikacja zgodnie z DIN EN 6789:2003 Typ II Klasa A

Dostawa w komplecie z instrukcją obsługi i fabrycznym świadectwem kalibracji. 
 
Całość w przezroczystej rurze z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5  (1/2) 3550-10 UK 20 - 100  5 408,8 40 00 821 676 151,11 WC01
12,5  (1/2) 3550-20 UK 40 - 200 10 499 40 00 821 677 156,69 WC01
12,5  (1/2) 3550-30 UK 60 - 300 10 590, 8 40 00 821 678 203,04 WC01

Klucz dynamometryczny 5000 - 2 CT
z grzechotką z przełącznikiem · obrót w prawo · automatyczne, wyraźnie słyszalne i odczuwalne zwolnienie po osiągnięciu 
ustawionego momentu obrotowego · obracany uchwyt, dający się unieruchomić, do ustalenia ustawionej wartości · 
dokładność uruchomienia ± 4% (40 00 821 686 ± 6%) z ustawionej wartości na skali (w kierunku działania)

Wraz z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789: 
uchwyt 4-kątny zgodny z DIN 3120 ISO 1174-1 
 
Dostawa w stabilnej tubie z tworzywa sztucznego Hexa

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4) 5107-2CT  1 -    9 0,1 235 40 00 821 686 177,80 WX26
 6,3 (1/4) 5108-2CT  2,5 - 25 0,25 232 40 00 821 723 177,80 WX26
10,0 (3/8) 5110-2CT 10 -  60 0,5 320 40 00 821 688 188,70 WX26
12,50 (1/2) 5120-2CT 10 -  60 0,5 320 40 00 821 689 193,00 WX26
12,50 (1/2) 5121-2CT 20 - 120 1 408 40 00 821 693 217,00 WX26
12,50 (1/2) 5122-2CT 40 - 200 1 513 40 00 821 694 231,20 WX26
12,50 (1/2) 5123-2CT 60 - 320 2 632 40 00 821 695 254,00 WX26

40 00 821 688

40 00 821 686
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz dynamometryczny
z grzechotką z przełącznikiem · obrót w prawo · z automatycznym zwalnianiem · wyczuwalny · słyszalny i widoczny 
sygnał po osiągnięciu ustawionej wartości · szybkie i łatwe ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez 
pokręcanie uchwytem · dokładność wyzwalania ±2% od ustawionego momentu obrotowego (w kierunku obrotu) · 
obracana główka dodatkowo blokuje ustawienie 
 
Szczególne zalety produktu: 
z automatycznym zwalnianiem odczuwalny, słyszalny i widoczny sygnał (sztyft sygnalizujący) po osiągnięciu 
ustawionego momentu obrotowego 
 
wraz z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789: 
uchwyt czworokątny zgodny z DIN 3120 ISO 1174-1

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

10,0  (3/8) 6110-1CT  5 -  60 0,5 335 40 00 821 732 340,10 WX26
10,0  (3/8) 6111-1CT 20 - 120 1 389 40 00 821 721 340,10 WX26
12,5 (1/2) 6121-1CT 20 - 120 1,0 435 40 00 821 733 343,30 WX26
12,5 (1/2) 6122-1CT 40 - 200 1,0 543 40 00 821 734 384,30 WX26
12,5 (1/2) 6123-1CT 60 - 320 2,0 659 40 00 821 735 483,90 WX26
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz dynamometryczny
dokładność wyzwalania ± 4 % ustawionej na skali wartości (w kierunku obrotu) · typ Click-Lens okienko z 
wyświetlaczem · bezpieczeństwo dla użytkownika · bezpieczna i precyzyjna regulacja żądanej wartości progowej przez 
obrócenie uchwytu · odczuwalne i słyszalne zwolnienie (kliknięcie)

Dostawa łącznie z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789 
uchwyt czworokątny zgodny z DIN 3120 ISO 1174-1

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 5121-2CLT 20 - 120 1 435 40 00 821 740 272,50 WX26
12,5 (1/2) 5122-2CLT 40 - 200 1 545 40 00 821 741 286,20 WX26
12,5 (1/2) 5123-2CLT 60 - 320 2 660 40 00 821 742 324,80 WX26

Klucz dynamometryczny TORCOFIX SE
do narzędzi wtykowych · regulowany klucz dynamometryczny z wewn. mocowaniem prostokątnym 9 x 12 mm · do 
kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo · z trzpieniem zabezpieczającym do wymiennych nasadek 9 x 12 mm 
lub 14 x 18 mm) · zgodność z DIN EN ISO 6789, odnośnie norm państwowych · mechanizm zatrzaskowy z elastyczną 
rolką gwarantuje wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał wyzwalania · dokładność wyzwalania ± 3 % ustawionej na 
skali wartości · wytrzymała, lakierowana konstrukcja stalowej rury, z ocynkowanym mocowaniem oraz wysokiej jakości 
częściami z tworzywa sztucznego, wzmocnionymi włóknami szklanymi · podwójna skala N.m/lbf.ft. pod okienkiem z 
powiększeniem (efektem lupy) · dodatkowa skala mikrometryczna z podziałką 0,1; 0,25; 0,5 lub 1 N.m · poręczny uchwyt 
z tworzywa sztucznego · uchwyt z nacięciem pośrodku do kalibrowania

Instrukcja obsługi 
 
Dostawa łącznie z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na 
cal kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Uchwyt 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

4101-02  5 -  25  3,7 - 18 0,10  9 x 12 285 40 00 775 105 136,17 WC01
4101-05 10 -  50  7,5 - 37 0,25  9 x 12 325 40 00 775 106 142,83 WC01
4100-01 20 - 100 15 -  75 0,5  9 x 12 370 40 00 775 103 150,30 WC01
4200-02 30 - 150 22 - 110 1,0  9 x 12 461 40 00 775 113 168,12 WC01
4201-01 40 - 200 30 - 150 1,0 14 x 18 471 40 00 775 115 172,26 WC01
4300-01 60 - 300 45 - 220 1,0 14 x 18 562 40 00 775 117 196,74 WC01
4301-01 80 - 400 60 - 300 1,0 14 x 18 649 40 00 775 119 292,14 WC01

Klucz dynamometryczny DREMASTER® SE
do kontrolowanego dokręcania śruby · regulowany obszar roboczy · do kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo · 
wytrzymała, lakierowana konstrukcja stalowej rury, z ocynkowanym mocowaniem prostokątnym (9 x 12 mm lub 14 x 
18 mm) oraz wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego · dwumateriałowy uchwyt z tworzywa sztucznego z 
funkcją kalibracji · przełączanie między główną skalą Nm a skalą dodatkową lbf.ft. · ze skalą mikrometryczną dla skali 
głównej w Nm do ustawiania wartości pośrednich na skali · system wyskakiwania generuje słyszalny i odczuwalny 
sygnał wyzwalania · możliwość szybkiej regulacji dzięki kluczowi trzpieniowemu TORX (nie wchodzi w zakres dostawy) · 
bezpieczny system regulacyjny · fabryczny rozmiar ściegu kalibracyjnego: 17,5 mm (9 x 12 mm) lub 25 mm (14 x 18 mm). · 
praca tylko z nasadkami o jednakowej średnicy; przeciwnym wypadku może dojść zafałszowania wartości · w zależności 
od zestawu narzędzi, można pracować zarówno do przodu (np. końcówki do kluczy płaskich) lub z boku (np. grzechotka 
z przełącznikiem lub klucze nasadowe) 
 
dostawa łącznie z certyfikatem fabrycznym, klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 typ II klasa A 
skalibrowano do odchylenia wynoszącego +/- 3% i więcej.

Dostawa w przeźroczystej tubie z tworzywa sztucznego z zawieszką, instrukcją obsługi i certyfikatem 
fabrycznym

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na 
cal kwadratowy

Podziałka 
skali

Uchwyt 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

DMSE 100 20 - 100 15 -  75 0,5 Nm  9 x 12 398,5 40 00 881 627 166,23 WC01
DMSE 150 30 - 150 22 - 110 1,0 Nm  9 x 12 489,5 40 00 881 628 186,39 WC01
DMSE 200 40 - 200 30 - 150 1,0 Nm 14 x 18 499,5 40 00 881 629 190,35 WC01
DMSE 300 60 - 300 45 - 220 1,0 Nm 14 x 18 590,5 40 00 881 630 218,61 WC01
DMSE 400 80 - 400 60 - 300 1,0 Nm 14 x 18 677,5 40 00 881 631 324,09 WC01
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Klucz płaski wtykowy
ze stali chromowano-wanadowej  · 
chromow. mat  · do klucza 
dynamometrycznego

Rozm. klucza mm Uchwyt Nr art. EUR KO
10  9 x 12 40 00 775 161 36,63 WC01
11  9 x 12 40 00 775 162 36,63 WC01
12  9 x 12 40 00 775 163 36,63 WC01
13  9 x 12 40 00 775 164 36,63 WC01
14  9 x 12 40 00 775 165 36,63 WC01
15  9 x 12 40 00 775 166 36,63 WC01
16  9 x 12 40 00 775 167 36,63 WC01
17  9 x 12 40 00 775 168 36,63 WC01
18  9 x 12 40 00 775 169 36,63 WC01
19  9 x 12 40 00 775 170 36,63 WC01
13 14 x 18 40 00 775 175 41,85 WC01
16 14 x 18 40 00 775 178 41,85 WC01
17 14 x 18 40 00 775 179 41,85 WC01
18 14 x 18 40 00 775 180 41,85 WC01
19 14 x 18 40 00 775 181 41,85 WC01
21 14 x 18 40 00 775 182 49,95 WC01
22 14 x 18 40 00 775 183 49,95 WC01
24 14 x 18 40 00 775 184 49,95 WC01
27 14 x 18 40 00 775 185 50,22 WC01
30 14 x 18 40 00 775 186 56,88 WC01
32 14 x 18 40 00 775 187 56,61 WC01

Klucz oczkowy wtykowy
ze stali chromowano-wanadowej  · 
chromow. mat  · do klucza 
dynamometrycznego

Rozm. klucza mm Uchwyt mm Nr art. EUR KO
10  9 x 12 40 00 775 193 38,79 WC01
11  9 x 12 40 00 775 194 38,79 WC01
12  9 x 12 40 00 775 195 38,79 WC01
13  9 x 12 40 00 775 196 38,79 WC01
14  9 x 12 40 00 775 197 38,79 WC01
15  9 x 12 40 00 775 198 38,79 WC01
16  9 x 12 40 00 775 199 38,79 WC01
17  9 x 12 40 00 775 200 38,79 WC01
18  9 x 12 40 00 775 201 38,79 WC01
19  9 x 12 40 00 775 202 38,79 WC01
21  9 x 12 40 00 775 203 38,79 WC01
22  9 x 12 40 00 775 204 38,79 WC01
13 14 x 18 40 00 775 216 42,84 WC01
16 14 x 18 40 00 775 219 42,84 WC01
17 14 x 18 40 00 775 220 42,84 WC01
18 14 x 18 40 00 775 221 42,84 WC01
19 14 x 18 40 00 775 222 42,84 WC01
21 14 x 18 40 00 775 223 51,66 WC01
22 14 x 18 40 00 775 224 51,66 WC01
24 14 x 18 40 00 775 225 51,48 WC01
27 14 x 18 40 00 775 226 51,66 WC01
30 14 x 18 40 00 775 227 57,69 WC01
32 14 x 18 40 00 775 228 57,69 WC01
36 14 x 18 40 00 775 230 63,18 WC01
41 14 x 18 40 00 775 231 63,18 WC01

Wtykowy klucz oczkowy otwarty
ze stali chromowano-wanadowej  · 
chromow. mat  · do klucza 
dynamometrycznego

Rozm. klucza mm Uchwyt mm Nr art. EUR KO
10 9 x 12 40 00 775 241 40,77 WC01
12 9 x 12 40 00 775 243 40,77 WC01
13 9 x 12 40 00 775 244 40,77 WC01
17 9 x 12 40 00 775 246 40,77 WC01
18 9 x 12 40 00 775 247 41,04 WC01
19 9 x 12 40 00 775 248 40,77 WC01
22 9 x 12 40 00 775 249 40,77 WC01

5/66

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wtykowa grzechotka dwukierunkowa
ze stali chromowano-wanadowej  · chromow. mat  · z uzębieniem drobnym · 
skok zęba 16° (nr art. 40 00 775 257), 5° (nr art. 40 00 775 258 
i 40 00 775 259) · do klucza dynamometrycznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Uchwyt 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4) 9 x 12 40 00 775 257 85,05 WC01
10,0 (3/8) 9 x 12 40 00 775 258 88,56 WC01
12,5 (1/2) 9 x 12 40 00 775 259 92,43 WC01

Wtykowa grzechotka dwukierunkowa
ze stali chromowano-wanadowej  · chromowane mat  · z uzębieniem 
drobnym · skok zęba 7,2º · do klucza dynamometrycznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Uchwyt 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 14 x 18 40 00 775 260 92,43 WC01
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 775 261 134,46 WC01

Wtykowy uchwyt końcówek do bitów
z  · chromowana · do klucza dynamometrycznego

Gniazdo sześciokątne 
mm (cale)

Uchwyt 
mm

Nr art. EUR KO

7,94 (5/16)  9 x 12 40 00 775 307 38,52 WC01
7,94 (5/16) 14 x 18 40 00 775 309 80,55 WC01

Wtykowy uchwyt z czworokątnym czopem
ze stali chromowano-wanadowej  · chromow. mat  · do klucza 
dynamometrycznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Uchwyt
 mm

Nr art. EUR KO

 6,3  (1/4)  9 x 12 40 00 775 302 37,44 WC01
10,0 (3/8)  9 x 12 40 00 775 303 37,44 WC01
12,5 (1/2)  9 x 12 40 00 775 304 37,44 WC01
12,5  (1/2) 14 x 18 40 00 775 305 40,05 WC01
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 775 306 66,87 WC01

5 16/ "
7,94 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz dynamometryczny TORCOFIX K
regulowany · z uchwytem 4-kątnym i zintegrowaną funkcją grzechotki · do kontrolowanego dokręcania w prawo lub 
w lewo poprzez obrót wypukłej główki · czworokątne gniazdo grzybkowe z blokadą kulkową · słyszalny i odczuwalny 
sygnał wyzwalania · dokładność wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · wytrzymała, malowana konstrukcja 
z rury stalowej z wysokiej jakości elementów z tworzywa sztucznego ·  podwójna skala N.m/lbf.ft. pod okienkiem z 
powiększeniem (efektem lupy) · dodatkowa skala mikrometryczna do ustawiania wartości pośrednich z podziałką 0,025 
N.m · ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego

w komplecie: 
Nr. art. 40 00 821 714, 40 00 821 765, 40 00 821 715, 40 00 821 718, 40 00 821 717, 40 00 821 766 w przezroczystej 
tubie z tworzywa sztucznego 
 
Nr. art. 40 00 821 767, 40 00 821 768, 40 00 821 719, 40 00 775 148 w kartonie 
 
z instrukcją obsługi i deklaracją zgodności z DIN 6789

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt 
na cal kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4) 4549-00   1 -   5   0,75 -   3,7  0,25  224 40 00 821 714 176,49 WC01
 6,3 (1/4) 4549-02   5 -  25   3,7 -  18  1,0  285 40 00 821 765 188,28 WC01
10,0 (3/8) 4549-05  10 -  50   7,5 -  37  2,5  335 40 00 821 715 193,77 WC01
12,5 (1/2) 4550-10  20 - 100   8 -  75  5,0  395 40 00 821 718 181,53 WC01
12,5 (1/2) 4550-20  40 - 200  30 - 150 10  485 40 00 821 717 195,03 WC01
12,5 (1/2) 4550-30  60 - 300  45 - 220 10  575 40 00 821 766 223,83 WC01
20,0 (3/4) 4550-40  80 - 400  60 - 300 10  665 40 00 821 767 369,63 WC01
20,0 (3/4) 4550-55 110 - 550  80 - 405 10  960 40 00 821 768 585,00 WC01
20,0 (3/4) 4550-75 150 - 750 110 - 550 10 1240 40 00 821 719 663,30 WC01
20,0 (3/4) 4551-85 250 - 850 185 - 630 10 1390 40 00 775 148 724,50 WC01

40 00 821 715 + 40 00 821 765

40 00 821 714

Klucz dynamometryczny DREMASTER K / UK
do kontrolowanego dokręcania śruby · w zależności od modelu z wypukłą główką, trzpieniem przelotowym lub 
z grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym  
 
· regulowany obszar roboczy 
·    wytrzymała, lakierowana konstrukcja stalowej rury, z ocynkowaną grzechotką oraz wysokiej jakości częściami  
z tworzywa sztucznego

· słyszalny i odczuwalny sygnał wyzwalania 
· klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 typ II klasa A* 
· dokładność wyzwalania +/- 3% od ustawionej wartości 
· ergonomiczny, dwumateriałowy uchwyt z tworzywa sztucznego z funkcją kalibracji 
· przełączanie między główną skalą Nm a skalą dodatkową lbf.ft. 
· ze skalą mikrometryczną dla skali głównej w Nm do ustawiania wartości pośrednich na skali 
· ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem informacji 
· możliwość szybkiego przestawiania 
· bezpieczny system regulacyjny 
 
wykonanie: 
nr art. 40 00 821 702, 40 00 821 729, 40 00 821 736 z przemienną końcówka 4-kątną z wypukłą główką ze zwalnianiem 
przez naciśnięcie przycisku i blokadą kulki 
nr art. 40 00 821 737, 40 00 821 738, 40 00 821 743, 40 00 821 744 z przelotowym trzpieniem czworokątnym i 
zabezpieczeniem trzpienia 
nr. art. 40 00 821 748, 40 00 821 750, 40 00 821 751 z grzechotką dwukierunkową z dźwignią do dokręcania prawego 
 
* W komplecie z certyfikatem fabrycznym. Skalibrowano do dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3% i więcej. 
ustawienie normy (+/- 4%) zostało zwiększone dla Państwa bezpieczeństwa

Dostawa w przeźroczystej tubie z tworzywa sztucznego z zawieszką, instrukcją obsługi i certyfikatem 
fabrycznym

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt 
na cal kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) DMK 100  20 - 100  15 -  75 0,5  423,5 40 00 821 702 200,43 WC01
12,5 (1/2) DMK 200  40 - 200  30 - 150 1  514,5 40 00 821 729 216,54 WC01
12,5 (1/2) DMK 300  60 - 300  45 - 220 1  606,5 40 00 821 736 248,67 WC01
20,0 (3/4) DMK 400  80 - 400  60 - 300 1  715,5 40 00 821 737 410,58 WC01
20,0 (3/4) DMK 550 110 - 550  80 - 405 1  953,5 40 00 821 738 650,70 WC01
20,0 (3/4) DMK 750 150 - 750 110 - 550 1 1228,5 40 00 821 743 736,20 WC01
20,0 (3/4) DMK 850 250 - 850 185 - 630 1 1375,5 40 00 821 744 804,60 WC01
12,5 (1/2) DMUK 100  20 - 100  15 -  75 0,5  438 40 00 821 748 276,93 WC01
12,5 (1/2) DMUK 200  40 - 200  30 - 150 1  529 40 00 821 750 288,99 WC01
12,5 (1/2) DMUK 300  60 - 300  45 - 220 1  620 40 00 821 751 316,08 WC01

40 00 821 748, 40 00 821 750,  
40 00 821 751

40 00 821 737, 40 00 821 738, 
40 00 821 743, 40 00 821 744

40 00 821 737, 40 00 821 738, 
40 00 821 743, 40 00 821 744

40 00 821 702, 40 00 821 729, 
40 00 821 736

40 00 821 702, 40 00 821 729, 
40 00 821 736
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz dynamometryczny DREMOMETER MINI
z uchwytem 4-kątnym z zabezpieczeniem kulkowym 6,3 mm (1/4 cala) · do kontrolowanego dokręcania śrub w prawo · 
automatyczne zwolnienie ze słyszalnym i odczuwalnym sygnałem · lekki korpus z tworzywa sztucznego, nowoczesnego 
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z miękkim materiałem w strefie uchwytu · podwójna skala z N.m/lbf.
in. · okienko z powiększeniem (efektem lupy) · dokładność wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · bezpieczne 
blokowanie ustawionego momentu dzięki zatrzaskowemu guzikowi nastawczemu · dodatkowa skala mikrometryczna do 
ustawiania wartości pośrednich z podziałką 0,05 N.m

Łącznie z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789 2003 typ II klasa A i instrukcją obsługi 
 
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Długość mm Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 753-11 2,5 - 12 22,5 - 106 0,5 211 40 00 821 773 274,05 WC01

Klucz dynamometryczny DREMOMETER
konstrukcja całkowicie metalowa z wysokojakościowego stopu aluminium · ze stabilnym uchwytem 4-kątnym ·  
z przyjemnym w dotyku uchwytem z aluminium · prawobieżny · kombinowana skala podwójna Nm/lbf.ft lub lbf.in · 
oprawa z metalu lekkiego · część narażona na zużycie ze stali specjalnej · słyszalny i odczuwalny sygnał wyzwalania przy 
osiągnięciu ustawionej siły naciągu · ergonomiczny przycisk umożliwia szybkie ustawienie żądanej wartości · dokładność 
wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · brak możliwości przesuwania wartości i wpływania na dokładność w 
przypadku pracy oburącz lub sprawdzeń poza uchwytem (jak w przypadku tradycyjnych kluczy dynamometrycznych), 
ponieważ zarówno uchwyt 4-kątny, jak również punkt obrotu znajdują się na jednej osi, zapewnia to wysokie 
bezpieczeństwo podczas użycia · możliwość wydłużenia w celu zmniejszenia obciążenia podczas pracy

Z certyfikatem kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789 2003 typ 2 klasa A 
 
Instrukcja obsługi 
 
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Stopofunt

Podziałka skali Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4) 8554-01   6 -  30  50 - 270  1 Nm/10 lbf.in 265 40 00 821 775 318,69 WC01
10,0 (3/8) 8560-01   8 -  40  70 - 350  5 Nm/50 lbf.in 340 40 00 821 776 370,71 WC01
12,5 (1/2) 8561-01  25 - 120  18 -  90  5 Nm/ 5 lbf.ft 463 40 00 821 777 411,48 WC01
12,5 (1/2) 8573-00  40 - 200  30 - 150  5 Nm/ 5 lbf.ft 553 40 00 821 778 451,80 WC01
20,0 (3/4) 8563-10 155 - 760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 812 40 00 821 781 975,60 WC01

40 00 821 778

40 00 821 776

Klucz dynamometryczny DREMOMETER
konstrukcja całkowicie metalowa z wysokojakościowego stopu aluminium · ze stabilnym uchwytem 4-kątnym · uchwyt 
z aluminium · prawobieżny · kombinowana skala podwójna Nm/lbf.ft lub lbf.in · oprawa z metalu lekkiego · część 
narażona na zużycie ze stali specjalnej · słyszalny i odczuwalny sygnał wyzwalania · ergonomiczny przycisk umożliwia 
szybkie ustawienie żądanej wartości · dokładność wyzwalania ± 3 % ustawionej na skali wartości · brak możliwości 
przesuwania wartości i wpływania na dokładność w przypadku pracy oburącz lub sprawdzeń poza uchwytem 
(jak w przypadku tradycyjnych kluczy dynamometrycznych), ponieważ zarówno uchwyt 4-kątny, jak również punkt 
obrotu znajdują się na jednej osi, zapewnia to wysokie bezpieczeństwo podczas użycia · możliwość wydłużenia w celu 
zmniejszenia obciążenia podczas pracy

Z certyfikatem kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789 2003 typ 2 klasa A 
 
Instrukcja obsługi 
 
Dostawa nr art. 40 00 821 789, 40 00 821 790, 40 00 821 791, 40 00 821 798, 40 00 821 795, 40 00 821 796, 
40 00 881 657 w pudełku z tworzywa sztucznego 
nr art. 40 00 821 792, 40 00 821 793, 40 00 821 794 w skrzynce metalowej

Wersja 
1. standard (z uchwytem 4-kątnym) 
2. z rurą przedłużającą 
3. z rurą przedłużającą i podwójnym uchwytem 4-kątnym 
4. z podwójnym uchwytem 4-kątnym 
5. z 2 rurami przedłużającymi

Czop 
czworokątny 
napędu mm 
(cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres 
pracy Funt 
na cal kwad-
ratowy

Podziałka skali Wersja Długość mm Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 8562-10    60 -  300  45 - 220  5 Nm/ 5 lbf.ft 1  618 40 00 821 789 517,50 WC01
20,0 (3/4) 8570-10    80 -  360  60 - 260  5 Nm/ 5 lbf.ft 1  718 40 00 821 790 696,60 WC01
20,0 (3/4) 8574-10   110 -  550  80 - 400 10 Nm/10 lbf.ft 1  812 40 00 821 791 920,70 WC01
20,0 (3/4) 8563-01   155 -  760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 2  800 - 1400 40 00 821 798 1065,60 WC01
20,0 (3/4) 8568-01   155 -  760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 3  800 - 1400 40 00 821 795 1085,40 WC01
20,0 (3/4) 8568-10   155 -  760 115 - 560 10 Nm/10 lbf.ft 4  812 40 00 821 796 997,20 WC01
20,0 (3/4) 8571-01   520 - 1.000 380 - 730 10 Nm/10 lbf.ft 2  800 - 1400 40 00 821 792 1194,30 WC01
25,0 (1) 8581-01   600 - 1500 25 Nm 2  932 - 1608 40 00 881 657 1589,40 WC01
25,0 (1) 8564-01   750 - 2000 50 Nm 5  932 - 2253 40 00 821 793 2059,20 WC01
40,0 (1 1 /2) 8572-01 1.500 - 3.000 50 Nm 5 1423 - 2343 40 00 821 794 2354,40 WC01

40 00 821 793

40 00 821 792 / 40 00 881 657

40 00 821 789

1,1 2/ "
40 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kalibracja kluczy dynamometrycznych 
We współpracy z naszym partnerem umowy, firmą GEDORE  partnerem niemieckiego urzędu ds. kalibracji (Deutscher Kalibrierdienst, DKD)  
akredytowanym do mierzenia wielkości momentu dokręcenia, autoryzowanym i nadzorowanym przez Federalny Instytut Metrologii (Physikalisch-
Technischen-Bundesanstalt, PTB) w Brunszwiku, oferujemy usługi kalibracyjne mechanicznych kluczy dynamometrycznych w zakresie od 0,2 do 
1000 Nm, elektronicznych kluczy dynamometrycznych i przyrządów do kontroli kluczy dynamometrycznych w zakresie od 2 do 1000 Nm zgodnie z 
określonymi dyrektywami (DKD-R3-7, DKD-R3-8, DIN EN ISO 6789).  
 
Urządzenia kalibracyjne DKD  
Państwa urządzenia kontrolne lub klucze dynamometryczne zostaną skalibrowane na skalibrowanych przez PTB kluczach referencyjnych lub przyrządach 
kontrolnych. Aby trwale zachować ich najwyższą dokładność i zagwarantować minimalną niepewność pomiaru, wszystkie urządzenia kalibracyjne DKD 
są regularnie rekalibrowane przez PTB.  
 
Certyfikat kalibracji DKD  
Wynik kalibracji kontroli DKD jest potwierdzany certyfikatem kalibracji. Skalibrowany przedmiot kontroli jest zaopatrywany w oznaczenie kalibracyjne  
do jednoznacznej identyfikacji laboratorium DKD. Proszę zwrócić uwagę na nasz numer rejestru DKD-K-28201. 
 
Uznanie międzynarodowe  
świadectwa kalibracji DKD jako oficjalnego dowodu spójności pomiarowej gwarantują wielostronne umowy państwowe.   
 
Ufaj wyłącznie  
wynikom pomiarów, które zostały przeprowadzone na spójnych pomiarowo urządzeniach. Tylko poprzez podłączenie do krajowego wzorca, a przez to do 
międzynarodowego systemu odniesień uzyskany wynik pomiaru jest porównywalny na skalę światową i przekonujący jakościowo. Dla certyfikowanych 
przedsiębiorstw spójna pomiarowo aparatura badawcza jest obowiązkowa. (Normy DIN EN ISO 9000FF).   
 
dajemy potrzebne bezpieczeństwo:  
Prosimy o kontakt, abyśmy mogli przygotować dostosowaną specjalnie do Państwa potrzeb korzystną ofertę na kalibrację DKD kluczy 
dynamometrycznych. 

Model Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Wersja Liczba 
zębów

Wysokość 
mm

Nr art. EUR KO

754-00  6,3 (1/4) prawobieżna 20 21 40 00 821 784 73,80 WC01
754-01 10,0 (3/8) prawobieżna 18 28 40 00 821 785 77,13 WC01
754-02 12,5 (1/2) prawobieżna 48 35 40 00 821 786 99,54 WC01
754-04 20,0 (3/4) prawobieżna 36 53 40 00 821 787 146,61 WC01
754-06 25,4 (1) prawobieżna 36 63 40 00 775 033 380,07 WC01

Grzechotka nasadowa 754
do klucza dynamometrycznego nr art. 40 00 821 775, 40 00 821 776, 40 00 821 777, 40 00 821 778, 40 00 821 781 
oraz 40 00 821 789, 40 00 821 790, 40 00 821 791, 40 00 821 792, 40 00 821 793 · lekko pracująca i wytrzymała ·  
obrót w prawo · ze stali CV 

Model Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Wersja Liczba z
ębów

Wysokość 
mm

Nr art. EUR KO

445 10,0 (3/8) możliwość 
przełączania

20  53,0 40 00 826 320 105,40 WB00

522 12,5  (1/2) możliwość 
przełączania

20  67,5 40 00 826 438 122,40 WB00

563 20,0 (3/4) możliwość 
przełączania

44 105,5 40 00 826 484 243,95 WB00

Grzechotka nasadowa
czworokątny zabierak napędowy · możliwość przełączania · art. nr 40 00 826 320 i 40 00 826 438 - kąt obrotu powrotnego 
18°, przy nr art. 40 00 826 484 - kąt obrotu powrotnego 8,2°

40 00 826 320

Zwielokratniacz momentu obrotowego DVV-13Z DREMOPLUS ALU
mechaniczny, ręczny zwielokratniacz momentu obrotowego, łącznie z wygiętym ramieniem reakcyjnym (w kształcie Z) · 
do kontrolowanego dokręcania śruby i luzowania połączeń śrubowych · z jednostopniową przekładnią planetarną · 
obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium · z wygiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie Z · ze stali chromowo-
wanadowej · opcjonalnie może być wyposażony w proste ramię reakcyjne w kształcie L · z regulowanym uchwytem 
4-kątnym reakcyjnym · z metalu lekkiego · zwielokrotnienie jest efektywne z przełożeniu 1:5 · używać w połączeniu z 
kluczem dynamometrycznym · 1 model z maks. obciążeniem w zakresie do maks. 1300 Nm · uchwyty 4-kątne wyjściowe 
z otworem do nasadek udarowych z trzpieniem i pierścieniem zabezpieczającym · Dokładność > 3%

Dostawa: W stabilnej walizce transportowej z wkładką z pianki, certyfikatem fabrycznym i tabelą nastawczą

Maks. wyjście 
Nm

Maks. wyjście 
Funt na cal 
kwadratowy

Maks. sygnał 
wejściowy 
Nm

Przełożenie Wew. czop 
czworokątny 
napędu mm 
(cale)

Zew. czop 
czworokątny 
napędu mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

1300 950 270 1:5 12,5 (1/2) 20,0 (3/4) 40 00 881 687 1350,90 WC01
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Maks. wyjście 
Nm

Maks. wyjście Funt na cal 
kwadratowy

Przełożenie Wew. czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Zew. czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Nr art. EUR KO

1300 950 1:5 12,5 (1/2) 20,0 (3/4) 40 00 881 688 1416,60 D WC01

Zwielokratniacz momentu obrotowego DVV-13ZG DREMOPLUS Alu
mechaniczny, ręczny zwielokratniacz momentu obrotowego do 
kontrolowanego dokręcania śruby i luzowania połączeń śrubowych ·  
z jednostopniową przekładnią planetarną · obudowa z bardzo wytrzymałego 
aluminium · z wygiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie Z ze stali 
chromowo-wanadowej · opcjonalnie może być wyposażony w proste ramię 
reakcyjne w kształcie L, z regulowanym uchwytem 4-kątnym reakcyjnym  
z lekkiego metalu · zwielokrotnienie jest efektywne z przełożeniu 1:5 · 
gwarantowana dokładność: powyżej +/- 3 % tolerancji · używać w 
połączeniu z kluczem dynamometrycznym (nie wchodzi w zakres dostawy) · 
obciążenie maksymalne 1300 N.m · uchwyty 4-kątne wyjściowe z otworem 
do nasadek udarowych z trzpieniem i pierścieniem zabezpieczającym

Łącznie z certyfikatem kontrolnym i tabelą nastawczą 
 
Zestaw obejmuje: zwielokratniacz momentu obrotowego DREMOPLUS 
ALU z wygiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie Z, po 1 nasadce 
udarowej o rozwartości klucza 27, 30, 32 mm 
 
Dostawa w stabilnej walizce transportowej z wkładką z pianki

Maks. wyjście 
Nm

Maks. wyjście 
Funt na cal kwad-
ratowy

Maks. sygnał 
wejściowy Nm

Maks. sygnał 
wejściowy Funt na 
cal kwadratowy

Przełożenie Wew. czop 
czworokątny 
napędu mm (cale)

Zew. czop 
czworokątny 
napędu mm (cale)

Nr art. EUR KO

2000 1500 580 430 1:4 20,0  (3/4) 25,0 (1) 40 00 881 678 1505,70 WC01
2800 2050 550 410 1:5,5 20,0 (3/4) 25,4 (1) 40 00 881 681 1759,50 WC01
2000 1500 580 430 1:4 20,0  (3/4) 25,0 (1) 40 00 881 677 1985,40 WC01
2800 2050 550 410 1:5,5 20,0  (3/4) 25,0 (1) 40 00 881 680 2196,90 WC01

Zwielokratniacz momentu obrotowego DVI
mechaniczny, obsługiwany ręcznie zwielokratniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i luzowania 
połączeń śrubowych · z jednostopniową przekładnią planetarną · obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium · 
dokładność: powyżej +/- 3 % tolerancji · możliwość obsługi za pomocą klucza dynamometrycznego · uchwyty 
czworokątne wyjściowe z otworem do nasadek udarowych z trzpieniem i pierścieniem zabezpieczającym  
 
nr. art. 40 00 881 678, 40 00 881 681z korbowym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z wykonanym ze stali 
chromowo-wanadowej 
nr. art. 40 00 881 677, 40 00 881 680 z prostym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery L, z regulowanym czworokątem 
reakcyjnym z metalu lekkiego

Dostawa z fabrycznym certyfikatem kontrolnym i tabelą ustawień 
 
Dostawa w stabilnej walizce transportowej z wkładką z pianki

40 00 881 681

Maks. wyjście 
Nm

Maks. wyjście 
Funt na cal kwad-
ratowy

Maks. sygnał 
wejściowy 
Nm

Maks. sygnał 
wejściowy Funt na cal 
kwadratowy

Przełożenie Wew. czop 
czworokątny 
napędu mm (cale)

Zew. czop 
czworokątny 
napędu mm (cale)

Nr art. EUR KO

4000 2390 300 220 1:16 12,5 (1/2) 25,0  (1) 40 00 881 692 2459,70 WC01
4000 2390 300 230 1:16 12,5 (1/2) 25,0 (1) 40 00 881 693 2880,90 WC01

Zwielokratniacz momentu obrotowego DVV
mechaniczny, ręczny zwielokratniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania śruby i luzowania połączeń 
śrubowych · dwustopniowy przekładnia planetarna ·  
obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium · model 40 00 881 693 z zabezpieczeniem przed cofaniem ·  
z niepowodującym zniszczeń zabezpieczeniem przeciążeniowym ”Slipper” w celu zabezpieczenia przekładni ·  
bieg prawy i lewy · z wygiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie Z ze stali chromowo-wanadowej · opcjonalnie może 
być wyposażony w proste ramię reakcyjne w kształcie L (40 00 881 694) · z nastawnym czworokątem reakcyjnym  
z lekkiego metalu · dokładność: powyżej +/- 3 % tolerancji · możliwość obsługi za pomocą klucza dynamometrycznego · 
uchwyty czworokątne wyjściowe z otworem do nasadek udarowych z trzpieniem i pierścieniem zabezpieczającym

Dostawa z fabrycznym certyfikatem kontrolnym i tabelą ustawień 
 
Dostawa w stabilnej walizce transportowej z wkładką z pianki

40 00 881 693

5/70

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz dynamometryczny TorcoTronic III
sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny · do kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo 
· zgodność z DIN EN ISO 6789, odnośnie norm państwowych · wytrzymała konstrukcja warsztatowa · duży zakres 
pomiaru w N.m, możliwość przełączenia na lbf.ft · z grzechotką z przełącznikiem 1/2” · dzięki temu, że grzechotka jest 
wymienna istnieje możliwość pracy z mocowaniem prostokątnym 9 x 12 mm (TT3H 120) lub 14 x 18 mm (TT3H 350) 
 
Właściwości: 
pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu · 5 różnych trybów pomiaru · możliwość zapisania 5 parametrów śrubowania · 
złącze USB do wymiany danych · 2000 miejsc w pamięci · dokładność pomiarowa momentu obrotowego +/- 1 %,  
+/- 1 liczba · dokładność pomiarowa kąta obrotu +/- 1 %, min. jednak +/- 1° na 360° przy min. 4°/sek. · możliwość 
zaprogramowania różnych średnic dla nasadek · prosta obsługa dzięki przyjaznej dla użytkownika nawigacji z ikonami i  
4 klawiszom funkcji · dobrze czytelny, podświetlony wyświetlacz · moment obrotowy uruchomienia: 0,1 N.m. ·  
kąt obrotu: 0,1° · łatwe w obsłudze oprogramowanie komputerowe dla bezproblemowego zaprogramowania oraz 
dokumentacji danych · eksport danych do MS Excel® · blokada klawiatury · możliwość użycia standardowej komórki  
na baterie AA lub opcjonalnie akumulatorów (NiMH) · wizualizacja optyczna: 3x dioda LED (żółta, zielona, czerwona) · 
sygnalizacja akustyczna: brzęczenie 
 
Zastosowanie: 
do zwykłych wymagań montażowych lub kontroli momentu obrotowego 
możliwość użycia we wszystkich obszarach produkcji i projektowania 
 
homologacja TÜV SÜD, CE i RoHS. · certyfikat badania wg DIN EN ISO 6789:2003 Typ I Klasa C · kalibracja wg 
DAkkS-DKD-R 3-7, klasa 1 (na życzenie)  
 
zakres dostawy: elektroniczny klucz dynamometryczny TorcoTronic III HighLine, wtykowa grzechotka dwukierunkowa 
12,50 mm (1/2”), kabel USB, oprogramowanie na CD-R, certyfikat kontrolny zgodny z DIN EN ISO 6789:2003 typ I klasa C 
 
dostawa w przezroczystym pudełku z tworzywa sztucznego z wkładką

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt 
na cal kwadratowy

Uchwyt 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) TT3KH 120 10 - 120  7,4 -  88,5  9 x 12 565 40 00 881 652 1242,90 WC01
12,5 (1/2) TT3KH 350 70 - 350 51,6-258,2 14 x 18 701 40 00 881 653 1348,20 D WC01

Klucz dynamometryczny
do kontrolowanego dokręcania śruby i pomiaru momentu obrotowego · wskazujący klucz dynamometryczny  
z czujnikiem zegarowym i wielofunkcyjnym wskaźnikiem zegarowym · podwójny uchwyt 4-kątny z kulką  
zabezpieczającą · ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo ·  
dokładność wskazania: +/- 4 % tolerancji od wskazanej wartości · zgodność z DIN EN ISO 6789, odnośnie norm 
państwowych · z podwójną skalą w N.m i lbf.in lub. lbf.ft · dobrze czytelne tarcze · wbudowana ochrona przed 
przeciążeniem · mechaniczne zatrzymanie się do maks. 25% przeciążenia od maks. wartości · obudowa z lekkiej, 
wytrzymałej specjalnej konstrukcji aluminiowej, lakierowana na kolor srebrnoszary · antypoślizgowe uchwyty gumowe · 
nr art. 40 00 775 323 zgodność z EPA (Electrostatic Protected Area), do zastosowań na obszarach wrażliwych pod 
względem elektrostatycznym · nr art. 40 00 775 328 jest wyposażony standardowo w audio-wizualny sygnał wskazujący

Wraz z certyfikatem kontrolnym zgodnym z DIN EN ISO 6789: 
 
Zakres dostawy: zegarowy klucz dynamometryczny, bateria (w modelach z sygnałem audio-wizualnym) 
 
Dostawa w solidnym, czarnym pudełku z tworzywa sztucznego 
nr art. 40 00 775 328: w stabilnym kartonie

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Stopofunt

Podziałka skali 
Stopofunt

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

10,0 (3/8) 8301-25   5 -  25  44 - 220  1 Nm/10  244 40 00 775 323 477,00 WC01
12,5 (1/2) 8302-20  40 - 200  30 - 160  5 Nm/ 5  515 40 00 775 326 728,10 WC01
20,0 (3/4) 8304-80 160 - 800 120 - 600 20 Nm/20 1000 40 00 775 328 1482,30 WC01

40 00 775 328

40 00 775 326

40 00 775 323

Zakres pracy Nm Zakres pracy Funt na cal kwadratowy Dostarczone przejściówki mm (cale) Nr art. EUR KO
 0,9 -  55  0,7 -40,6  6,3 mm (1/4”), 10,0 (3/8”) mm 40 00 775 456 1023,30 D WC01
 9 -  320  7 - 236 10,0 mm (3/8”), 12,5 mm (1/2”) 40 00 775 457 1023,30 D WC01
90 - 1100 66 - 811 12,5 mm (1/2”), 20,0 mm (3/4”) 40 00 775 458 1432,80 D WC01

Elektroniczne urządzenie kontrolne do kluczy dynamometrycznych 
DREMOTEST-E
do kontroli lub nastawiania kluczy dynamometrycznych obracających się w 
prawo w zakresie 0,9 - 1100 N.m (w zależności od modelu) · ze zintegrowanym 
przetwornikiem pomiarowym skrętu (DMS) · z uchwytem 6-kątnym · 
dokładność pomiarowa ± 1% tolerancji przy wszystkich wartościach odczytu,  
± 1 cyfra · 1. rozpoznanie wartości szczytowych  
(first peak) · autoreset · możliwość przełączanie między N.m. a lbf.ft · seryjne 
złącze RS232 · ładowarka samochodowa do zasilania 12 woltów dostępna 
opcjonalnie (wyposażenie specjalne - nie wchodzi w zakres dostawy)

W skład dostawy wchodzą także certyfikat kontrolny,  
zasilacz i instrukcja obsługi

40 00 775 45740 00 775 457 40 00 775 457
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Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na 
cal kwadratowy

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4”) 755R/1                    1,5 - 12,5 1,0 - 9,0 173,5 40 00 826 509 170,00 WB00

40 00 826 509

5/72

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP® 755R/1
z grzechotką mocowaną na stałe · do prac na linii montażowej lub w produkcji seryjnej brak skali  
regulacyjnej, dlatego konieczna jest regulacja za pomocą testera · wyzwalający · podwójny sygnał zatrzymania · 
dokładność ± 4% tolerancji od wartości zadanej

Cecha szczególna: 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania (maks. do granicy zakresu 
pomiarowego klucza dynamometrycznego) nie mają wpływu na mechanizm zwalniający, który jest w ten sposób 
zabezpieczony przed uszkodzeniem

Dostawa wraz z instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Klucz dynamometryczny
z grzechotką mocowaną na stałe · wyzwalający · szybka regulacja za pomocą dźwigni zaciskowej w uchwycie · 
element nastawczy z wbudowanym lupą w oknie odczytu · podwójny sygnał zatrzymania · podwójna skala Nm/ft·Lb · 
dokładność ± 4 % tolerancji wobec wartości zadanej

Cecha szczególna: 
nie jest wymagane przestawienie na pozycję ”0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania.  · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający. 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

10,0 (3/8”) 721/ 5 Quick  6 -  50  5 -  36  2 352 40 00 826 602 264,35 WB00
12,5 (1/2”) 721/15 Quick 30 - 150 25 - 110  5 452 40 00 826 603 266,05 WB00
12,5 (1/2”) 721/20 Quick 40 - 200 30 - 150  5 483 40 00 826 604 284,75 WB00
12,5 (1/2”) 721/30 Quick 60 - 300 50 - 220 10 553 40 00 826 510 328,10 WB00

40 00 826 510

Klucz dynamometryczny MANOSKOP® 721 QR/Quick
z grzechotką mocowaną na stałe · wyzwalający · szybka regulacja za pomocą dźwigni zaciskowej w uchwycie · 
element nastawczy z wbudowanym lupą w oknie odczytu · podwójny sygnał zatrzymania · podwójna skala Nm/ft·Lb · 
z blokadą QuickRelease · dokładność ± 4 % tolerancji wobec wartości zadanej

Cecha szczególna: 
nie jest wymagane przestawienie na pozycję ”0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania.  · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający. 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 () 721QR/Quick 40-20 30 - 150 5 483 40 00 826 607 288,15 WB00

Klucz dynamometryczny Standard MANOSKOP® 721Nf
z grzechotką mocowaną na stałe · wyzwalający · podwójny sygnał zatrzymania · podwójna skala Nm/ft·Lb · zaciskanie 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara dzięki wymiennemu trzpieniowi czworokątnemu · 
dokładność ± 4 % tolerancji od wartości zadanej

Cecha szczególna: 
nie jest wymagane przestawienie na pozycję ”0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania.  · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający. 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

40 00 826 512

40 00 826 511

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

20 (3/4”) 721NF/ 80                  160 -  800 120 - 600 20 1051 40 00 826 511 1038,70 WB00
20 (3/4”) 721NF/100                 200 - 1000 150 - 725 25 1504 40 00 826 512 1189,15 WB00
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Klucz dynamometryczny SENSOTORK 701
ze wskaźnikiem elektronicznym · pomiar niezależny od punktu przyłożenia siły · jednostki pomiaru: Nm, cN.m, lbf.ft, in.lb · 
ocena procesu wkręcania za pomocą kolorowych diod LED, sygnalizatora akustycznego i wibracji · regulowany interwał 
kalibracji · dokładność wyzwalania ± 4 %

Dostarczany z fabrycznym certyfikatem i akumulatorem 3,6 V.

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy Nm Zakres pracy Funt na 
cal kwadratowy

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 701/2                    1 - 20 0,7 - 15 210 40 00 821 680 347,65 WB00

Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP® 730N
z uchwytem na narzędzia do wsuwania · wyzwalający · blokada bezpieczeństwa QuickRelease · szybkie i precyzyjne 
ustawienia dzięki funkcji błyskawicznej regulacji · podwójny sygnał zatrzymania · czytelna podwójna skala z rozróżnieniem 
kolorystycznym Nm/ft·lb lub ft·lb/in·Lb · 2-materiałowy uchwyt · dokładność ± 3 % tolerancji od wartości zadanej

Cecha szczególna: 
przestawienie na ”0” nie jest wymagane, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania. · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. przy pomocy wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający. 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt  
na cal kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Uchwyt 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

730N/ 2                      4 -  20  20 - 180  1  9 x 12  275 40 00 826 519 221,00 WB00
730N/ 5                     10 -  50   7 -  37  5  9 x 12  330 40 00 826 520 232,90 WB00
730N/10                    20 - 100  15 -  75 10  9 x 12  386 40 00 826 521 254,15 WB00
730N/12                    25 - 130  20 -  95 10 14 x 18  421 40 00 826 522 266,05 WB00
730N/20                    40 - 200  30 - 150 10 14 x 18  467 40 00 826 523 289,85 WB00
730N/40                    80 - 400  60 - 300 20 14 x 18  607 40 00 826 524 434,35 WB00
730N/65                   130 - 650 100 - 480 50 14 x 18  890 40 00 826 525 655,35 WB00
730N/80                   160 - 800 120 - 600 50 22 x 28 1178 40 00 826 526 806,65 WB00

40 00 826 521

Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP® 730
z uchwytem na narzędzia do wsuwania · wyzwalający · podwójny sygnał zatrzymania · zaciskanie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara następuje poprzez obrót narzędzia · dokładność ± 4% tolerancji od wartości 
zadanej

Cecha szczególna: 
nie jest wymagane przestawienie na pozycję ”0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania.  · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający. 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Model Nm Zakres pracy Nm Podziałka skali mm Uchwyt mm Długość Nr art. EUR KO
730/2                     4-20 0,5 9 x 12 178,5 40 00 826 605 192,95 WB00
730/4                     8-40 1 9 x 12 222 40 00 826 606 197,20 WB00
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP® 730NR
z grzechotką mocowaną na stałe · wyzwalający · szybkie i precyzyjne ustawienia dzięki funkcji błyskawicznej regulacji · 
podwójny sygnał zatrzymania · czytelna podwójna skala z rozróżnieniem kolorystycznym Nm/ft·lb lub ft·lb/in·Lb · Uchwyt 
2-materiałowy (odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol) · dokładność ± 4 % tolerancji wobec 
wartości zadanej

Cecha szczególna: 
przestawienie na ”0” nie jest wymagane, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania. ·  
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający, który jest w ten sposób chroniony przed uszkodzeniem. 
 
40 00 826 536 oraz 40 00 826 537 z blokadą QuickRelease 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Czop 
czworokątny 
napędu mm 
(cale)

Model Zakres 
pracy 
Nm

Zakres pracy 
Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka 
skali 
Nm

Wersja Długość 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2”) 730NR/10QR FK             20 - 100 15 -  75 10 grzechotka 
przełączająca 
za pomocą 
dźwigni QR

428,5 40 00 826 536 364,65 WB00

12,5 (1/2”) 730NR/20QR FK             40 - 200 30 - 150 10 grzechotka 
przełączająca 
za pomocą 
dźwigni QR

526 40 00 826 537 412,51 WB00

10 (3/8”) 730NR/5FK               10 -  50  7 -  37  5 grzechotka z 
przełącznikiem

364 40 00 826 538 339,15 WB00

12,5 (1/2”) 730NR/10FK              20 - 100 15 -  75 10 grzechotka z 
przełącznikiem

420 40 00 826 539 353,01 WB00

12,5 (1/2”) 730NR/20FK              40 - 200 30 - 150 10 grzechotka z 
przełącznikiem

513,5 40 00 826 540 390,15 WB00

20 (3/4”) 730NR/40FK               80 - 400 60 - 300 20 grzechotka z 
przełącznikiem

657 40 00 826 541 560,15 WB00

40 00 826 536
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Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP® 730 Fix
z uchwytem na narzędzia do wsuwania · wyzwalający · dla prac w produkcji seryjnej ·  pokrętło nastawcze można 
odkręcić po ustawieniu momentu zwalniającego. · w ten sposób zapobiega się niezamierzonej zmianie ustawionego 
momentu obrotowego · dołączona śruba zabezpieczająca chroni również przed manipulacją · tę samą funkcję spełniają 
załączone uszczelki klejowe nie jest możliwa regulacja bez złamania uszczelki · blokada bezpieczeństwa QuickRelease · 
szybka i precyzyjna regulacja za pomocą QuickSelect · podwójny sygnał zatrzymania · czytelna podwójna skala z 
rozróżnieniem kolorystycznym Nm/ft·lb lub ft·lb/in·Lb · zaciskanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
następuje poprzez obrót narzędzia · Uchwyt 2-materiałowy (odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol) · 
dokładność ± 3 % tolerancji od wartości zadanej

Cecha szczególna: 
przestawienie na ”0” nie jest wymagane, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania. · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający, który jest w ten sposób chroniony przed uszkodzeniem.  
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Uchwyt 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

730/  5 Fix  10 -   50   7 -  37   1  9 x 12  330 40 00 826 527 308,55 WB00
730/ 10 Fix  20 -  100  15 -  75   5  9 x 12  386 40 00 826 528 329,80 WB00
730/ 12 Fix  25 -  130  20 -  95  10 14 x 18  421 40 00 826 529 339,15 WB00
730/ 20 Fix  40 -  200  30 - 150  10 14 x 18  467 40 00 826 530 347,65 WB00
730/ 40 Fix  80 -  400  60 - 300  10 14 x 18  607 40 00 826 531 509,15 WB00
730/ 65 Fix 130 -  650 100 - 480  20 14 x 18  890 40 00 826 532 772,65 WB00
730/II65 Fix 130 -  650 100 - 480  50 22 x 28  911 40 00 826 533 789,65 WB00
730/ 80 Fix 160 -  800 120 - 600  50 22 x 28 1178 40 00 826 534 1002,15 WB00
730/100 Fix 200 - 1000 150 - 750 100 22 x 28 1363 40 00 826 535 1245,85 WB00

40 00 826 527

Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP® 730 Quick
z uchwytem na narzędzia do wsuwania · wyzwalający · blokada bezpieczeństwa QuickRelease · szybka regulacja za 
pomocą dźwigni zaciskowej w uchwycie, element regulacji z wbudowaną lupą w oknie odczytowym · podwójny sygnał 
zatrzymania · podwójna skala Nm/ft·lb lub Nm/in·Lb · zaciskanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
następuje poprzez obrót narzędzia · dokładność ± 4% tolerancji od wartości zadanej

Cecha szczególna: 
nie jest wymagane przestawienie na pozycję ”0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas dokręcania.  · 
dalsze obciążenia po zwolnieniu lub obciążenia w kierunku przeciwnym do kierunku działania, np. za pomocą wkrętów 
dociągających, nie mają wpływu na mechanizm zwalniający. 
 
Dostawa z certyfikatem fabrycznym, instrukcją obsługi, w przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na cal 
kwadratowy

Podziałka 
skali Nm

Uchwyt 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

730/ 5 Quick   6 -  50   5 -  36  2  9 x 12 315 40 00 826 513 213,35 WB00
730/10 Quick  20 - 100  15 -  75  2,5  9 x 12 370 40 00 826 514 226,10 WB00
730/12 Quick  25 - 130  20 -  95  2,5 14 x 18 410 40 00 826 515 238,00 WB00
730/20 Quick  40 - 200  30 - 145  5 14 x 18 455 40 00 826 516 257,55 WB00
730/40 Quick  80 - 400  60 - 300 10 14 x 18 590 40 00 826 517 376,55 WB00
730/65 Quick 130 - 650 100 - 480 20 14 x 18 875 40 00 826 518 559,30 WB00

40 00 826 516

40 00 826 513
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz płaski wtykowy 731/40
stal stopowa chromowa · chromow. · do klucza dynamometrycznego

Rozm. klucza mm Uchwyt mm Nr art. EUR KO
16 14 x 18 40 00 826 573 31,37 WB00
17 14 x 18 40 00 826 574 30,09 WB00
18 14 x 18 40 00 826 575 31,45 WB00
19 14 x 18 40 00 826 576 30,09 WB00
21 14 x 18 40 00 826 577 37,15 WB00
22 14 x 18 40 00 826 578 36,55 WB00
24 14 x 18 40 00 826 579 36,55 WB00
27 14 x 18 40 00 826 580 36,55 WB00
30 14 x 18 40 00 826 581 40,80 WB00
32 14 x 18 40 00 826 582 40,80 WB00

40 00 826 575

Klucz oczkowy wtykowy 732/40
stal stopowa chromowa · chromow. · do klucza dynamometrycznego

Rozm. klucza mm Uchwyt mm Nr art. EUR KO
13 14 x 18 40 00 826 542 30,94 WB00
14 14 x 18 40 00 826 543 30,94 WB00
15 14 x 18 40 00 826 544 31,62 WB00
16 14 x 18 40 00 826 545 30,94 WB00
17 14 x 18 40 00 826 546 30,94 WB00
18 14 x 18 40 00 826 547 30,94 WB00
19 14 x 18 40 00 826 548 30,94 WB00
22 14 x 18 40 00 826 549 36,89 WB00
24 14 x 18 40 00 826 550 36,89 WB00
27 14 x 18 40 00 826 551 36,89 WB00
30 14 x 18 40 00 826 552 41,65 WB00
32 14 x 18 40 00 826 553 41,65 WB00
36 14 x 18 40 00 826 554 45,82 WB00

40 00 826 547
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Narzędzie nasadowe 734
z czworokątną końcówką do wkładek do kluczy nasadowych · stal stopowa 
chromowa  · chromow. · do klucza dynamometrycznego

Grzechotka wtykowa z przełącznikiem dźwigowym 725 QR
z blokadą QuickRelease
4000 826 588: 22 zęby, kąt zwinięcia 16,4° 
4000 826 589: 30 zębów, kąt zwinięcia 12° 
4000 826 590: 30 zębów, kąt zwinięcia 12° 
4000 826 591: 36 zębów, kąt zwinięcia 10°

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Uchwyt 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4)  9 x 12 40 00 826 588 76,42 WB00
10,0 (3/8)  9 x 12 40 00 826 589 76,50 WB00
12,5 (1/2)  9 x 12 40 00 826 590 82,11 WB00
12,5 (1/2) 14 x 18 40 00 826 591 84,58 WB00

40 00 826 590

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Uchwyt 
mm

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 9 x 12 40 00 826 610 27,80 WB00

Narzędzie nasadowe do spawania 737
wersja oksydowana · aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysokimi 
temperaturami, sworzeń mocujący, sprężyna i płyta podporowa są 
montowane dopiero po przyspawaniu narzędzia. · z dołączoną instrukcją

Uchwyt mm Naładka dł. x szer. Nr art. EUR KO
 9 x 12 14 x  8 40 00 826 592 21,42 WB00
14 x 18 25 x 11 40 00 826 593 26,86 WB00

40 00 826 592

Przejściówka wsadzana / element redukcyjny
do stosowania narzędzi do wkręcania z zewnętrznym czworokątem  
14 x 18 mm w kluczach dynamometrycznych z wewnętrznym  
czworokątem 9 x 12 mm (Uwaga! Jeśli jest używana, proszę obliczyć 
wartość skorygowaną lub nastawną)

Nr art. EUR KO
40 00 826 594 45,05 WB00

Urządzenie kontrolne momentu dokręcającego SmartCheck
do klucza dynamometrycznego · kompaktowy rodzaj konstrukcji –  
do montażu poziomego lub pionowego · wyświetlacz, uchwyt  
wyświetlacza i korpus bazowy można przekręcać o 180° · trzy tryby  
pracy (Track, First Peak, Peak Hold) i trzy jednostki miary (Nm, ft·lb, in·lb) · 
praca z załączonym do urządzenia zasilaczem lub na baterie (4 x AAA lub 1 x 
9V blok, adapter w zestawie) – ze zintegrowanym optycznym lub akustycznym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym · tolerancja wskazania ± 1%
Dostawa w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego 
 
Zestaw bez baterii · pasujące baterie patrz: Mignon (AA) -  
4000 901 816, E-Block 9V - 4000 901 814

Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy 
Funt na cal 
kwadratowy

Dla 
czworokątu 
mm

Nr art. EUR KO

 1 -  10  0,74 -   7,4  6,3 (1/4”) 40 00 826 597 1070,66 D WB00
10 - 100  7 -  74 10 (3/8”) 40 00 826 598 1122,43 D WB00
40 - 400 30 – 295 20 (3/4”) 40 00 826 599 1118,18 D WB00
80-800 59 - 590 20 (3/4”) 40 00 826 600 1159,06 D WB00

40 00 826 598

5/75

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wtykowy klucz oczkowy otwarty 733/10
stal stopowa chromowa · chromow. · do klucza dynamometrycznego

Rozm. klucza mm Uchwyt mm Nr art. EUR KO
10 9 x 12 40 00 826 555 30,18 WB00
11 9 x 12 40 00 826 556 30,18 WB00
12 9 x 12 40 00 826 557 30,18 WB00
13 9 x 12 40 00 826 558 30,18 WB00
14 9 x 12 40 00 826 559 30,18 WB00
17 9 x 12 40 00 826 560 30,18 WB00
18 9 x 12 40 00 826 561 32,73 WB00
19 9 x 12 40 00 826 562 30,18 WB00
22 9 x 12 40 00 826 563 30,18 WB00

40 00 826 561

Narzędzie nasadowe 732TX
do śrub z profilem zewnętrznym TORX® · stal stopowa chromowa · 
chromow. · do klucza dynamometrycznego

Rozm. klucza Uchwyt mm Nr art. EUR KO
E6  9 x 12 40 00 826 564 27,88 WB00
E8  9 x 12 40 00 826 565 27,88 WB00
E10  9 x 12 40 00 826 566 27,88 WB00
E12  9 x 12 40 00 826 567 27,88 WB00
E14  9 x 12 40 00 826 568 27,88 WB00
E14 14 x 18 40 00 826 569 36,89 WB00
E18 14 x 18 40 00 826 570 36,89 WB00
E20 14 x 18 40 00 826 571 36,89 WB00
E24 14 x 18 40 00 826 572 41,65 WB00

40 00 826 568

Wtykowa grzechotka dwukierunkowa 735
stal stopowa chromowa · chromow.
60 zębów

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Uchwyt 
mm

Nr art. EUR KO

10,0 (3/8)  9 x 12 40 00 826 583 65,03 WB00
12,5 (1/2)  9 x 12 40 00 826 584 66,81 WB00
12,5 (1/2) 14 x 18 40 00 826 585 69,02 WB00
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 826 586 101,15 WB00
20,0 (3/4) 14 x 18 40 00 826 587 115,60 WB00

40 00 826 584
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Narzędzia ręczne

5/76 Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz dynamometryczny Click-Torque
automatyczne zwolnienie · z słyszalnym i wyczuwalnym kliknięciem po osiągnięciu wartości skali · solidna konstrukcja  
z grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym · do zaciskania w prawo · z ergonomiczną rękojeścią 2-materiałową · 
słyszalny i odczuwalny sygnał wyzwalania · dokładność uruchamiania ± 3 % zgodnie z DIN EN ISO 6789-1:2017-07  
(nr. art. 40 00 821 265 oraz 40 00 821 266 ± 4 %)

Nr. art. 40 00 821 918: prawdopodobnie dostępne od września 2018 r. 
Nr. art. 40 00 821 919: prawdopodobnie dostępne od stycznia 2019 r.

Dostawa w komplecie z deklaracją zgodności z DIN 6789-1 2017 
 
Dostawa w czarnej tubie z tworzywa sztucznego 
(40 00 821 919 w czarnym pudełku z tworzywa sztucznego)

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Model Zakres pracy 
Nm

Zakres pracy Funt na  
cal kwadratowy

Podziałka skali 
Nm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,3 (1/4) Click-Torque A 5   2,5 -  25   1 -  18 0,1  290 40 00 821 265 119,00 WB25
 6,3 (1/4) Click-Torque A 6   2,5 -  25   1 -  18 0,1  290 40 00 821 266 122,00 WB25
10 (3/8) Click-Torque B 1  10 -   50   8 -  36 0,25  360 40 00 821 912 125,00 WB25
10 (3/8) Click-Torque B 2  20 -  100  15 -  73 0,5  405 40 00 821 913 132,00 WB25
12,5  (1/2) Click-Torque C 1  10 -   50   8 -  36 0,25  360 40 00 821 914 125,00 WB25
12,5  (1/2) Click-Torque C 2  20 -  100  15 -  73 0,5  405 40 00 821 915 132,00 WB25
12,5  (1/2) Click-Torque C 3  40 -  200  30 - 146 1  510 40 00 821 916 141,00 WB25
12,5  (1/2) Click-Torque C 4  60 -  300  45 - 220 1  595 40 00 821 917 161,00 WB25
12,5  (1/2) Click-Torque C 5  80 -  400  60 - 295 1  680 40 00 821 918 309,00 WB25
20 (3/4) Click-Torque E 1 200 - 1000 148 - 737 1 1250 40 00 821 919 955,00 WB25

40 00 821 917

40 00 821 913

40 00 821 265

40 00 821 26640 00 821 265
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw przejściówek
ze stali CV  · chromowanie na matowo · z poręcznym radełkowaniem ·  
z blokadą kulki · praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia 
zawartości
Zawartość: 
1 przełożenie 6,3 mm (1/4”) na 10,0 mm (3/8”) 
1 przełożenie 10,0 mm (3/8”) na 12,5 mm (1/2”) 
1 element redukcyjny 10,0 mm (3/8”) na 6,3 mm (1/4”) 
1 element redukcyjny 12,5 mm (1/2”) na 10,0 mm (3/8”) 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4) zewnętrzny czop kwadratowy na 6,3 mm 

(1/4”) uchwyt sześciokątny*
1  przejściówka 12,5 mm czop kwadratowy zewn. (1/2”) na 6,3 mm  

czop 6-kątny (1/4)*
1 przejściówka 6,3 mm (1/4) gniazdo 4-kt. na 6,3 mm (1/4”) gniazdo 6-kt.** 
 
*  do maszynowego napędu kluczy nasadowych (zwykła wkrętarka 

akumulatorowa)
* * do napędu bitów 6,3 mm (1/4”) z grzechotką lub uchwytem z napędem 
kwadratowym 6,3 mm (1/4”)

Zawartość Nr art. EUR KO
7-częściowy 40 00 821 196 14,50 PK14

Rozm. klucza 
mm

Długość mm Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 4 - - - 25 40 00 824 300 4,19 23 40 00 826 208 4,08
 4,5 - - - 25 40 00 824 301 4,19 23 40 00 826 209 4,17
 5 25 40 00 821 005 1,90 25 40 00 824 302 4,35 23 40 00 826 210 4,04
 5,5 - - - 25 40 00 824 303 4,35 23 40 00 826 211 4,00
 6 25 40 00 821 006 1,90 25 40 00 824 304 4,35 23 40 00 826 212 4,04
 7 25 40 00 821 007 1,90 25 40 00 824 305 4,35 23 40 00 826 213 4,04
 8 25 40 00 821 008 1,90 25 40 00 824 306 4,33 23 40 00 826 214 4,00
 9 25 40 00 821 009 1,95 25 40 00 824 307 4,50 23 40 00 826 215 4,17
10 25 40 00 821 010 1,95 25 40 00 824 308 4,48 23 40 00 826 216 4,12
11 25 40 00 821 011 2,10 25 40 00 824 309 4,50 23 40 00 826 217 4,17
12 25 40 00 821 012 2,30 25 40 00 824 310 4,71 23 40 00 826 218 4,72
13 25 40 00 821 013 2,30 25 40 00 824 311 4,69 23 40 00 826 219 4,34
14 - - - 25 40 00 824 312 4,72 24 40 00 826 220 5,06

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych 20 Zestaw kluczy nasadowych 40
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · 6-kąt 
zgodnie z DIN 3124 · stal chromowo-wanadowa  · 
kuty 
 
DIN 3124 / ISO 2725

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
6-kątny · stal wanadowa  · chromowana · z 
wgłębieniem na kulkę, z poręcznym 
radełkowaniem

DIN 3124 / ISO 2725-1

6,3 mmczworokątny zabierak napędowy 
(1/4”) · 6-kątny · stal wysokosprawna HPQ® · 
chromowana

DIN 3124/ISO 2725-1
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 5 - - - - - - 50 40 00 826 221 13,60
 5,5 - - - - - - 50 40 00 826 222 13,60
 6 60 40 00 821 016 3,90 50 40 00 824 030 13,72 50 40 00 826 223 13,60
 7 60 40 00 821 017 3,90 50 40 00 824 031 13,88 50 40 00 826 224 13,01
 8 60 40 00 821 018 3,90 50 40 00 824 032 13,88 50 40 00 826 225 12,92
 9 - - - - - - 50 40 00 826 226 14,28
10 60 40 00 821 020 3,90 50 40 00 824 034 14,44 50 40 00 826 227 13,35
11 - - - - - - 50 40 00 826 228 14,28
12 - - - - - - 50 40 00 826 229 13,43
13 60 40 00 821 015 4,60 50 40 00 824 036 14,44 50 40 00 826 230 13,26

PK14 WC01 WB00

Klucz nasadowy długi Zestaw kluczy nasadowych 20 L Zestaw kluczy nasadowych 40 L
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · 6-kąt 
zgodnie z DIN 3124 · do bardzo wystających 
kołków gwintowanych · stal chromowo-
wanadowa · kuty 
 
DIN 3124 / ISO 2725

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) 
·6-kątny · stal wanadowa  · chromowany · z 
wgłębieniem na kulkę · poręczne radełkowanie · 
długa wersja

DIN 3124 / ISO 2725-1

6,3 mmczworokątny zabierak napędowy 
(1/4”) · 6-kątny · stal wysokosprawna HPQ®· 
chromowana · długa wersja

DIN 3124/ISO 2725-1

Klucz nasadowy
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · solidny pas tekstylny z karabińczykami 
do zamocowania na szlufkach paska lub torbach · tylna część z włókniny i 
rzepów w celu łatwego zamocowania np. na półce, wózku warsztatowym 
i systemie transportu narzędzi Wera 2go · lekko chodzący mechanizm 
obrotowy umożliwia bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie
Zawartość nr art. $$ (Belt 1): 
do śrub z sześciokątem zewnętrznym 
po 1  kluczu nasadowym czworokątna końcówka napędowa 6,3 mm (1/4”)  

z funkcją przytrzymywania 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm*
1 narzędzie do usuwania nakrętek 
1 pas tekstylny 
1 rzep 30 x 200 mm 
* długość 23 mm 
 
Zawartość nr art. $$ (Belt 2): 
do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym 
po 1  kluczu nasadowym czworokątna końcówka napędowa 6,3 mm (1/4”) 

(od rozmiaru 3 mm z funkcją przytrzymywania) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -  
7 - 8 mm**

1 pas tekstylny 
1 rzep 30 x 200 mm 
** długość 28 mm 
 
Zawartość nr art. $$ (Belt 3): 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
po 1  kluczu nasadowym czworokątna końcówka napędowa 6,3 mm (1/4”) z 

funkcją przytrzymywaniaT 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 -  
T 30 - T 40**

1 pas tekstylny 
1 rzep 30 x 200 mm 
** długość 28 mm 
 
Zawartość nr art. $$ (Belt 4): 
do śrub z sześciokątem zewnętrznym 
po  kluczu nasadowym czworokątna końcówka napędowa 6,3 mm (1/4”) 

5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm*
1 pas tekstylny 
1 rzep 30 x 200 mm 
* długość 23 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
10 cz. 40 00 821 169 44,60 WX06

 8 cz. 40 00 821 172 58,60 WX06

 9 cz. 40 00 821 176 55,20 WX06

 9 cz. 40 00 821 179 25,30 WX06

40 00 821 169

40 00 821 17240 00 821 169

77-05_03___im Aufbau[2243868]-AT.indd   78 07.11.2018   14:06:54



Szer. ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Szer. kraw. skrawającej 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR

4 0,5 32 40 00 821 023 3,40 0,8 28 40 00 824 320 6,53
5,5 0,4 32 40 00 821 024 3,40 1 28 40 00 824 321 6,50
6,5 - - - - 1,2 28 40 00 824 322 6,50
8 - - - - 1,6 28 40 00 824 323 6,53

PK14 WC01

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych IS 20
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · do śrub płaskich · trzonek ze stali 
chromowo-wanadowej · chromowany mat · ostrze ze stali chromowo-
niklowo-molibdenowej 
 
DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · do śrub płaskich ·  
stal wanadowa  · chromowany · końcówka ze stali specjalnej 
fosforanowanej manganowo · z wgłębieniem na kulkę, z poręcznym 
radełkowaniem · obsługa ręczna

DIN 3120 / ISO 1174
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz nasadowy
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (zwykła wkrętarka 
akumulatorowa) · z silnym magnesem trwałym 
 
napęd: sześciokątny 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Rozmiar klucza w 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6 50 40 00 821 000 2,40 PK14
 7 50 40 00 821 001 2,40 PK14
 8 50 40 00 821 002 2,40 PK14
10 50 40 00 821 003 2,60 PK14
13 50 40 00 821 004 2,90 PK14
 9,4 (3/8) 50 40 00 821 014 2,65 PK14

Zestaw kluczy nasadowych
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej ·  
z silnym magnesem trwałym · do napędu tradycyjną wkrętarką 
akumulatorową do śrub sześciokątnych z uchwytem sześciokątnym 
 
napęd: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
zawartość: 
po 1 kluczu nasadowym z napędem 6-kątnym 6,3 mm (1/4”)  
6, 7, 8, 10 i 13 mm
Dostawa w stabilnej saszetce

Zawartość Nr art. EUR KO
5 części 40 00 821 048 14,50 PK14

Klucz nasadowy 869/4M
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej  
(zwykła wkrętarka akumulatorowa) · z silnym magnesem trwałym 
 
napęd: sześciokątny (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Rozmiar klucza w 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 5,5 50 40 00 821 035 4,90 WX01
 6 50 40 00 821 036 4,90 WX01
 7 50 40 00 821 037 4,90 WX01
 8 50 40 00 821 038 4,90 WX01
10 50 40 00 821 040 4,90 WX01
13 50 40 00 821 042 6,00 WX01
 9,4 (3/8) 50 40 00 821 041 5,85 WX01

Zestaw nasadek 1/4” z trzpieniem 6-kątnym 869/4 M
zestaw A · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej  
(wkrętarka akumulatorowa) · z silnym magnesem trwałym 
 
napęd: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym z napędem 6,3 mm (1/4) 6-kątnym  

7, 8, 10, 12, 13, 6,3 mm (1/4”), 7,9 mm (5/16”), 9,5 mm (3/8”)
Dostawa w stabilnej saszetce na narzędzia

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz 40 00 821 110 34,95 WX01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
PH 1 32 40 00 821 027 3,30 28 40 00 824 331 6,53 28 40 00 826 249 6,04
PH 2 32 40 00 821 028 3,30 28 40 00 824 332 6,50 28 40 00 826 250 6,04
PH 3 32 40 00 821 029 3,30 28 40 00 824 333 6,53 28 40 00 826 251 6,04
PH 4 - - - 28 40 00 824 334 6,50 28 40 00 826 252 6,04

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych IKS 20 Zestaw kluczy nasadowych 44 P
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · do śrub 
z rowkiem krzyżowym (PH) · trzonek ze stali 
chromowo-wanadowej · chromowany mat · 
ostrze ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej  
 
DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy 
(1/4”) · do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
· stal wanadowa  · chromowany · końcówka 
zgodna z DIN ISO 8764-1 PH, ze stali specjalnej 
fosforanowanej manganowo · z wgłębieniem 
na kulkę, z poręcznym radełkowaniem · obsługa 
ręczna

DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mmczworokątny zabierak napędowy 
(1/4”) · do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) · 
Końcówki zgodnie z DIN 5260 · stal stopowa 
chromowa · chromowana

DIN 3120 / ISO 1174-1

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
PZD 1 32 40 00 821 031 3,30 28 40 00 824 341 7,28 28 40 00 826 253 6,50
PZD 2 32 40 00 821 032 3,30 28 40 00 824 342 7,27 28 40 00 826 254 6,50
PZD 3 32 40 00 821 033 3,30 28 40 00 824 343 7,28 - - -
PZD 4 - - - 28 40 00 824 344 7,25 - - -

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych IKS20 PZD Zestaw kluczy nasadowych 44 PZ
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · do śrub 
z rowkiem krzyżowym (PZD) · chromowana / 
fosforanowana

DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) · stal 
wanadowa  · chromowany ·końcówka zgodna  
z DIN ISO 8764-1 PZ, ze stali specjalnej 
fosforanowanej manganowo · z wgłębieniem na 
kulkę, z poręcznym radełkowaniem · obsługa 
ręczna

DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mmczworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD/
SUPADRIV®) · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 3120 / ISO 1174-1
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Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

2,5 - - - 28 40 00 770 670 6,53 - - -
3 32 40 00 821 043 3,10 28 40 00 824 353 6,48 28 40 00 826 255 6,04
4 32 40 00 821 044 3,10 28 40 00 824 354 6,48 28 40 00 826 256 6,04
5 32 40 00 821 045 3,10 28 40 00 824 355 6,48 28 40 00 826 257 6,04
6 32 40 00 821 046 3,10 28 40 00 824 356 6,48 28 40 00 826 258 6,04
8 32 40 00 821 047 3,10 28 40 00 824 358 6,48 28 40 00 826 259 6,04

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych IN 20 Zestaw kluczy nasadowych 44 K
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · do śrub z 
gniazdem o profilu sześciokątnym · trzonek ze 
stali chromowo-wanadowej · chromowany mat · 
ostrze ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej  
 
DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym · 
stal wanadowa · chromowany · końcówka ze stali 
specjalnej fosforanowanej manganowo · z 
wgłębieniem na kulkę, z poręcznym 
radełkowaniem · obsługa ręczna

DIN 7422

6,3 mmczworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do śrub imbusowych · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 3120 / ISO 1174-1

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
T8 - - - 30,5 40 00 824 368 7,25 28 40 00 826 231 6,80
T9 - - - 30,5 40 00 824 369 7,25 28 40 00 826 232 6,80
T10 32 40 00 821 050 3,60 30,5 40 00 824 370 7,25 28 40 00 826 233 6,80
T15 32 40 00 821 051 3,60 30,5 40 00 824 371 7,25 28 40 00 826 234 6,80
T20 32 40 00 821 052 3,60 30,5 40 00 824 372 7,25 28 40 00 826 235 6,80
T25 32 40 00 821 053 3,60 30,5 40 00 824 373 7,25 28 40 00 826 236 6,80
T27 32 40 00 821 056 3,60 30,5 40 00 824 374 7,25 28 40 00 826 237 6,76
T30 32 40 00 821 054 3,90 30,5 40 00 824 375 7,25 28 40 00 826 238 6,80
T40 32 40 00 821 055 3,60 33,5 40 00 824 376 8,10 28 40 00 826 239 7,57

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych ITX 20 Zestaw kluczy nasadowych 44 KTX
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · do śrub 
z profilem wewnętrznym TORX® · trzonek ze 
stali chromowo-wanadowej · chromowany mat · 
ostrze ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej 
 
DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · stal 
wanadowa · chromowany · końcówka ze stali 
specjalnej oksydowanej · z wgłębieniem na kulkę, 
z poręcznym radełkowaniem

DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mmczworokątny zabierak napędowy (1/4”) ·  
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · stal 
stopowa chromowa · chromowana

DIN 3120 / ISO 1174-1
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych 44 KTXB
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · z otworem w końcówce napędowej · 
do śrub z profilem wewn. TORX® (również z trzpieniem zabezpieczającym)· 
(TORX® TAMPER RESISTANT) · stal stopowa chromowa · chromow.
DIN 3120 / ISO 1174-1

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
T8 28 40 00 826 240 6,97 WB00
T9 28 40 00 826 241 6,97 WB00
T10 28 40 00 826 242 6,97 WB00
T15 28 40 00 826 243 6,97 WB00
T20 28 40 00 826 244 6,97 WB00
T25 28 40 00 826 245 6,97 WB00
T27 28 40 00 826 246 7,14 WB00
T30 28 40 00 826 247 6,97 WB00
T40 28 40 00 826 248 7,14 WB00

40 00 826 244

Klucz nasadowy 8740 A HF 1
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · 6-kątny · stal chr.-
wanad. 
Zawartość: 
po 1 ` wkładce do kluczy nasadowych do śrub z profilem 

wewnętrznym imbusowym rozm. 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 
12 - 14 - 17 mm*

1 rzep 50 x 70 mm 
* długość 100 mm 
 
Szczególne zalety produktu: 
wszystkie klucze nasadowe z funkcją przytrzymania śruby 
wszystkie klucze nasadowe z wyszukiwarką narzędzi WERA 
„take it easy“ 
 
Dostawa w solidnej torbie z materiału tekstylnego

Zawartość Nr art. EUR KO
9 części 40 00 821 197 41,30 WX06

Klucz nasadowy 8767 A TORX® HF 1
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · stal chr.-wanad. 
Zawartość: 
po 1  wkładce do kluczy nasadowych do śrub z profilem 

wewnętrznymTORX® rozm. T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
1 rzep 50 x 70 mm 
* długość 100 mm 
 
Szczególne zalety produktu: 
wszystkie klucze nasadowe z funkcją przytrzymania śruby 
wszystkie klucze nasadowe z wyszukiwarką narzędzi WERA 
„take it easy“ 
 
Dostawa w solidnej torbie z materiału tekstylnego

Zawartość Nr art. EUR KO
4 części 40 00 821 194 32,20 WX06
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR                                                                                                  Nr art. EUR
E4 25 40 00 821 021 3,00 40 00 824 378 6,13
E5 25 40 00 821 022 3,00 40 00 824 379 6,13
E6 25 40 00 821 025 3,00 40 00 824 380 6,13
E7 25 40 00 821 026 3,00 40 00 824 381 6,15
E8 25 40 00 821 030 3,00 40 00 824 382 6,15
E10 25 40 00 821 034 3,45 40 00 824 383 6,93

PK14 WC01

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych TX 20
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · do śrub z profilem zewnętrznym 
TORX® · stal chromowo-wanadowa  · kuty 
 
DIN 3120 / ISO 1174

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy(1/4”) · do śrub z profilem 
zewnętrznym TORX® · stal wanadowa · chromowana · z wgłębieniem na 
kulkę, z poręcznym radełkowaniem

DIN 3120 / ISO 1174

Przejściówka
DIN 3123 · do bitów i grzechotki

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Czop sześciokątny 
napędu mm (cale)

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 40 00 821 073 2,65 PK14

Przejściówka
6,3 mm (1/4 cala)-czop czworokątny na 6,3 mm (1/4 cala)-czop 
sześciokątny · do maszynowego napędu nasadek kluczy nasadowych - 
(zwykła wkrętarka akumulatorowa) 

Czop 
sześciokątny 
napędu mm 
(cale)

Czop 
czworokątny 
odbioru napędu 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 25 40 00 821 074 2,55 PK14

Przejściówka
6,3 mm (1/4 cala)-czop kwadratowy na 6,3 mm (1/4 cala)-czop 
sześciokątny · do maszynowego napędu nasadek kluczy nasadowych  
6,3 mm (1/4”) -(zwykła wkrętarka akumulatorowa) 

Czop 
sześciokątny 
napędu mm 
(cale)

Czop 
czworokątny 
odbioru napędu 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 65 40 00 821 078 3,70 PK14

Przejściówka 870/4
6,3 mm (1/4 cala)-czop kwadratowy na 6,3 mm (1/4 cala)-czop 
sześciokątny · do maszynowego napędu nasadek kluczy nasadowych -
(zwykła wkrętarka akumulatorowa) 

Czop 
sześciokątny 
napędu mm 
(cale)

Czop 
czworokątny 
odbioru napędu 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 50 40 00 821 076 5,90 WX01

Przejściówka
12,5 mm (1/2 cala)-czop kwadratowy na 6,3 mm (1/4 cala)-czop 
sześciokątny · do maszynowego napędu nasadek kluczy nasadowych  
12,5 mm (1/2”) -(zwykła wkrętarka akumulatorowa) 

Czop 
sześciokątny 
napędu mm 
(cale)

Czop 
czworokątny 
odbioru napędu 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 12,5 (1/2) 72 40 00 821 080 5,50 PK14

Przełożenie
6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · do kluczy nasadowych 
ręcznych z kulką ustalającą · stal chr.-wanad.  · chromowane · szlifowane ·
6,3 mm (1/4) gniazdo czworokątne na 10,0 mm (3/8) zewnętrzny czop 
kwadratowy · z wgłębieniem na kulkę
DIN 3123/ ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR KO
26 40 00 824 390 8,58 WC01

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,3 mm
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
 50 40 00 821 060 3,20  55 40 00 824 393 6,98  54 40 00 826 262 6,12
 75 40 00 821 062 3,40 - - - - - -
100 40 00 821 061 3,50  97 40 00 824 394 7,19 100 40 00 826 263 6,33
150 40 00 821 063 3,80 148 40 00 824 395 7,28 150 40 00 826 264 6,80

PK14 WC01 WB00

Przedłużka Przedłużka 2090 Przedłużka 405
6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
stal chromowa-wanadowa · chromowane · z 
wgłębieniem na kulkę 
 
DIN 3122/ ISO 3315 
DIN 3123/ ISO 3316

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · stali 
chromowo-wanadowej · chromowany · 
szlifowana · z wgłębieniem na kulkę

DIN 3123/ ISO 3316

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4) · 
stal stopowa chromowa · chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Przedłużka 405 QR
6,3 mm uchwyt czworokątny (1/4”) · stal chromowa-stopowa · chromowane · z systemem QuickRelease  
(blokadą bezpieczeństwa)

Długość mm Nr art. EUR KO
 54 40 00 826 265 7,14 WB00
102 40 00 826 266 7,27 WB00
150 40 00 826 268 7,82 WB00

40 00 826 268

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
150 40 00 821 064 6,60 120 40 00 824 392 13,20 152 40 00 826 270 15,64

PK14 WC01 WB00

Przedłużka Przedłużka 2088 Przedłużka 406
wersja giętka · 6,3 mm czworokątny zabierak 
napędowy (1/4”) · stal chromowa-wanadowa 
 
DIN 3122/ ISO 3315 
DIN 3123/ ISO 3316

giętka · 6,3 mm czworokątny zabierak napędowy 
(1/4”) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · 
stali chromowo-wanadowej · chromowany · 
szlifowana · z wgłębieniem na kulkę

DIN 3122/ ISO 3315

elastyczna · 6,3 mm czworokątny zabierak 
napędowy (1/4) · (tylko do dokręcania śrub w 
prawo) · maks. obciążalność 5 Nm · elementy 
łączące ze stali stopowej chromowej · 
chromowana

Długość mm Nr art. EUR KO
25 40 00 826 260 7,95 WB00
28 40 00 826 261 11,65 WB00

Przełożenie 409/410
do ręcznych kluczy nasadowych · z blokadą kulki · stal wysokostopowa HPQ® 
 
40 00 826 260: 6,3 mm (1/4”) Gniazdo kwadratowe na 10 mm (3/8”) czop kwadratowy 
40 00 826 261: 6,3 mm (1/4”) Gniazdo kwadratowe na 12,5 mm (1/2”) czop kwadratowy

1 4/ "
6,30 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,3 mm
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Przedłużka
6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · stal chromowa-wanadowa · element ślizgowy zdejmowany 
 
DIN 3122/ ISO 3315 
DIN 3123/ ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR KO
100 40 00 821 067 4,65 PK14
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
115 40 00 824 391 9,59 116 40 00 826 267 8,42

WC01 WB00

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 2087 Uchwyt poprzeczny 404
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · 
stal wanadowa  · chromowana · szlifowana

DIN 3122 / ISO 3315

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4) · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 3122/ISO 3315

Uchwyt poprzeczny 404 QR
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · stal stopowa chromowa · chromowana · z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO
116 QuickRelease 40 00 826 269 9,78 WB00

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
40 40 00 821 070 7,70 38 40 00 824 396 21,33 37 40 00 826 271 19,72

PK14 WC01 WB00

Przegub Przegub 2095 Przegub 407
napęd kwadratowy 6,3 mm kątny (1/4”) · stal 
chr.-wanad. 
 
DIN 3123/ ISO 3316

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · 
do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · stal 
wanadowa · chromowany · szlifowana · z 
wgłębieniem na kulkę

DIN 3123/ ISO 3316

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4) · 
stal stopowa chromowa · chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Przegub 
407 QR
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · stal chromowa-stopowa · chromow. ·  
z systemem QuickRelease (blokadą bezpieczeństwa)

Wersja Długość mm Nr art. EUR KO
QuickRelease 45 40 00 826 272 22,61 WB00
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Wersja Nr art. EUR Długość mm Wersja Nr art. EUR
150 z końcówką czworokątną 40 00 821 077 5,10 150 

150
z końcówką czworokątną 
z końcówką czworokątną  
i Quick Release

40 00 826 277 
40 00 826 278

8,84 
10,29

PK14 WB00

Rękojeść z końcówką Rękojeść z końcówką 
zewnętrzny czop kwadratowy 6,3 mm (1/4 ”) · wysokojakościowa 
wytrzymała rękojeść z tworzywa sztucznego 
 
DIN 3122 / ISO 3315 
DIN 3123 / ISO 3316

6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4) · stal stopowa chromowa, 
chromowana 
Nr art.40 00 826 278 z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease

DIN 3122/ISO 3315

Rękojeść z końcówką 2098
z końcówką czworokątną · napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · do 
zestawów ręcznych kluczy nasadowych z kulką ustalającą · stal chr.-wanad.  · 
chromow. · szlifowana · z uchwytem z tworzywa sztucznego
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO
140 z końcówką 

czworokątną
40 00 824 397 7,60 WC01

Grzechotka do bitów/grzechotka z przełącznikiem
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) 
 
minigrzechotka z przełącznikiem dźwigniowym · drobne uzębienie · 
(długość jedynie 95 mm) · doskonale sprawdza się w wąskich miejscach ·  
w połączeniu z dołączoną przejściówką do bitów każdy bit można stosować 
za pomocą chwytu sześciokątnego (1/4”) 6,3 mm 
 
szczególne zalety produktu: 
· solidne wykonanie, w całości z metalu 
· drobne uzębienie  72 zęby 
· zwolnienie nasadki przez naciśnięcie przycisku 
· dodatkowy uchwyt do bitów w uchwycie
Dostawa w komplecie z adapterem do bitów

Długość mm Nr art. EUR KO
95 40 00 821 501 16,15 PK14

Bity do grzechotki / grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
z bezpośrednim zamocowaniem bitów · napęd 6,3 mm (1/4”) · drobne 
uzębienie (tylko 95 mm długości), rozwiązanie problemów podczas pracy 
w trudno dostępnych miejscach · przełączanie prawo i lewo za pomocą 
dźwigni przełączającej
Szczególne zalety produktu: 
· solidne wykonanie, wyłącznie metal 
· drobne uzębienie skok zęba 5°, 72 zęby 
· dodatkowy uchwyt do bitów w uchwycie

Długość mm Nr art. EUR KO
95 40 00 821 540 14,95 PK14

Grzechotka z przekładanym zabierakiem 2093 Z-84
napęd czworokątny 6,3 mm (1/4 cala) · stal chr.-wanad.  · z wymienną 
końcówką kwadratową · z blokadą kulki · chromow. i szlifowana · 
średniodrobne uzębienie · uzębiona
skok zęba 18° 
20 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
129 40 00 824 384 24,93 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Grzechotka z przekładanym zabierakiem Zyklop Metal push
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · bardzo wytrzymały, drobno 
ząbkowany, kuty grzechotka w całości z metalu · ze stali chromowo-
molibdenowej · z blokadą czworokątną i nakrętką zabezpieczającą · 
smukły kształt · długa dźwignia · - drobne zęby · skok zęba tylko 4,7° ·  
bardzo łatwe przełączanie · (nadaje się także optymalnie do bardzo 
wąskich przestrzeni roboczych)

Długość mm Nr art. EUR KO
141 40 00 821 536 45,60 WX06

Grzechotka z przełącznikiem
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z przełącznikiem tarczowym · 
drobne uzębienie · stal chromowo-wanadowa  · chromowana i szlifowana
skok zęba 5° 
72 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
129 40 00 824 385 38,25 WC01

Grzechotka z przełącznikiem 411
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · z uchwytem 2-materiałowym
skok zęba 6° 
60 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
118 40 00 826 273 35,45 WB00

Grzechotka z przełącznikiem
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · drobne uzębienie · uchwyt 
2-materiałowy · stal chr.-wanad.  · chromowane
skok zęba 5° 
72 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
119 40 00 821 533 63,80 WX26

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
6,3 mm napęd kwadratowy (1/4”) · z uchwytem 2-materiałowym · stal 
chr.-wanad.  · chromowanie na matowo · z mechanizmem szybkiej blokady, 
pozwalającym na błyskawiczną wymianę nasadek · chromowana
skok zęba 18° 
20 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
135 40 00 821 181 18,30 PK14

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z dźwignią przełączającą · stal chr.-
wanad.  · chromowana i szlifowana · blokada przy ustawieniu środkowym
skok zęba 15° 
24 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
129 40 00 824 386 51,30 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z ergonomiczną, antypoślizgową 
rękojeścią 2-materiałową · drobne uzębienie · stal chr.-wanad.  ·  
z blokadą kulki · ze zwalnianiem przez naciśnięcie przycisku i 
automatycznym zatrzaskiem (przy zmianie kierunku obrotu dźwignia blokuje 
się automatycznie w położeniu dla obrotu w prawo lub w lewo) · z otworem 
do zawieszenia
skok zęba 9° 
40 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
127 40 00 821 587 48,33 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 415
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · z uchwytem 2-materiałowym
skok zęba 16,4° 
22 zęby 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
117 40 00 826 275 44,63 WB00
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Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 415 QR
uchwyt 4-kątny 6,3 mm (1/4”) · z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease 
i uchwytem 2-materiałowym
Skok zęba 16,4° 
22 zębów 
 
DIN 3122/ISO 3315

Zęby Długość mm Nr art. EUR KO
22 117 40 00 826 274 48,45 WB00

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 415 QR N
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · z blokadą bezpieczeństwa 
QuickRelease i uchwytem 2-materiałowym · kąt roboczy jedynie 4,5° · 
zapobieganie szkodom obcych przedmiotów dzięki wykonaniu bez śrub
skok zęba 4,5° 
80 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
117 40 00 826 276 51,43 WB00

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym Zyklop Metal switch
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · bardzo wytrzymała, kuta 
grzechotka z litego metalu z drobnymi zębami · ze stali chromowo-
molibdenowej · funkcja blokady nasadki · smukły kształt · długa dźwignia 
· - drobne zęby · skok zęba tylko 5° · 
(nadaje się także optymalnie do bardzo wąskich przestrzeni roboczych)

Długość mm Nr art. EUR KO
141 40 00 821 626 33,20 WX06

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z uchwytem 2-materiałowym ·  
stal chr.-wanad.  · chromowane
skok zęba 18° 
20 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
115 40 00 821 511 42,35 WX26

Grzechotka wychylna z przełącznikiem Zyklop Speed
uchwyt 4-kątny 6,3 mm (1/4 cala) · o konstrukcji zamachowej i z poręczną 
tuleją szybkoobrotową do szybkiej pracy · z blokadą kulki · szybkie 
przełączanie prawo/lewo · - drobne zęby · z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym
Szczególne zalety produktu: 
· obrotowa główka grzechotki 
·  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 15° z 90°  
do wewnątrz

· w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
· zwalnianie przez naciśnięcie przycisku 
· z wielomateriałowym uchwytem Kraftform 
· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce 
 
skok zęba 5° 
72 zęby

Długość mm Nr art. EUR KO
152 40 00 821 596 53,00 WX06
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy z grzechotką Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/
Speed
Zawartość: 
1  grzechotka przegubowa z przełącznikiem Zyklop Speed 6,3 mm  

(1/4) zabierak
1  grzechotka dźwigniowa do przełączania Zyklop Metal switch 6,3 mm  

(1/4) zabierak
1 blokowana przedłużka z tuleją szybkoobrotową 150 mm, 6,3 mm (1/4”) 
po 1 przedłużce z blokadą kulkową 75, 150 mm, zabierak 6,3 mm (1/4”) 
po 1 przedłużce „Wobble z blokadą kulkową 6,3 mm (1/4), zabierak, 56 mm 
1  element łączący z uchwytu czterokątnego 6,3 mm (1/4”) na gniazdo 

sześciokątne6,3 mm (1/4”) (do bitów (wkrętarka akumulatorowa))
1 przegub krzyżowy 6,3 mm (1/4”) zabierak
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz. 40 00 820 309 101,00 WX06

Grzechotka ręczna 2093 HR-94
6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · bez uchwytu · z przelotowym trzpieniem 4-kątnym · umożliwia szybką 
pracę na niewielkich przestrzeniach, gdzie nie mieści się zwyczajna grzechotka lub inne narzędzia, idealnie nadaje się do 
prac konserwacyjnych przy silnikach samochodów osobowych
Skok zęba 18 stopni 
20 zębów

Ø mm Wys. całkowita mm Nr art. EUR KO
26 20 40 00 821 588 20,79 WC01
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw kluczy nasadowych Magic Technologie
„z technologią MAGIC 
 
odkręci również zapieczone śruby i nakrętki z zaokrąglonymi w 85% krawędziami 
 
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali chr.-wanad  · chromow. · wkładki 
wkrętakowe z trzonkiem chromowo-wanadowym i trzpieniami ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 10° (zwolnienie nasadki przez naciśnięcie przycisku) 

po 1 kluczu nasadowym PROMAT „z technologią MAGIC rozm. 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 mm

po 1 kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozwartość klucza 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1 przedłużka z blokadą 115 mm 
1 przedłużka 50 mm 
1 rękojeść z końcówką kwadratową 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 4 - 5,5 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2 
po 1 6-kątnym kluczu trzpieniowym rozwartość klucza 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm  
1 przegub Cardana 
1 przejściówka 6,3 mm (1/4”) na 10,0 mm (3/8”) 
 
wkładki do kluczy nasadowych PROMAT „z technologią MAGIC rozwiążą każdy problem. 
Odkręcą zarówno śruby/nakrętki 6-kątne, jak również nakrętki i śruby z zaokrąglonymi w 85% krawędziami
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
36 cz. 40 00 820 200 53,90 PB04
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · ze stali chr.-wanad.  · chromowanie 
na matowo · z poręcznym radełkowaniem · grzechotka z przełącznikiem 
dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 
 
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1 przedłużce 50, 150 mm 
1 rękojeść z końcówką 1/4 
1 przegub Cardana 
1  ślizgacz do użycia na 6,3 mm (1/4”), także jako przejściówka  

10,0 mm (3/8”)
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
18 cz. 40 00 821 182 37,30 PB04

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromowanie na matowo · z poręcznym radełkowaniem · 
wkładki wkrętakowe z trzonkiem chromowo-wanadowym i trzpieniami ze 
stali chromowo-niklowo-molibdenowej · grzechotka z przełącznikiem 
dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki poprzez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40 - T 40
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozwartość klucza 3 - 4 -  

5 - 6 mm
po 1 przedłużce 50, 150 mm 
1 rękojeść z końcówką kwadratową 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 4 - 5,5 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2 ,3 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2 ,3 
1  ślizgacz do użycia na 6,3 mm (1/4”), także jako przejściówka  

10,0 mm (3/8”)
1 przegub Cardana
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
36 cz. 40 00 821 183 41,10 PB04

84-05_03___im Aufbau[2244299]-9i.indd   91 07.11.2018   14:10:46



Zestaw kluczy nasadowych
6,3 mm uchwyt 4-kątny (1/4”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali chr.-
wanad  · chromowanie na matowo · z poręcznym radełkowaniem · wkładki 
wkrętakowe ze stali S2 · grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 
z uchwytem 2-materiałowym · praktyczny, dwukolorowy wkład do 
łatwego sprawdzenia kompletności narzędzi 
 
Zawartość: 
z napędem kwadratowym (1/4”) 6,3 mm 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki poprzez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. długiej rozwartość klucza 7 - 8 - 10 - 13 mm 
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem prostym4 - 5,5 - 6,5 mm* 

bity wkrętakowe do śrub z rowkiem krzyżowym (PH): po 1 szt. rozm. 
00 - 0 - 3, po 2 szt. rozm. 1 - 2*

po 1  bicie wkrętakowym wersja długa (75 mm) do śrub z wkrętem 
krzyżowym (PH) rozm. 0 - 1 - 2 - 3

bity  wkrętakowe do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD): 1 szt. rozm. 3, po 
2 szt. rozm. 1 - 2*

po 1  bicie wkrętakowym wersja długa (75 mm) do śrub z wkrętem 
krzyżowym (PZD) rozm 1 - 2

po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm* 
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 8 - T 10 - 

T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
po 1 przedłużce 50 - 100 mm 
1  ślizgacz do użycia na 6,3 mm (1/4”), także jako przejściówka 10,0 mm 

(3/8”)
1 przejściówka 6,3 mm (1/4) gniazdo 4-kt. na 6,3 mm (1/4”) gniazdo 6-kt.** 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4) gniazdo 4-kt. na 6,3 mm (1/4”) gniazdo 6-kt.  

(do napędu bitów wkrętakowych grzechotką)
1  rękojeść z uchwytem do bitów (z magnesem i oprawką szybkowymienną) 

z rękojeścią wielomateriałową
1 uchwyt do bitów z magnesem 
* = dł. 25 mm 
 
** do maszynowego napędu nasadek kluczy nasadowych (zwykła 
wkrętarka akumulatorowa)

Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
61 cz. 40 00 821 191 56,60 PB04

Zestaw kluczy nasadowych 20 EMU-3
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie  
6-kt. kluczami nasadowymi i akcesoriami ze stali chr.-wanad  
 
zawartość: 
1 grzechotka o bardzo małych zębach, z tarczą przełączającą, skok zęba 5° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 13 - 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
1 przedłużka 97 mm 
1 rękojeść przesuwna 115 mm 
1 przegub Cardana 
1 uchwyt 140 mm z końcówką czworokątną
Całość w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową  
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
16 części 40 00 820 540 150,75 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 20 IMU-3
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie 
6-kątnymi wkładkami ze stali chr.-wanad  
 
zawartość: 
1 grzechotka o bardzo małych ząbkach z metalową tarczą przełączającą, 
skok zęba 5° 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  

12 - 13 - 14 mm
1 rękojeść przesuwna 115 mm 
po 1 przedłużce 55 i 148 mm 
1 przegub Cardana 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2 ,3 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1, 2 ,3 
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 
- 5 - 6 - 8 mm

1 rękojeść z końcówką kwadratową
Dostawa w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową 
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
32 części 40 00 820 542 261,09 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 20 ITU-3
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z kutymi, ulepszanymi 6-kątnymi 
wkładami · stal chr.-wanad.  · chromow. 
 
Zawartość: 
1  grzechotka o bardzo małych ząbkach z metalową tarczą przełączającą, 

skok zęba 5°
po 1 kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  

12 - 13 - 14 mm
1 rękojeść przesuwna 115 mm 
po 1 przedłużce 55 i 148 mm 
1 przegub Cardana 
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX® rozm. E 4, E 5,  

E 6, E 7, E 8, E 10
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30
1 rękojeść z końcówką kwadratową
Dostawa w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową 
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
36 części 40 00 820 543 274,95 WC01
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Zestaw kluczy nasadowych 20 EMU-10
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie 6-kt. 
kluczami nasadowymi i akcesoriami ze stali chr.-wanad  
 
zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 15° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 13 - 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
1 przedłużka 97 mm 
1 rękojeść przesuwna 115 mm 
1 przegub Cardana 
1 uchwyt 140 mm z końcówką czworokątną
Całość w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową  
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
16 części 40 00 820 536 163,89 WC01

Zestaw kluczy nasadowych D 20 KMU-20
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie 
6-kątnymi wkładkami ze stali chr.-wanad  
 
zawartość: 
grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, zwalniania przyciskiem, z 
dwumateriałowym uchwytem, skok zęba 9° 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 

- 12 - 13 mm
po 1 bicie do śrub z rowkiem prostym rozm. 4 - 5,5 - 6,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 
po 1 bicie dośrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub z profilem imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
po 1 bicie do śrub z gniazdem gwiazdkowym rozm. M5 - M6 - M8 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T 40
1 uchwyt magnetyczny do bitów z pierścieniem osadczym sprężynującym 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4) uchwyt wewn. 4-kątny na 6,3 mm (1/4”) 

uchwyt wewn. 6-kątnym
1 przedłużka 97 mm 
1  uchwyt typu multigrip dwumateriałowy z gniazdem  

sześciokątnym 1/4 6,3 mm
Dostawa w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową 
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
37 części 40 00 820 548 145,17 WC01

Zestaw kluczy nasadowych D 20 TMU-10
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie 
12-kątnymi wkładkami ze stali chr.-wanad  
 
zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, z małymi ząbkami, zwalniana 

przyciskiem, z rękojeścią dwumateriałową, skok zęba 15°
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

11 - 12 - 13 mm
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4 - 6,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 
po 1 bicie dośrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub z profilem imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
po 1 bicie do śrub z gniazdem gwiazdkowym rozm. M5 - M6 - M8 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T 40
1 uchwyt do bitów z magnesem  
1 przejściówka 6,3 mm (1/4) gniazdo 4-kt. na 6,3 mm (1/4”) gniazdo 6-kt. 
1 przedłużka 97 mm 
1  uchwyt typu multigrip dwumateriałowy z gniazdem  

sześciokątnym (1/4) 6,3 mm
1  narzędzie do przytrzymania nakrętek i podkładek w trudno dostępnych 

miejscach M3 - M8
1  przejściówka 6,3 mm chwyt 4-kątny zewn. (1/4”) na 6,3 mm chwyt 

6-kątny zewn. (1/4”) do napędu maszynowego (wkrętarka akumulatorowa) 
kluczy nasadowych ok. 50 mm

1 przegub Cardana
Dostawa w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową 
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
40 części 40 00 820 559 178,29 WC01

Zestaw kluczy nasadowych D 20 KAU-20
napęd kwadratowy 10,0 mm (1/4 cala) · wkładki do kluczy nasadowych i 
akcesoria ze stali chr.-wanad 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 9°, z uchwytem 

2-materiałowym
po 1  12-kt. wkładce do klucz nasadowych 4,76 mm (3/16”) - 5,56 mm 

(7/32”) - 6,35 mm (1/4”) - 7,14 mm (9/32”) - 7,94 mm (5/16”) - 8,73 mm 
(11/32”) - 9,53 mm (3/8”) - 10,32 mm (13/32”) - 11,13 mm (7/16”) -  
12,7 mm (1/2”)

po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4 - 5,5 - 6,5 
po 1  bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 3,18 

(1/8”) - 3,97 mm (5/32”) - 4,76 mm (3/16”) - 6,35 mm (1/4”)
po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym wielozębnym rozm.  

M5 - M6 - M8
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. Torx® rozm. T10 - T15 - T20 - T25 -  

T27 - T30 - T40
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 przedłużce 97 mm 
1  przejściówka z gniazda czworokątnego 6,3 mm (1/4) na gniazdo 

sześciokątne 6,3 mm (1/4”) = do napędu bitów z grzechotką
Dostawa w wytrzymałej, plastikowej kasetce z wkładką piankową 
Check Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
37 części 40 00 770 667 147,33 WC01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych 40/13/6
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (22 zęby) 
po 1 przedłużce 54 mm, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 pokrętło przesuwne
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
19 części 40 00 826 279 167,20 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 40/13/6 QR
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · z blokadą bezpieczeństwa 
QuickRelease
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym QR (80 zębów - bez śrub) 
po 1 przedłużce 54 mm, 150 mm QR 
1 przegub Cardana QR 
1 rękojeść z końcówką czworokątną QR 
1 uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym QR
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
19 części 40 00 826 280 181,73 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 40/44/17/5
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · wkładki do kluczy sześciokątnych i 
akcesoria ze stali stopowej chromowej  · chromow. 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(22 zęby)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 -  

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozwartość klucza 3 - 4 -  

5 - 6 mm
1 przedłużka 150 mm 
1 rękojeść z końcówką 1/4” 
1 przegub Cardana 
1 pokrętło przesuwne
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
22 części 40 00 820 580 194,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 40/23/6
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1  wkładce wkrętakowej do płaskich śrub  

0,6 x 3,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1 - 2 - 3 - 4
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (22 zęby) 
po 1 przedłużce 54 mm, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 pokrętło przesuwne
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
29 części 40 00 826 281 228,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 40/23/7
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 3 - 4 - 5 - 6 mm
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1  bicie do śrub z rowkiem 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4 mm - 1,0 x 5,5 mm - 

1,6 x 8 mm
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (22 zęby) 
po 1 przedłużce 54 mm, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 pokrętło przesuwne 
1 uchwyt do bitów
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 826 282 228,65 WB00
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Zestaw kluczy nasadowych 88TX
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

11 - 12 - 13 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX® rozm. E 4, E 5,  

E 6, E 7, E 8, E 10
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 -T 25 - T 27 - T 30 - T - 40
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(22 zęby)
po 1 przedłużce 54 mm, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 uchwyt poprzeczny
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
36 części 40 00 826 286 279,65 WB00

5/95

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych „SMART-CASE“
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chromowo-wanadowej · chromow. 
 
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 18° 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  

12 - 13 - 14 mm
po 1 przedłużce 55 i 101,5 mm 
1 rękojeść z końcówką kwadratową 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4,5 x 0,6 - 6,5 x 1,2 - 8 x 1,2 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3  
po 1 bicie dośrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
po 1  bicie do śrub z-profilem TORX® i trzpieniem zabezpieczającym 

rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T40
1 przegub Cardana 
1 przejściówka 6,3 mm (1/4) gniazdo 4-kt.na 6,3 mm (1/4”) gniazdo 6-kt. 
1 przejściówka 6,3 mm (1/4) uchwyt zewn. 4-kątny na 6,3 mm (1/4”) 
uchwyt zewn. 6-kątny
Dostawa w praktycznej składanej kasecie z tworzywa sztucznego  
z powłoką antypoślizgową

Zawartość Nr art. EUR KO
38 cz. 40 00 820 534 169,60 WX26

Zestaw kluczy nasadowych 854
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromow. · wkładki do wkrętaków z powłoką TiN CVD · 
wszystkie narzędzia bezpiecznie umieszczone w systemie Safety-Insert, 
2-materiałowa wkładka z miękkiej pianki 
 
zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 18° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 0,6 x 3,5 mm - 1,0 x 5,5 mm -  

1,2 x 8,0 mm
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2 
1 uchwyt poprzeczny 
1 rękojeść z końcówką kwadratową 
po 1 przedłużce 55 i 147 mm 
1 przegub Cardana
Dostawa w SmartCase (1/9) 165-S

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 820 539 226,20 WX26

Zestaw kluczy nasadowych 854T
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · powierzchnia chromowana · wkładki do wkrętaków z 
powłoką TiN CVD · wszystkie narzędzia bezpiecznie umieszczone w 
systemie Safety-Insert, 2-materiałowa wkładka z miękkiej pianki 
 
zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 18° 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 14 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX® rozm E 5, E 6,  

E 7, E 8, E 10
po 1 przedłużce 55 mm - 147 mm 
1 przedłużka przegubowa 101,5 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 nasadka do śrub z rowkiem prostym 1 x 5,5 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozwartość klucza 3 - 4 -  

5 - 6 mm
Dostawa w SmartCase (1/9) 165-S

Zawartość Nr art. EUR KO
33 części 40 00 820 541 273,00 WX26
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych 854 X
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · wszystkie klucze nasadowe i akcesoria ze stali szlachetnej  
 
szczególne zalety produktu: 
· wszystkie części metalowe to w 100% stal szlachetna i dzięki temu są nierdzewne 
· nie powodują reakcji alergicznych 
· bardzo duża statyczna obciążalność 
· bardzo duża obciążalność przez dłuższy okres czasu 
· bardzo długi okres trwałości 
 
Wyłącznie stosowanie do śrub i innych elementów ze stali szlachetnej: 
Wyłącznie stosowanie ze śrubami i innymi elementami ze stali szlachetnej zapobiega tworzeniu się rdzy 
na wysokiej jakości częściach. 
 
Znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle, technologii lotniczej, w laboratoriach, w technologii 
medycznej, przemyśle spożywczym, budowie statków, stoczniach, w nautyce, w przemyśle 
samochodowym itp. 
 
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem i uchwytem 2-materiałowym 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
po 1 przedłużce 55 i 147 mm 
1 rękojeść dwumateriałowa z końcówką kwadratową o długości 134 mm 
1 rękojeść przesuwna o długości 115 mm, 
1 przegub Cardana
Dostawa w SmartCase (1/9) 165-S

Zawartość Nr art. EUR KO
24 części 40 00 820 546 251,70 WX26

Model Zawartość Wersja Skok zęba ° Nr art. EUR KO
Metal push 28 cz. z grzechotką z przekładanym zabierakiem,  

z przelotowym chwytem 4-kątnym, z zabezpie-
czeniem przed zagubieniem

4,7 40 00 821 653 91,10 WX06

metal switch 28 cz. z grzechotką z przełącznikiem dźwigowym 5 40 00 821 659 77,90 WX06

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Metal
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali chromowo-wanadowej · grzechotka ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · chromowana 
matowo · funkcja blokady nasadki 
 
W komplecie 
nr art. 40 00 821 653: 
1  grzechotka z przekładanym zabierakiem o drobnych 

zębach i chwycie 4-kątnym, z zabezpieczeniem przed 
zagubieniem, skok zęba 4,7°,  
nr art. 40 00 821 659:

1  grzechotka o drobnych zębach, z przełącznikiem 
dźwigniowym z przełączeniem prawo-lewo, skok zęba 5°

po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość 5 - 5,5 - 6 - 7 -  
8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 150 mm 
1 przedłużka Wobble 56 mm 
1  przejściówka z oprawką szybkowymienną 6,3 mm 

gniazdo 4-kt. (1/4”) na 6,3 mm gniazdo 6-kt. (1/4”)  
(do napędu bitów z grzechotką)

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 
2, 3*

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 
1, 2* 

po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®  
rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30*

po 1  bicie do śrub z profilem imbusowym  
rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm*

* długość bitu po 25 mm 
 
wyjątkowe zalety grzechotek: 
- bardzo wytrzymała, kuta grzechotka z litego metalu 
- wyjątkowo wąska grzechotka o długiej dźwigni 
- funkcja blokady nasadki 
- drobne zęby

Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym 
pudełku z chroniącym powierzchnię materiałem 
zewnętrznym

40 00 821 65340 00 821 653
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
28 cz. 40 00 821 755 108,00 WX06

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · grzechotka z 
przełącznikiem o konstrukcji zamachowej · klucze 
nasadowe i akcesoria · ze stali chromowo-wanadowej · 
grzechotka ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · 
chromowana matowo · grzechotka z przełączaniem prawo-
lewo w każdej pozycji - zwolnienie nasadki przyciskiem lub 
przełącznikiem suwakowym w każdej pozycji 
 
Zawartość: 
1  grzechotka o drobnych ząbkach z przełącznikiem o 

konstrukcji zamachowej 
i poręczną tuleją szybkoobrotową, skok zęba 5°

po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 150 mm 
1 przedłużka Wobble 56 mm 
1  przejściówka z oprawką szybkomocującą z gniazda 

czworokątnego 6,3 mm (1/4”) na gniazdo sześciokątne 
6,3 mm (1/4”) (do napędu bitów z grzechotką)

po 1  bicie  do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  
rozm. 1, 2, 3*

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  
rozm. 1, 2* 

po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®  
rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30*

po 1  bicie do śrub z profilem imbusowym  
rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm*

* długość bitu po 50 mm 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
- bardzo duża prędkość pracy 
- obrotowa główka grzechotki 
-  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 
15° z 90° do wewnątrz 

- w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
- nasadka zwalania przyciskiem klucza nasadowego 
- wielomateriałowy uchwyt Kraftform  
- łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce

Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym 
pudełku z chroniącym powierzchnię materiałem 
zewnętrznym
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Nr art. EUR KO
42 części 40 00 820 556 202,00 WX06

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromowane mat  · grzechotka z przełączeniem prawo-lewo 
w każdej pozycji · zwolnienie nasadki przyciskiem lub przełącznikiem 
suwakowym w każdej pozycji  
 
narzędzia są chronione przed przesuwaniem przez piankę wyścielającą 
pokrywę · dzięki dwukolorowej wkładce z pianki od razu widać, których 
narzędzi brakuje · brak narzędzi jest natychmiast widoczny (system kontroli 
narzędzi) 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
· 5 typów grzechotki w jednej grzechotce 
· obrotowa główka grzechotki 
·  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 15° z 90° do 
wewnątrz

·  o konstrukcji zamachowej i z poręczną tuleją szybkoobrotową dla szybkiej 
pracy

· w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
· zwalnianie przez naciśnięcie przycisku 
·  wielomateriałowy uchwyt Kraftform z twardymi strefami uchwytu dla 
szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych 

· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce 
 
Zawartość: 
1 przegubowa grzechotka o drobnych ząbkach z przełącznikiem o konstrukcji 
zamachowej, z poręczną tuleją szybkoobrotową do szybkiej pracy, skok 
zęba 5° 
po 1  kluczu nasadowym rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

11 - 12 - 13 - 14 mm
1  przedłużka z tuleją szybkoobrotową i elastycznym systemem blokującym 

75 mm, 150 mm
1 przedłużka Wobble 56 mm z kątem wychylenia 15° 
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana 
1  przejściówka z oprawką szybkowymienną 6,3 mm uchwyt 4-kątny zewn. 

(1/4”) na 6,3 mm uchwycie 6-kątnym zewn. (1/4”) do maszynowego 
napędu (wkrętarka akumulatorowa) nasadek kluczy nasadowych

po 1  bicie do śrub z rowkiem prostym rozm. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 mm - 1,2 
x 8,0 mm*

po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym rozm. 3,0 
mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm*

po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2, 3* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2, 3* 
po 1 bicie z otworem do śrub z profilem wewnętrznym TORX® z 
trzpieniem zabezpieczającym rozm. T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40* 
* długość bitu po 25 mm

Całość w kasetce z blachy stalowej z antypoślizgowymi gumowymi 
stopkami

Zestaw kluczy nasadowych 51
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · z 54 hartowanymi trzpieniami stalowymi · z wysokogatunkowej stali stopowej

Szczególne zalety produktu: 
·  chwyta każdą śrubę 3-, 4- i 6-kątną w zakresie od 7 mm do 19 mm, obojętnie czy według systemu calowego czy 
metrycznego

· trzpienie stalowe dopasowują się automatycznie do każdej śruby czy nakrętki z profilem zewnętrznym 
· możliwe jest również chwycenie śrub specjalnych, takich jak śruby hakowe i śruby z oczkiem 
 
odpowiedni do śrub do 8 mm wysokości

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
7 - 19 52 40 00 792 686 34,41 WX07
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Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
 6 30 40 00 821 521 2,70 28 40 00 770 942 6,67
 7 30 40 00 821 522 2,60 28 40 00 770 943 6,67
 8 30 40 00 821 523 2,60 28 40 00 770 944 6,39
 9 30 40 00 821 524 2,60 28 40 00 770 945 6,41
10 30 40 00 821 525 2,80 28 40 00 770 946 6,39
11 30 40 00 821 526 3,50 28 40 00 770 947 6,41
12 30 40 00 821 527 2,80 28 40 00 770 948 6,41
13 30 40 00 821 528 3,20 28 40 00 770 949 6,39
14 - - - 29 40 00 770 950 6,65
15 30 40 00 821 530 2,80 30 40 00 770 951 6,67
16 - - - 30 40 00 770 952 6,67
17 30 40 00 821 532 2,80 30 40 00 770 953 6,65
18 - - - 30 40 00 770 954 6,71
19 30 40 00 821 534 2,80 30 40 00 770 955 6,67
20 - - - 31 40 00 770 956 7,48
21 - - - 31 40 00 770 957 7,48
22 30 40 00 821 537 3,20 32 40 00 770 958 7,45
24 30 40 00 821 539 3,50 - - -

PK14 WC01

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych 30
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · 6-kąt zgodnie z DIN 3124 · stal 
chromowo-wanadowa  · kuty · chromow. · z wgłębieniem na kulkę

DIN 3124

10,0 mm czworokątny zabierak napędowy (3/8) · 6-kątny · stal wanadowa  · 
chromowany · z wgłębieniem na kulkę, radełkowanie · obsługa ręczna

DIN 3124 / ISO 2725-1

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
 7 - - - 24 40 00 826 287 6,25
 8 - - - 25 40 00 826 288 6,04
 9 - - - 25 40 00 826 289 5,99
10 28 40 00 770 978 6,44 27 40 00 826 290 5,99
11 28 40 00 770 979 6,44 27 40 00 826 291 5,99
12 28 40 00 770 980 6,44 28 40 00 826 292 5,99
13 28 40 00 770 981 6,41 30 40 00 826 293 5,91
14 29 40 00 770 982 6,71 30 40 00 826 294 6,29
15 30 40 00 770 983 6,71 31 40 00 826 295 6,21
16 30 40 00 770 984 6,71 31 40 00 826 296 6,21
17 30 40 00 770 985 6,70 31 40 00 826 297 6,29
18 30 40 00 770 986 6,71 32 40 00 826 298 6,21
19 30 40 00 770 987 6,70 32 40 00 826 299 6,21
20 31 40 00 770 988 7,43 34 40 00 826 300 8,03
21 31 40 00 770 989 7,45 34 40 00 826 301 7,40
22 32 40 00 770 990 7,45 35 40 00 826 302 7,27
24 - - - 35 40 00 826 303 10,46

WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych D 30 Zestaw kluczy nasadowych 45
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · profil UD · stal wanadowa  · chromow. · 
z wgłębieniem na kulkę, radełkowanie · obsługa ręczna

o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

10 mm czworokątny zabierak napędowy (3/8”) · 12-kątny ·  
stal wysokosprawna HPQ®·chromowana

DIN 3124/ISO 2725-1
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych D 30 L
długa wersja · napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · profil UD ·  
stal wanadowa  · chromow. · z wgłębieniem na kulkę, radełkowanie · 
obsługa ręczna
o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi) 
 
DIN 3120 / ISO 2725-1

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 63,5 40 00 771 018 13,54 WC01
11 63,5 40 00 771 019 15,49 WC01
12 63,5 40 00 771 020 14,30 WC01
13 63,5 40 00 771 021 13,54 WC01
14 63,5 40 00 771 022 16,79 WC01
15 63,5 40 00 771 023 15,83 WC01
16 63,5 40 00 771 024 15,96 WC01
17 63,5 40 00 771 025 17,66 WC01
18 63,5 40 00 771 026 18,27 WC01
19 63,5 40 00 771 027 17,66 WC01
20 63,5 40 00 771 028 18,72 WC01
21 63,5 40 00 771 029 20,61 WC01
22 63,5 40 00 771 030 18,72 WC01

Zestaw kluczy nasadowych IN 30
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · do śrub z gniazdem o profilu 
sześciokątnym · wkładka z  · chromowany · ostrze oksydowane · z 
wgłębieniem na kulkę 
 
DIN 7422

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 4 47 40 00 771 059 7,05 WC01
 5 47 40 00 771 060 7,03 WC01
 6 47 40 00 771 061 7,03 WC01
 7 47 40 00 771 062 7,08 WC01
 8 49 40 00 771 063 7,03 WC01
10 49 40 00 771 064 7,05 WC01

Zestaw kluczy nasadowych ITX 30
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · do śrub z profilem wewnętrznym 
TORX® · wkładka z · ostrze ze stali specjalnej wanadowej, oksydowane ·  
z wgłębieniem na kulkę

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
T20 49 40 00 771 088 9,34 WC01
T25 49 40 00 771 089 9,34 WC01
T27 49 40 00 771 090 9,34 WC01
T30 49 40 00 771 091 9,34 WC01
T40 49 40 00 771 092 9,34 WC01
T45 49 40 00 771 093 9,34 WC01
T50 49 40 00 771 094 9,37 WC01

Zestaw kluczy nasadowych TX 30
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · do śrub z profilem zewnętrznym 
TORX® · stal wanadowa  · chromow. · z wgłębieniem na kulkę · obsługa 
ręczna
DIN 3120 / ISO 1174

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
E5 28 40 00 771 155 9,31 WC01
E6 28 40 00 771 156 9,34 WC01
E7 28 40 00 771 157 9,34 WC01
E8 28 40 00 771 158 9,35 WC01
E10 28 40 00 771 159 9,35 WC01
E11 28 40 00 771 160 9,58 WC01
E12 28 40 00 771 161 9,35 WC01
E14 28 40 00 771 162 9,35 WC01

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
35 40 00 773 572 8,17 31 40 00 826 305 8,76

WC01 WB00

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

Przełożenie 3019 Przełożenie 432
10,0 mm uchwyt czworokątny (3/8”) · do nasadek ręcznych z kulką 
ustalającą · stal chr.-wanad.  · chromowane · szlifowane · 10,0 mm (3/8) 
gniazdo kwadratowe na 12,5 mm (1/2) czop kwadratowy ·  
z wgłębieniem na kulkę 
 
DIN 3123/ ISO 3316

do nasadek do ręcznych kluczy nasadowych z kulką nasadową 10 mm (3/8”) 
-gniazdo czworokątnena zewnętrzny czop kwadratowy 12,5 mm (1/2”)  · 
stal wysokosprawna HPQ®

DIN 3123/ISO 3316
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Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
28 40 00 773 574 8,17 28 40 00 826 304 8,76

WC01 WB00

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,30 mm

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,30 mm

Element redukcyjny 3020 Element redukcyjny 431
10,0 mm (3/8”) gniazdo kwadratowe na 6,3 mm (1/4”) czop 
kwadratowy · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · stal wanadowa  · 
chromowany · szlifowany · z wgłębieniem na kulkę

Gniazdo czworokątne 10,0 mm (3/8) na zewnętrzny czop kwadratowy 
6,3 mm (1/4) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · maks. obciążenie  
62 Nm · stal wysokosprawna HPQ®

DIN 3123/ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
 75 40 00 821 544 5,50  76 40 00 773 587 8,68  76 40 00 826 306 10,29
125 40 00 821 672 5,95 125 40 00 773 588 10,22 125 40 00 826 307 10,88
- - - 250 40 00 773 591 14,50 240 40 00 826 308 12,92

PK14 WC01 WB00

Przedłużka Przedłużka 3090 Przedłużka 427
10,0 mm uchwyt czworokątny (3/8”) · stal 
chromowa-wanadowa · chromowane · z 
wgłębieniem na kulkę

DIN 3124/ ISO 2725

10,0 mm czworokątny zabierak napędowy 
(3/8) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą 
· stali chromowo-wanadowej · chromowany · 
szlifowana · z wgłębieniem na kulkę

DIN 3123/ ISO 3316

10 mm czworokątny zabierak napędowy (3/8) · 
stal stopowa chromowa · chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Przedłużka 427 QR
10 mm uchwyt czworokątny (3/8”) · z systemem QuickRelease  
(blokadą bezpieczeństwa) · stal chromowa-stopowa · chromowane

Długość mm Nr art. EUR KO
 76 40 00 826 309 11,73 WB00
160 40 00 826 310 13,43 WB00
240 40 00 826 311 14,88 WB00

40 00 826 309

Przedłużka
10,0 mm uchwyt czworokątny (3/8”) · stal chromowa-wanadowa ·  
element ślizgowy zdejmowany
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
150 40 00 821 545 6,95 PK14
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
163 40 00 773 583 12,34 165 40 00 826 312 12,67

WC01 WB00

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 3087 Uchwyt poprzeczny 425
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą 
· stal wanadowa  · chromowana · szlifowana

DIN 3122/ ISO 3315

10 mm czworokątny zabierak napędowy (3/8) · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 3122/ISO 3315

Uchwyt poprzeczny 425 QR
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · stal stopowa chromowa · chromowana · 
z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO
165 QuickRelease 40 00 826 313 14,54 WB00

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
52 40 00 821 546 10,30 50 40 00 773 614 25,20

PK14 WC01

Przegub Przegub 3095
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą 
· stal chr.-wanad. · chromow. · z wgłębieniem na kulkę

DIN 3120 / ISO 1174
DIN 3123/ ISO 3316

10,0 mm czworokątny zabierak napędowy (3/8”) · do nasadek ręcznych z 
kulką ustalającą · stal wanadowa · chromowany · szlifowana · z wgłębieniem 
na kulkę

DIN 3123/ ISO 3316

Przegub 428 QR
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · stal chromowa-stopowa · chromow. ·  
z systemem QuickRelease (blokadą bezpieczeństwa)

Wersja Długość mm Nr art. EUR KO
QuickRelease 60 40 00 826 315 27,03 WB00
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Grzechotka z przekładanym zabierakiem Zyklop Metal push
10,0 mm (3/8”) napęd czworokątny · bardzo wytrzymały, drobno 
ząbkowany, kuty grzechotka w całości z metalu · ze stali chromowo-
molibdenowej · z blokadą czworokątną i nakrętką zabezpieczającą · 
smukły kształt · długa dźwignia · - drobne zęby · skok zęba tylko 4,7° · 
bardzo łatwe przełączanie · (nadaje się także optymalnie do bardzo 
wąskich przestrzeni roboczych)

Długość mm Nr art. EUR KO
222 40 00 821 538 51,50 WX06

Grzechotka z przełącznikiem 422
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · z uchwytem 2-materiałowym
skok zęba 6° 
60 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
194 40 00 826 316 41,23 WB00

Grzechotka z przełącznikiem 3093 U-3
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · z metalową tarczą przełączającą ·  
z uzębieniem drobnym · stal chr.-wanad.  · chromowana i szlifowana
skok zęba 5° 
72 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
200 40 00 821 582 44,64 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
10,0 mm napęd kwadratowy (3/8”) · z uchwytem 2-materiałowym · stal 
chr.-wanad.  · chromowanie na matowo · z mechanizmem szybkiej blokady, 
pozwalającym na błyskawiczną wymianę nasadek · chromowana
skok zęba 12° 
30 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
215 40 00 821 184 20,55 PK14

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 3093 U-10
10,0 mm napęd kwadratowy (3/8”) · stal chr.-wanad.  · chromowana i 
szlifowana · z dźwignią przełączającą · blokada przy ustawieniu środkowym, 
owalna główka · ze zwalnianiem przez naciśnięcie przycisku
skok zęba 11,25° 
32 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
200 40 00 821 599 62,37 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 3093 U-20
z ergonomiczną antypoślizgową rękojeścią 2-materiałową · zabierak 
10,0 mm (3/8”) · stal chr.-wanad.  · ze zwalnianiem przez naciśnięcie 
przycisku i automatycznym zatrzaskiem (przy zmianie kierunku obrotu 
dźwignia blokuje się automatycznie w położeniu dla obrotu w prawo lub  
w lewo) · z otworem do zawieszenia · - drobne zęby
skok zęba 6° 
60 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
200 40 00 773 610 60,12 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 435
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · z uchwytem 2-materiałowym
skok zęba 12º 
30 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
193 40 00 826 318 50,15 WB00

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 435QR N
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · z blokadą bezpieczeństwa 
QuickRelease i uchwytem 2-materiałowym · zapobieganie szkodom  
obcych przedmiotów dzięki wykonaniu bez śrub
skok zęba 4,5º 
80 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
193 40 00 826 319 57,38 WB00
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym Zyklop Metal switch
10,0 mm napęd kwadratowy (3/8”) · bardzo wytrzymała, kuta grzechotka 
z litego metalu z drobnymi zębami · ze stali chromowo-molibdenowej · 
funkcja blokady nasadki · smukły kształt · długa dźwignia · - drobne zęby · 
skok zęba tylko 5° · (nadaje się także optymalnie do bardzo wąskich 
przestrzeni roboczych)

Długość mm Nr art. EUR KO
222 40 00 821 651 38,10 WX06

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 8816P
10,0 mm napęd kwadratowy (3/8”) · z uchwytem 2-materiałowym ·  
stal chr.-wanad. 
skok zęba 12° 
30 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
199 40 00 821 586 48,55 WX26

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromowanie na matowo · z poręcznym radełkowaniem · 
grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym · 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności 
narzędzi 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki poprzez 

naciśnięcie przycisku) skok zęba 12°, 30 zębów
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
po 1 przedłużce 75, 125, 150 mm  
1 przegub Cardana 
1 rękojeść przesuwna do użycia 10 mm (3/8”), także jako przejściówka  
12,5 mm (1/2”)
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
20 cz. 40 00 821 185 47,60 PB04

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie kluczami 
nasadowymi· stal chr.-wanad.  · chromow.

Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 11,25°, 32 zęby · 

(blokada przy ustawieniu środkowym, zwalniana przyciskiem)
po 1  kluczu nasadowym 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  

19 mm
1 przedłużka 125 mm 
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Model Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
30 JMU-10 16 cz.  6-kąt 40 00 880 556 211,86 WC01
D 30 JMU-10 16 części 12-kąt 40 00 880 560 212,85 WC01

40 00 880 560

40 00 880 556

Zestaw kluczy nasadowych 30 GMU-3
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · z kutymi, ulepszanymi 6-kątnymi 
wkładami ·  · chromow.
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 5°, 72 zęby · drobne uzębienie 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm 
po 1 przedłużce 125 mm i 250 mm 
1 rękojeść przesuwna 
1 przegub Cardana 
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
17 cz. 40 00 770 965 210,96 WC01
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Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · wkładki do kluczy nasadowych i 
akcesoria ze stali chr.-wanad  
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  

18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
po 1 przedłużce 125 mm, 150 mm 
1 rękojeść przesuwna 163 mm 
1 przegub Cardana
40 00 770 967: 
1  grzechotka z przełącznikiem z tarczą przełączającą, skok zęba 5°, 72 zęby 

(uchwyt 2-materiałowy) blokada grzechotki przy środkowej pozycji dźwigni

40 00 770 968: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 11,25°, 32 zęby 

(uchwyt 2-materiałowy) blokada grzechotki przy środkowej pozycji dźwigni
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Model Zawartość Nr art. EUR KO
30 HMU- 3 22 cz. 40 00 770 967 264,06 WC01
30 HMU-10 22 części 40 00 770 968 267,66 WC01

40 00 770 968

40 00 770 967

Zestaw kluczy nasadowych IN 30 LKM
napęd kwadratowy 10 mm (3/8 cala) · do śrub z profilem imbusowym ·  
z kutymi, ulepszanymi cieplnie wkładkami do kluczy nasadowych · stal 
wanadowa  · chromow. · ostrze ze stali specjalnej fosforanowanej 
manganowo · obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę · poręczne 
radełkowanie

Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem imbusowymGr. 4*, 5*, 6*, 

8**, 10** mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem imbusowym wersja długa, 

rozm. 4 - 95, 5 - 95, 6 - 95, 8 - 95, 10 - 95 mm
* = dł. 47 mm
** = dł. 49 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 771 076 91,26 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 45/14/5i
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”)
Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem  

2-materiałowym (30 zęby)
po 1 przedłużce 76 mm, 240 mm
1 pokrętło przesuwne
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
19 części 40 00 826 321 218,11 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 45/14/5i QR
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · z blokadą bezpieczeństwa 
QuickRelease
Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym QR z uchwytem 
2-materiałowym (80 zębów)
po 1 przedłużce 76 mm, 240 mm
1 pokrętło przesuwne
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
19 części 40 00 826 322 234,35 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 45/49/19/5
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”)
Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  

15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
po 1  kluczu nasadowym do świec zapłonowych (z gumową wkładką) 

rozwartość klucza 16
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

skok zęba 12° (30 zębów)
po 1 przedłużce 76 mm, 240 mm
1 pokrętło przesuwne
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
24 części 40 00 826 323 279,65 WB00

98-05_03___im Aufbau[2244830]-AN.indd   105 07.11.2018   14:07:29



5/106

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych 45/49/32/5TX
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  

15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX® rozm. E 5, E 6,  

E 7, E 8, E 10, E 12 - E 14
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowych 

rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
po 1  wkładce wkrętakowej do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

skok zęba 12° ( 30 zębów)
po 1 przedłużce 76 mm, 240 mm
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
37 części 40 00 826 324 390,15 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Metal
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · klucze nasadowe i akcesoria ze 
stali chromowo-wanadowej · grzechotka ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej · chromowana matowo · funkcja blokady nasadki 
 
W komplecie 
nr art. 40 00 821 654: 
1 grzechotka z przekładanym zabierakiem o drobnych zębach i chwycie 
4-kątnym, z zabezpieczeniem przed zagubieniem, skok zęba 4,7°, 
nr art. 40 00 821 752: 
1 grzechotka o drobnych zębach z przełącznikiem dźwigowym, skok 
zęba 5° 
 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 200 mm 
1 przedłużka Wobble 76 mm 
1  przejściówka z oprawką szybkomocującą z gniazda czworokątnego  

10,0 mm (3/8”) na gniazdo sześciokątne 6,3 mm (1/4”) (do napędu bitów 
z grzechotką)

po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2, 3* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2*  
po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX®  

rozm. T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
po 1 bicie do śrub imbusowychrozm. 3- 4 - 5 - 6 - 8 mm* 
* długość bitu po 50 mm 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
- bardzo wytrzymała, kuta grzechotka z litego metalu 
- wyjątkowo wąska grzechotka o długiej dźwigni 
- funkcja blokady nasadki 
- drobne zęby
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku  
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Model Zawartość Wersja Skok zęba ° Nr art. EUR KO
Metal push 29 cz. z grzechotką z przekładanym zabierakiem, z przelotowym chwytem 

4-kątnym, z zabezpieczeniem przed zagubieniem
4,7 40 00 821 654 113,00 WX06

metal switch 29 cz. z grzechotką z przełącznikiem dźwigowym 5 40 00 821 752 99,50 WX06

40 00 821 654

40 00 821 654
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/8”) · grzechotka z przełącznikiem 
o konstrukcji zamachowej · klucze nasadowe i akcesoria · ze stali 
chromowo-wanadowej · grzechotka ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej · chromowana matowo · grzechotka z przełączaniem 
prawo-lewo w każdej pozycji - zwolnienie nasadki przyciskiem lub 
przełącznikiem suwakowym w każdej pozycji 
 
Zawartość: 
1  grzechotka o drobnych ząbkach z przełącznikiem o konstrukcji 

zamachowej 
i poręczną tuleją szybkoobrotową, skok zęba 5°

po 1  kluczu nasadowym 6-kt.  
rozwartość 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 200 mm 
1 przedłużka Wobble 76 mm 
1  przejściówka z oprawką szybkomocującą z gniazda czworokątnego  

10,0 mm (3/8”) na gniazdo sześciokątne 6,3 mm (1/4”) (do napędu bitów 
z grzechotką)

po 1 bicie dośrub z rowkiem 1 x 5,5 mm* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2, 3* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2, 3*  
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 20 - T 25 - 27 - T 30 - T 40*
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 4 - 5 - 6 - 8 mm* 
* długość bitu po 50 mm 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
- bardzo duża prędkość pracy 
- obrotowa główka grzechotki 
-  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 15° z 90°  
do wewnątrz 

- w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
- nasadka zwalania przyciskiem klucza nasadowego 
- wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
- łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku 
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
29 cz. 40 00 821 759 137,00 WX06
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromowane mat · grzechotka z przełączeniem prawo-lewo 
w każdej pozycji · zwolnienie nasadki przyciskiem lub przełącznikiem 
suwakowym w każdej pozycji  
 
narzędzia są chronione przed przesuwaniem przez piankę wyścielającą 
pokrywę · dzięki dwukolorowej wkładce z pianki od razu widać, których 
narzędzi brakuje · brak narzędzi jest natychmiast widoczny (system kontroli 
narzędzi) 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
· obrotowa główka grzechotki 
·  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz  
15° z 90° do wewnątrz

· w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
· zwalnianie przez naciśnięcie przycisku 
· wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce 
 
Zawartość: 
1  przegubowa grzechotka o drobnych ząbkach z przełącznikiem o konstrukcji 

zamachowej, z poręczną tuleją szybkoobrotową do szybkiej pracy, skok 
zęba 5°

po 1  kluczu nasadowym 6kt. rozwartość klucza 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm 
po 1 przedłużce z tuleją szybkoobrotową i elastycznym systemem 
blokującym 125 mm - 200 mm

1 przedłużka Wobble 76 mm z kątem wychylenia 15° 
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana 
1  przejściówka z oprawką szybkowymienną (10 mm uchwyt 4-kątny zewn. 

(3/8”) na 6,3 mm uchwyt 6-kątny zewn. (1/4”) do napędu maszynowego 
(zwykła wkrętarka akumulatorowa ) nasadek kluczy nasadowych

1 bit do śrub z rowkiem prostym rozm. 1,0 x 5,5 mm* 
po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym r 

ozm. 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm*
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, 3* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2, 3* 
po 1 bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX®, z trzpieniem 
zabezpieczającym, rozm. T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40* 
* długość bitu po 25 mm
Całość w kasetce z blachy stalowej z antypoślizgowymi gumowymi 
stopkami

Zawartość Nr art. EUR KO
43 części 40 00 820 227 260,00 WX06

Zestaw kluczy nasadowych 880 N-I
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali  
chr.-wanad  · chromow. · wszystkie narzędzia bezpiecznie umieszczone  
w systemie Safety-Insert-System i 2-materiałowej wkładce z pianki miękkiej 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 12°, 30 zębów
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  

15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
1 uchwyt poprzeczny 
po 1 przedłużce 126 i 254 mm 
1 przegub Cardana

Dostawa w SmartCase (1/3) 165-L

Zawartość Nr art. EUR KO
16 części 40 00 820 210 213,70 WX26

Zestaw kluczy nasadowych 885 N
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali chr.-
wanad  · chromow. · wszystkie narzędzia są bezpiecznie unieruchomione 
we wkładce z pianki miękkiej PUR
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 12°, 30 zębów 

po 1kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozm. 4 - 5 - 6 - 8 mm 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 1,0 x 5,5 mm - 1,2 x 8,0 mm -  

1,6 x 10,0 mm
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2 ,3 
1 uchwyt poprzeczny 
po 1 przedłużce 74 - 126 - 254 mm 
1 przegub Cardana

Dostawa w SmartCase (1/3) 165-L

Zawartość Nr art. EUR KO
32 części 40 00 820 211 388,10 WX26
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 8 - - - 38 40 00 821 308 6,84 38 40 00 826 325 6,80
 9 - - - 38 40 00 821 309 6,89 38 40 00 826 326 6,93
10 40 40 00 821 210 2,80 38 40 00 821 310 5,86 38 40 00 826 327 5,61
11 40 40 00 821 211 2,95 38 40 00 821 311 6,29 38 40 00 826 328 6,25
12 40 40 00 821 212 3,20 38 40 00 821 312 6,29 38 40 00 826 329 6,33
13 40 40 00 821 213 3,05 38 40 00 821 313 5,86 38 40 00 826 330 5,53
14 40 40 00 821 214 2,95 38 40 00 821 314 6,45 38 40 00 826 331 6,50
15 40 40 00 821 215 2,95 39,5 40 00 821 315 6,45 38 40 00 826 332 6,08
16 40 40 00 821 216 3,05 39,5 40 00 821 316 6,45 38 40 00 826 333 6,12
17 40 40 00 821 217 3,55 39,5 40 00 821 317 6,87 38 40 00 826 334 6,46
18 40 40 00 821 218 3,45 39,5 40 00 821 318 7,40 38 40 00 826 335 6,93
19 40 40 00 821 219 3,45 40 40 00 821 319 6,87 38 40 00 826 336 6,46
20 - - - 40 40 00 821 320 7,53 42 40 00 826 337 7,82
21 40 40 00 821 221 3,45 41,5 40 00 821 321 8,15 42 40 00 826 338 7,69
22 40 40 00 821 222 3,45 41,5 40 00 821 322 7,57 42 40 00 826 339 7,14
23 - - - 41,5 40 00 821 323 8,32 42 40 00 826 340 9,18
24 40 40 00 821 224 4,20 41,5 40 00 821 324 8,35 42 40 00 826 341 7,86
25 - - - 41,5 40 00 821 325 9,66 42 40 00 826 342 10,63
26 - - - 41,5 40 00 821 326 9,08 42 40 00 826 343 9,86
27 45 40 00 821 227 4,30 41,5 40 00 821 327 10,48 45 40 00 826 344 9,95
28 - - - 43 40 00 821 328 11,17 45 40 00 826 345 12,24
29 - - - 43 40 00 821 329 11,64 - - -
30 45 40 00 821 230 4,80 43 40 00 821 331 11,23 45 40 00 826 346 10,63
32 47 40 00 821 232 4,60 44,5 40 00 821 333 11,23 47 40 00 826 347 11,22
34 - - - 44,5 40 00 821 335 12,14 - - -
36 48 40 00 821 234 9,55 44,5 40 00 821 337 16,98 - - -

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych 19 Zestaw kluczy nasadowych 52
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 12-kt. · stal 
chromowo-wanadowa  · kuty · chromow. ·  
z wgłębieniem na kulkę

DIN 3124 / ISO 2725

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2) · 
6-kątny · stal wanadowa  · chromowana ·  
z wgłębieniem na kulkę, z poręcznym 
radełkowaniem

DIN 3124 / ISO 2725-1

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy 
(1/2”) · 6-kątny · stal wysokosprawna 
HPQ®·chromowana

DIN 3124/ISO 2725-1

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych 19 L
długa wersja · napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 6-kąt do bardzo 
wystających kołków gwintowanych · kuty

DIN 3120 / ISO 1174

długa wersja · 12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · 6-kątny · 
stal wanadowa · chromowana · z wgłębieniem na kulkę, z poręcznym 
radełkowaniem

DIN 3124 / ISO 2725-1

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
10 77 40 00 821 237 5,35 77 40 00 821 200 15,62
12 - - - 77 40 00 821 202 15,62
13 77 40 00 821 240 5,35 77 40 00 821 203 15,62
17 77 40 00 821 244 6,20 77 40 00 821 207 17,44
19 77 40 00 821 246 5,95 82 40 00 821 209 16,81

PK14 WC01
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 8 - - - 38 40 00 821 280 6,90 38 40 00 826 348 7,10
 9 - - - 38 40 00 821 281 7,18 38 40 00 826 349 7,31
10 40 40 00 821 250 2,80 38 40 00 821 282 5,88 38 40 00 826 350 5,61
11 40 40 00 821 251 2,55 38 40 00 821 283 6,35 38 40 00 826 351 6,33
12 40 40 00 821 252 2,55 38 40 00 821 284 6,35 38 40 00 826 352 6,12
13 40 40 00 821 253 3,30 38 40 00 821 285 5,86 39 40 00 826 353 5,61
14 40 40 00 821 254 2,55 38 40 00 821 286 6,45 38 40 00 826 354 6,25
15 40 40 00 821 255 2,55 39,5 40 00 821 287 6,47 38 40 00 826 355 6,21
16 40 40 00 821 256 2,70 39,5 40 00 821 288 6,47 38 40 00 826 356 6,21
17 40 40 00 821 257 3,20 39,5 40 00 821 289 6,87 38 40 00 826 357 6,63
18 40 40 00 821 258 3,05 39,5 40 00 821 291 7,40 38 40 00 826 358 7,01
19 40 40 00 821 259 3,55 40 40 00 821 292 6,87 38 40 00 826 359 6,63
20 - - - 40 40 00 821 294 7,56 42 40 00 826 360 7,78
21 40 40 00 821 261 3,45 41,5 40 00 821 297 8,15 42 40 00 826 361 8,03
22 40 40 00 821 262 3,45 41,5 40 00 821 300 7,57 42 40 00 826 362 7,48
23 - - - 41,5 40 00 821 302 8,37 42 40 00 826 363 9,18
24 40 40 00 821 264 3,95 41,5 40 00 821 304 8,35 42 40 00 826 364 7,86
25 - - - 41,5 40 00 821 330 9,83 42 40 00 826 365 10,80
26 - - - 41,5 40 00 821 332 9,41 42 40 00 826 366 9,95
27 45 40 00 821 267 4,20 41,5 40 00 821 334 10,75 45 40 00 826 367 10,37
28 - - - 43 40 00 821 336 11,44 45 40 00 826 368 12,33
29 - - - 43 40 00 821 338 11,93 - - -
30 45 40 00 821 270 5,05 43 40 00 821 365 11,49 45 40 00 826 369 11,14
31 - - - - - - 47 40 00 826 370 15,13
32 47 40 00 821 272 4,60 44,5 40 00 821 366 11,49 47 40 00 826 371 11,14
33 - - - 44,5 40 00 821 367 12,23 - - -
36 - - - 44,5 40 00 778 668 16,98 - - -

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych D 19 Zestaw kluczy nasadowych 50
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 12-kt. ·
 stal wanadowa  · kuty · chromow.

DIN 3124 / ISO 2725

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · 
profil-UD · stal wanadowa  · chromowana · z 
wgłębieniem na kulkę, z poręcznym 
radełkowaniem

o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez 
zgniatania krawędzi w wyniku oddziaływania siły 
na powierzchnię) 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy 
(1/2”) · 12-kątny · stal wysokosprawna HPQ® · 
chromowana

DIN 3124/ISO 2725-1
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Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
10 77 40 00 821 340 15,61 83 40 00 826 372 16,15
12 77 40 00 821 341 15,62 - - -
13 77 40 00 821 342 15,50 83 40 00 826 373 14,37
14 77 40 00 821 343 16,27 83 40 00 826 374 16,07
15 77 40 00 821 344 17,37 83 40 00 826 375 17,34
16 77 40 00 821 345 17,44 83 40 00 826 376 17,26
17 77 40 00 821 346 17,32 83 40 00 826 378 16,41
18 82 40 00 821 347 17,99 83 40 00 826 379 17,68
19 82 40 00 821 348 16,81 83 40 00 826 380 15,81
21 82 40 00 821 349 18,18 83 40 00 826 382 18,28
22 82 40 00 821 354 18,54 83 40 00 826 383 17,68
24 82 40 00 821 355 18,90 83 40 00 826 384 17,68
27 82 40 00 821 370 21,06 83 40 00 826 385 19,81
30 82 40 00 821 371 21,96 83 40 00 826 386 20,66
32 82 40 00 821 372 22,95 83 40 00 826 387 22,70
34 82 40 00 821 373 24,84 - - -

WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych D 19 L Zestaw kluczy nasadowych 51
długa wersja · napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · profil UD · stal 
wanadowa  · chromow. · z wgłębieniem na kulkę · poręczne radełkowanie

o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
rozwartość klucza 16, 18, 21 mm: z otworem na przetyczkę Ø 8 mm 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · 12-kątny · 
stal wysokosprawna HPQ® · chromowana

DIN 3124/ISO 2725-1
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych D 19
wymiary w calach · napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · profil UD ·  · 
chromowany · z wgłębieniem na kulkę, radełkowanie
o profilu Unit-Drive chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi 
DIN 3124 / ISO 2725

Rozm. 
klucza ”

Rozm. 
klucza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

13/32 10,32 38 40 00 770 390 7,19 WC01
 7/16 11,11 38 40 00 770 391 7,19 WC01
 1/ 2 12,5 38 40 00 770 392 7,19 WC01
 9/16 14,29 38 40 00 770 393 7,52 WC01
19/32 15,08 39,5 40 00 770 394 7,52 WC01
 5/ 8 15,88 39,5 40 00 770 395 7,52 WC01
11/16 17,46 39,5 40 00 770 396 8,02 WC01
 3/ 4 20 40 40 00 770 397 8,02 WC01
25/32 19,84 40 40 00 770 398 7,97 WC01
13/16 20,64 41,5 40 00 770 399 8,99 WC01
 7/ 8 22,23 41,5 40 00 770 400 8,98 WC01
15/16 23,81 41,5 40 00 770 401 9,62 WC01
 1 25,4 41,5 40 00 770 402 9,62 WC01
 1.1/16 26,99 41,5 40 00 770 403 11,80 WC01
 1.1/ 8 28,58 43 40 00 770 404 11,85 WC01
 1.3/16 30,16 43 40 00 770 405 12,23 WC01
 1.14 31,75 44,5 40 00 770 406 12,53 WC01

Zestaw kluczy nasadowych IS 19
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z wgłębieniem na kulkę · do 
śrub płaskich · trzonek ze stali wanadowej  · ostrze ze stali specjalnej 
fosforanowanej manganowo · obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę · 
poręczne radełkowanie

Szer. ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6,5 1,2 60 40 00 821 360 15,54 WC01
 8 1,2 60 40 00 821 361 12,00 WC01
10 1,6 60 40 00 821 378 12,00 WC01
12 2 60 40 00 821 379 12,57 WC01
14 2,5 60 40 00 821 380 14,45 WC01
16 2,5 60 40 00 821 381 15,19 WC01
18 2,5 60 40 00 821 382 15,51 WC01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy nasadowych IKS 19
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z wgłębieniem na kulkę · do śrub 
z rowkiem krzyżowym (PH) · trzonek ze stali wanadowej  · ostrze ze 
stali specjalnej oksydowanej · obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę ·  
poręczne radełkowanie

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
PH 2 60 40 00 821 384 11,42 WC01
PH 3 60 40 00 821 385 11,42 WC01
PH 4 60 40 00 821 386 11,42 WC01

Zestaw kluczy nasadowych IKS 19 PZD
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z wgłębieniem na kulkę · do śrub 
z rowkiem krzyżowym (PZD) · trzonek ze stali wanadowej · ostrze ze 
stali specjalnej oksydowanej · obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę · 
poręczne radełkowanie

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
PZD 2 60 40 00 821 387 11,42 WC01
PZD 3 60 40 00 821 388 11,42 WC01
PZD 4 60 40 00 821 389 12,17 WC01

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

 4 - - -   60 40 00 821 383 7,25 60 40 00 826 397 8,50
 5   55 40 00 821 356 5,55   60 

180
40 00 821 390 
40 00 821 403

7,25 
9,91

60 40 00 826 398 8,50

 6   55 
140

40 00 821 357 
40 00 821 273

5,10 
6,60

  60 
  90 
140

40 00 821 391 
40 00 770 457 
40 00 821 404

7,25 
8,35 
9,82

60 40 00 826 399 8,50

 7   55 
100

40 00 821 369 
40 00 821 375

5,10 
5,55

  60 
100

40 00 821 392 
40 00 821 406

7,25 
8,41

60 40 00 826 400 8,50

 8   55 
100

40 00 821 358 
40 00 821 376

5,20 
5,55

  60 
120

40 00 821 393 
40 00 821 408

7,25 
9,40

60 40 00 826 401 8,67

 9 - - -   60 40 00 821 394 7,77 - - -
10   55 

100
40 00 821 359 
40 00 821 377

5,20 
6,45

  60 
140

40 00 821 395 
40 00 821 409

8,29 
11,33

60 40 00 826 402 9,78

12   55 40 00 821 363 5,90   60 40 00 821 396 8,29 60 40 00 826 403 10,29
14   55 

140
40 00 821 364 
40 00 821 412

5,95 
11,05

  60 
140

40 00 821 397 
40 00 770 461

10,06 
13,94

60 40 00 826 404 11,82

17   55 40 00 821 374 6,95   60 40 00 821 398 11,16 60 40 00 826 405 13,26
19   55 40 00 821 414 6,95   60 40 00 821 399 11,61 60 40 00 826 406 17,43

PK14 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych IN 19 Zestaw kluczy nasadowych 54
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z 
profilem wewnętrznym imbusowym · trzonek 
ze stali chromowo-wanadowej  · ostrze ze stali 
chromowo-niklowo-molibdenowej

DIN 7422

12,5 mm końcówka czworokątnaKońcówka 
czworokątna (1/2) · z wgłębieniem na kulkę · do 
śrub imbusowych · wkład ze stali wanadowej  · 
ostrze ze stali specjalnej fosforanowanej 
manganowo · obsługa ręczna · poręczne 
radełkowanie

DIN 7422

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · 
do śrub imbusowych · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 7422

Zestaw kluczy nasadowych 54 KK
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem wewnętrznym 
imbusowym · kulka umożliwia wkręcanie ze wszystkich stron pod kątem 
obrotu do 25° · stal stopowa chromowa  · chromow.

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 5 100 40 00 826 613 11,22 WB00
 6 100 40 00 826 614 11,22 WB00
 7 100 40 00 826 615 12,33 WB00
 8 100 40 00 826 616 11,90 WB00
10 100 40 00 826 617 13,09 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 1054 KK
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem wewnętrznym 
imbusowym · kulka umożliwia wkręcanie ze wszystkich stron pod kątem 
obrotu do 25° · stal stopowa chromowa  · chromow.

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
5 238 40 00 826 611 18,36 WB00
8 238 40 00 826 612 20,66 WB00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych 54 IC
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem wewnętrznym imbusowym · z prowadnicą czopową · 
stal stopowa chromowa · chromow.

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 5 60 40 00 826 407 9,95 WB00
 6 60 40 00 826 408 9,95 WB00
 8 60 40 00 826 409 11,05 WB00
10 60 40 00 826 410 11,56 WB00
12 60 40 00 826 411 13,43 WB00
14 60 40 00 826 412 13,77 WB00

40 00 826 410

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 6 140 40 00 770 462 10,60 WC01
 7 140 40 00 770 463 11,61 WC01
 8 140 40 00 770 464 12,07 WC01
10 140 40 00 770 465 13,18 WC01
12 140 40 00 770 466 14,53 WC01
14 140 40 00 880 532 21,24 WC01

Zestaw kluczy nasadowych IN 19 LK
z okrągłą kulką (umożliwia wkręcanie pod kątem nawet 15 -20°) · napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 
z wgłębieniem na kulkę · do śrub z profilem wewnętrznym imbusowym · wkładka ze stali wanadowej  · 
ostrze ze stali specjalnej oksydowanej · obsługa ręczna · poręczne radełkowanie

Zestaw kluczy nasadowych IN 19 (AF)
wymiary w calach · napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2) · z wgłębieniem na kulkę · do śrub z gniazdem o profilu 
sześciokątnym · wkładka z · ostrze ze stali specjalnej wanadowej · obsługa ręczna · końcówka powlekana fosforanem 
manganu

DIN 7422

Rozm. klucza ” Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
3/16  4,76 60 40 00 770 447 8,03 WC01
7/32  5,56 60 40 00 770 448 8,03 WC01
1/ 4  6,3 60 40 00 770 449 8,03 WC01
9/32  7,14 60 40 00 770 450 8,05 WC01
5/16  7,94 60 40 00 770 451 8,22 WC01
3/ 8 10 60 40 00 770 452 8,22 WC01
1/ 2 12,5 60 40 00 770 453 9,25 WC01
9/16 14,29 60 40 00 770 454 10,66 WC01
5/ 8 15,88 60 40 00 770 455 12,23 WC01

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
T20  55 - - 40 00 824 420 10,84
T25  55 - - 40 00 824 421 10,84
T27  55 - - 40 00 824 422 10,84
T30  55 40 00 821 149 6,95 40 00 824 423 10,84
T40  55 40 00 821 350 6,95 40 00 824 424 12,41
T45  55 40 00 821 351 7,05 40 00 824 425 12,41
T50  55 40 00 821 352 6,40 40 00 824 426 12,41
T50 100 - - 40 00 770 503 14,44
T55  55 40 00 821 353 6,90 40 00 824 427 16,21
T60  55 - - 40 00 824 428 16,21

PK14 WC01

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych ITX 19
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem wewnętrznym 
TORX® · trzonek ze stali chromowo-wanadowej  · chromowany mat · ostrze 
ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · z wgłębieniem na kulkę 
· do śrub z profilem wewnętrznym TORX® · wkład ze stali wanadowej  · 
końcówka ze stali specjalnej oksydowanej · obsługa ręczna · z wgłębieniem 
na kulkę · poręczne radełkowanie
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
E10 38 40 00 821 274 4,30 40 00 824 440 9,57
E11 38 40 00 821 275 4,30 40 00 824 441 9,60
E12 38 40 00 821 276 4,30 40 00 824 442 9,57
E14 38 40 00 821 277 4,30 40 00 824 443 10,42
E16 38 - - 40 00 824 444 10,42
E18 38 40 00 821 278 5,45 - -
E18 40 - - 40 00 824 445 10,98
E20 38 40 00 821 279 5,70 - -
E20 40 - - 40 00 824 446 10,98
E24 41,5 - - 40 00 824 447 15,21

PK14 WC01

Zestaw kluczy nasadowych Zestaw kluczy nasadowych TX 19
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem zewnętrznym 
TORX® · stal chromowo-wanadowa  · chromowany matowo

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · do śrub z profilem 
zewnętrznym TORX® · stal wanadowa  · obsługa ręczna · chromowany · 
z wgłębieniem na kulkę · poręczne radełkowanie

Zestaw kluczy nasadowych INX 19 Zestaw kluczy nasadowych 54 X
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem wewnętrznym 
wielozębnym · z wprasowanym trzpieniem i wgłębieniem na kulkę · 
uchwyt ze stali chromowo-wanadowej  · ostrze ze stali specjalnej 
wanadowej · poręczne radełkowanie · obsługa ręczna · końcówka 
powlekana fosforanem manganu

DIN 2324

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · do śrub z profilem 
wewnętrznym wielozębowym (XZN®) · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 2324

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
M5 55 40 00 770 475 11,29 60 40 00 826 413 10,37
M6 55 

100
40 00 770 476 
40 00 770 481

11,38 
12,00

60 40 00 826 414 10,63

M8 55 
100

40 00 770 477 
40 00 770 482

11,29 
12,00

60 40 00 826 415 10,37

M10 55 
100

40 00 770 478 
40 00 770 483

13,15 
15,02

60 40 00 826 416 12,16

M12 55 
100

40 00 770 479 
40 00 770 484

14,52 
17,33

60 40 00 826 417 13,52

M14 57 
100

40 00 770 480 
40 00 770 485

15,13 
18,63

60 40 00 826 418 14,28

M16 - - - 60 40 00 826 419 14,54
WC01 WB00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
44 40 00 821 471 11,41 44 40 00 826 421 11,65

WC01 WB00

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

Przełożenie 1932 Przełożenie 514
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · do kluczy nasadowych ręcznych 
z kulką ustalającą · stal chr.-wanad.  · chromowane · szlifowane · 12,5 
mm (1/2)-gniazdo czworokątne 20,0 mm (3/4) zewnętrzny czop 
kwadratowy 
 
DIN 3123/ ISO 3316

do nasadek do ręcznych kluczy nasadowych z kulką nasadową 
12,5 mm (1/2”) na zewnętrzny czop kwadratowy (3/4) 20 mm · 
stal wysokosprawna HPQ®

DIN 3123/ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
38,5 40 00 821 470 8,91 35 40 00 826 420 9,27

WC01 WB00

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm

Element redukcyjny 1930 Element redukcyjny 513
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do nasadek ręcznych i kulki ustalającej 
· stal wanadowa  · chromowany · szlifowany 
 
DIN 3123 / ISO 3316

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2) · do nasadek ręcznych z 
kulką ustalającą · maks. obciążenie 202 Nm · stal wysokosprawna HPQ®

DIN 3123/ISO 3316

Przejściówka
12,5 mm (1/2 cala)-czop kwadratowy na 6,3 mm (1/4 cala)-czop 
sześciokątny · do maszynowego napędu nasadek kluczy nasadowych 
12,5 mm (1/2”) -(zwykła wkrętarka akumulatorowa) 

Czop sześciokątny napędu
 mm (cale)

Czop czworokątny odbioru napędu 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 12,5 (1/2) 72 40 00 821 080 5,50 PK14
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
 75 40 00 821 453 4,85  76 40 00 821 458 9,45  75 40 00 826 422 10,54
125 40 00 821 455 5,85 125 40 00 821 459 10,12 130 40 00 826 423 10,97
250 40 00 821 457 7,60 250 40 00 821 461 14,36 255 40 00 826 424 14,54

PK14 WC01 WB00

Przedłużka Przedłużka 1990 Przedłużka 509
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) ·  stal 
chromowa-wanadowa · chromowane · z 
wgłębieniem na kulkę

DIN 3123/ ISO 3316

12,5 mm końcówka czworokątnaKońcówka 
czworokątna (1/2) · do nasadek ręcznych kluczy 
nasadowych z kulką ustalającą · stali chromowo-
wanadowej · chromowany · szlifowana

DIN 3123/ ISO 3316

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2) · 
stal stopowa chromowa · chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Przedłużka 509 QR
 z systemem QuickRelease (blokadą bezpieczeństwa) · 12,5 mm 
uchwyt czworokątny (1/2”) · stal chromowa-stopowa · chromowane
DIN 3123/ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR KO
 52 40 00 826 425 11,48 WB00
130 40 00 826 426 12,58 WB00
255 40 00 826 427 16,49 WB00

40 00 826 426

Przedłużka 1990 A
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · z wyzwalaczem (blokadą 
bezpieczeństwa) · do kluczy nasadowych ręcznych z kulką ustalającą · stal 
chromowo-wanadowa · chromowane · szlifowane
Szczególne zalety produktu: 
wygodny dostęp do głęboko osadzonych śrub, pierścień zabezpieczający 
zapobiega przypadkowemu wypadnięciu klucza nasadowego z przedłużki 
 
Do obsługi przedłużki polecamy grzechotkę z przyciskiem zwalniającym, jak 
np. nr art. 40 00 821 574, 40 00 821 581, 40 00 821 578 lub 40 00 821 575

Długość mm Nr art. EUR KO
125 40 00 821 463 24,21 WC01
250 40 00 821 464 26,64 WC01

Przedłużka 1990 M
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · z magnesem mocującym 
do bezpiecznego mocowania śrub w kluczach nasadowych ·  
także do dużych śrub i ciasnych przestrzeni roboczych

Długość mm Nr art. EUR KO
83 40 00 779 322 32,31 WC01

Przedłużka
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · stal chromowa-wanadowa · 
kuty · chromowane 
 
pokrętło w całości wysuwane i może być używane jako przełożenie  
10,0 mm (3/8”) na 12,5 mm (1/2”)

Długość mm Nr art. EUR KO
255 40 00 821 460 9,70 PK14
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Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
292 40 00 821 462 15,54 300 40 00 826 428 16,49

WC01 WB00

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 1987 Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 506
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do nasadek ręcznych z kulką ustalającą 
· stal wanadowa  · chromowana · szlifowana

DIN 3122 / ISO 3315

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2) · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 3122/ISO 3315

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 506 QR
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · stal stopowa chromowa · chromowana · 
z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO
300 QuickRelease 40 00 826 429 19,04 WB00

Uchwyt 558
20 mm (3/4”)
pasuje do przełączanej głowicy grzechotki nr art. 40 00 826 482

Długość mm Nr art. EUR KO
510 40 00 826 483 25,33 WB00

Element ślizgowy 556
do uchwytu krzyżakowego 20,0 mm (3/4”) 40 00 826 483

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO
Uchwyt 558 61,5 40 00 826 430 20,74 WB00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Przegub 510 QR
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · stal chromowa-stopowa · chromow. ·  
z systemem QuickRelease (blokadą bezpieczeństwa)

Wersja Długość mm Nr art. EUR KO
QuickRelease 80 40 00 826 432 27,37 WB00

Łącznik kwadratowy
12,5 mm czop czworokątny (1/2”) · stal chromowa-wanadowa · 
chromowane
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
36 40 00 821 450 2,30 PK14

Łącznik kwadratowy
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · do kluczy nasadowych ręcznych  
i grzechotki z przełącznikiem, jak np. nr art. 40 00 821 575 ·  
stal chromowo-wanadowa · chromowane · szlifowane
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
38 40 00 821 451 3,56 WC01
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Narzędzia ręczne

5/118 Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
75 40 00 821 465 8,95 72 40 00 821 467 25,56 71 40 00 826 431 24,40

PK14 WC01 WB00

Przegub Przegub 1995 Przegub 510
napę kwadratowy 12,5 mm uchwyt (1/2”) · stal 
chr.-wanad. · kuty · chromow.

DIN 3123/ ISO 3316

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2) 
· do nasadek ręcznych kluczy nasadowych z 
kulką ustalającą · stal wanadowa · chromowany · 
szlifowana

DIN 3123/ ISO 3316

12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2) · 
stal stopowa chromowa · chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Grzechotka z przekładanym zabierakiem
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · z wymienną końcówką 
kwadratową · z blokadą kulki · stal chr.-wanad.  · chromow. · z czarnym 
uchwytem z tworzywa sztucznego
skok zęba 12° 
30 zębów

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 821 560 18,20 PK14

Grzechotka z przekładanym zabierakiem 1993 Z-94
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · z wymienną końcówką 
kwadratową · z blokadą kulki · stal chr.-wanad.  · chromow. i szlifowana ·  
z czarnym uchwytem z tworzywa sztucznego · średniodrobne uzębienie
skok zęba 15° 
24 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 821 575 37,26 WC01

Grzechotka z przekładanym zabierakiem Zyklop Metal push
12,5 mm (1/2”) napęd czworokątny · bardzo wytrzymały, drobno 
ząbkowany, kuty grzechotka w całości z metalu · ze stali chromowo-
molibdenowej · z blokadą czworokątną i nakrętką zabezpieczającą · 
smukły kształt · długa dźwignia · - drobne zęby · skok zęba tylko 4,7° ·  
bardzo łatwe przełączanie · (nadaje się także optymalnie do bardzo 
wąskich przestrzeni roboczych)

Długość mm Nr art. EUR KO
281 40 00 821 547 56,50 WX06

Grzechotka z przełącznikiem 1993 U-3
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · drobne uzębienie ·  
z przełącznikiem tarczowym · stal chr.-wanad.  · chromowana i szlifowana ·  
z czarnym uchwytem z tworzywa sztucznego · z blokadą kulki
skok zęba 5° 
72 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 821 578 47,07 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Grzechotka z przełącznikiem 515
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z uchwytem 2-materiałowym
skok zęba 6° 
60 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
265 40 00 826 436 45,48 WB00

Precyzyjna grzechotka z obniżonym przyciskiem zmiany kierunku 
916-1
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · drobne uzębienie · (72 zęby, 
hartowana indukcyjnie, 5° kąt obrotu) · obniżony przełącznik - zabezpieczenie 
przed przypadkowym przełączeniem · antypoślizgowy uchwyt 
2-materiałowy umożliwia optymalne obchodzenie się z narzędziem ·  
stal chr.-wanad.  · chromowane 
skok zęba 5° 
72 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
245 40 00 821 569 64,80 WX26

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym 
 
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · z uchwytem 
2-materiałowym · stal chr.-wanad.  · z mechanizmem szybkiej blokady, 
pozwalającym na błyskawiczną wymianę nasadek · chromowana
skok zęba 10° 
36 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
280 40 00 821 188 24,30 PK14

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 1993 U-10 T
12,5 mm napęd kwadratowy (1/2”) · z obniżoną dźwignią przełączającą 
· ze zwalnianiem przez naciśnięcie przycisku · antypoślizgowy uchwyt 
2-materiałowy z otworem do zawieszenia · blokada grzechotki przy 
ustawieniu środkowym · przy zmianie kierunku obrotu dźwignia blokuje się 
automatycznie w położeniu dla obrotu w prawo lub w lewo · do nasadek 
ręcznych i elementów łączących z uchwytem 4-kątnym zgodnie z DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, z blokadą kulki · stal wanadowa GEDORE 31CrV3, 
chromowana
skok zęba 7,5° 
48 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 821 581 69,30 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 1993 U-20
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z ergonomicznym uchwytem 
dwumateriałowym · stal chr.-wanad.  · z blokadą kulki, ze zwalnianiem przez 
naciśnięcie przycisku i automatycznym zatrzaskiem (przy zmianie kierunku 
obrotu dźwignia blokuje się automatycznie w położeniu dla obrotu w prawo 
lub w lewo) · otwór do zawieszenia · - drobne zęby
skok zęba 6° 
60 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 821 574 60,66 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 1993 U-20 G
12,5 mm napęd kwadratowy (1/2”) · stal chr.-wanad.  · uchwyt 
2-materiałowy · zwolnienie nasadki przez naciśnięcie przycisku 
 
szczególne zalety produktu: 
· trzon zagięty, co umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc 
· więcej miejsca dla palców przy wkręcaniu w płaskie powierzchnie 
·  mała główka w kształcie kropli umożliwia dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc

skok zęba 6° 
60 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 779 323 77,04 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 512
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z uchwytem 2-materiałowym
skok zęba 10° 
36 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
265,5 40 00 826 433 56,95 WB00

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 512 QR
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z blokadą bezpieczeństwa 
QuickRelease i uchwytem 2-materiałowym · zapobieganie szkodom obcych 
przedmiotów dzięki wykonaniu bez śrub
80 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
265 40 00 826 435 64,60 WB00
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 916 SP
12,5 mm napęd kwadratowy (1/2”) · antypoślizgowy uchwyt 
2-materiałowy umożliwia optymalne obchodzenie się z narzędziem · 
stal chr.-wanad.  · chromowane
skok zęba 11,25° 
32 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
275 40 00 821 591 57,60 WX26

Zestaw naprawczy 916SP/7-1
składający się z: dźwigni przełącznika, śrub, kulki, sprężyny dociskowej,  
koła zębatego i złączki blokującej

Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
7 części grzechotki z 

przełącznikiem 916 
SP i 916 LG

40 00 822 730 22,05 WX26

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 916 HP
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym 
 
uchwyt 2-kątny 12,5 mm (1/2 cala) · z uchwytem 2-materiałowym 
 
szczególne zalety produktu: 
·  skok zęba, wynoszący zaledwie 4°, umożliwia pracę w najwęższych 
miejscach

· drobne uzębienie  90 zębów 
· certyfikat VPA, statyczny moment obrotowy według DIN 3122: 1000 Nm 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Napęd mm (cale) Długość mm Nr art. EUR KO
12,5 (1/2) 275 40 00 822 731 65,00 WX26

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym Zyklop Metal switch
12,5 mm napęd kwadratowy (1/2”) · bardzo wytrzymała, kuta 
grzechotka z litego metalu z drobnymi zębami · ze stali chromowo-
molibdenowej · funkcja blokady nasadki · smukły kształt · długa dźwignia · 
- drobne zęby · skok zęba tylko 5° · (nadaje się także optymalnie do 
bardzo wąskich przestrzeni roboczych) 
 
skok zęba 5° 
72 zęby

Długość mm Nr art. EUR KO
281 40 00 821 754 43,90 WX06

Grzechotka wychylna z przełącznikiem Zyklop Speed
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) ·  
o konstrukcji zamachowej i z poręczną tuleją 
szybkoobrotową do szybkiej pracy · z blokadą kulki ·  
szybkie przełączanie prawo/lewo · drobne zęby
Szczególne zalety produktu: 
· obrotowa główka grzechotki 
·  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 
15° z 90° do wewnątrz

· w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
· zwalnianie przez naciśnięcie przycisku 
· z wielomateriałowym uchwytem Kraftform 
· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce 
 
skok zęba 5° 
72 zęby

Długość mm Nr art. EUR KO
277 40 00 821 598 63,80 WX06

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 532
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · długa wersja · z uchwytem 
2-materiałowym
skok zęba 10° 
36 zębów 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
380 40 00 826 437 78,20 WB00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, wysuwana 916LG
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · stal chr.-wanad.  · 
chromowane · mniejszy nakład sił dzięki dłuższej dźwigni · · : 600 Nm · 
długość całkowita regulowana bezstopniowo
skok zęba 11,25° 
32 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
410–590 40 00 821 593 118,70 WX26

Grzechotka przegubowa z przełącznikiem 1993 GU-10 XL
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · nadaje się zwłaszcza do sektora 
pojazdów użytkowych · obrót 180 stopni · z dźwignią przełączającą · 
ze zwalnianiem przez naciśnięcie przycisku · antypoślizgowy uchwyt 
2-materiałowy z otworem do zawieszenia · maks. moment dokręcający 
600 Nm · blokada grzechotki przy ustawieniu środkowym: przy zmianie 
kierunku obrotu dźwignia blokuje się automatycznie w położeniu dla obrotu 
w prawo lub w lewo ·  z blokadą kulki ·  chromowane 
 
skok zęba 7,5° 
32 zęby 
 
DIN 3120 / ISO 1174

Długość mm Nr art. EUR KO
600 40 00 773 279 121,32 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 8006 C Zyklop Hybrid
z ergonomiczną rękojeścią Kraftform · wąskie, długie wykonanie, 
wykazujące się dużą wytrzymałością i małym ciężarem 
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · stal chr.-wanad.  ·  
funkcja blokady nasadki
Szczególna zaleta produktu: 
- końcówka z mocowaniem do przedłużki Zyklop Hybrid 
 
skok zęba 5° 
72 zęby

Długość mm Nr art. EUR KO
281 40 00 821 143 51,70 WX06

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 8006 Zyklop Hybrid Set
z ergonomicznym uchwytem Kraftform i regulowaną przedłużką · 
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · stal chr.-wanad. · funkcja blokady 
nasadki · wąskie, długie wykonanie, wykazujące się dużą wytrzymałością i 
małym ciężarem
Zawartość: 
1  grzechotka o drobnym uzębieniu z przełącznikiem dźwigniowym (skok 

zęba 5 stopni) 
z elementem mocującym do przedłużki grzechotki

1 przedłużka grzechotki długość 271 mm 
1 trzpień odblokowujący 
 
Szczególne zalety produktu: 
dzięki dołączonej przedłużce grzechotka może być w razie potrzeby 
przedłużona o 271 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowa 40 00 821 144 72,20 WX06

Grzechotka z przekładanym zabierakiem 8002 C Koloss  
All Inclusive Set
z  pełnowartościową funkcją młotka · 12,5 mm uchwyt  

czworokątny (1/2”)

z przelotowym trzpieniem 4-kątnym do dokręcania w prawo i w lewo ·  
z blokadą kulki · obciążenie co najmniej do 600 Nm · drobne uzębienie · 
kuta matrycowo główka młotka, połączona kształtowo za pomocą sztyftów · 
wielomateriałowy uchwyt Kraftform · uchwyt do mocowania przedłużki 
(wchodzi w skład dostawy) lub trzpienia centrującego (trzpień centrujący = 
wyposażenie dodatkowe – należy zamówić osobno, nr art. 40 00 821 448) 
 
skok zęba 6° 
30 zębów z podwójnym mechanizmem zapadkowym
Zestaw obejmuje: 
grzechotka z funkcją młotka, przedłużka (dł. 341 mm), uchwyt do pasa, 
podkładka ochronna, narzędzia odblokowujące 
 
(zapasowe podkładki ochronne zob. nr art.. 40 00 821 449 
trzpień centrujący zob. nr art. 40 00 821 448)

Zawartość Nr art. EUR KO
5-częściowy 40 00 821 452 99,50 WX00

Trzpień centrujący 8781 C Koloss Spreizdorn
stożkowaty · pasuje do grzechotki z funkcją młotka Koloss 
(nr art. 40 00 821 445) · do regulacji uchwytów/otworów
(dostawa bez grzechotki)

Ø mm Nr art. EUR KO
5,3 - 18,0 40 00 821 448 19,20 WX00
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Nasadka zabezpieczająca 8782 C Koloss Pad-Set
do „nakładania na obuch grzechotki z funkcją młotka Koloss  
(nr art. 40 00 821 445) w celu ochrony materiałów i powierzchni
Zakres dostawy: 2 sztuki 
 
(dostawa bez grzechotki)

Rozmiar mm Nr art. EUR KO
50 x 50 40 00 821 449 5,95 WX00

Zestaw kluczy nasadowych
końcówka napędowa 4-kątna 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności 
narzędzi 
 
do śrub z profilem wewnętrznym i zewnętrznym TORX® ·  
stal chr.-wanad.  
 
zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm   
po 1  nasadce do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
po 1  nasadce do śrub z profilem zewn. TORX®  

rozwartość klucza E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10

z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm 
po 1 nasadce do śrub z profilem wewn. TORX® 

rozm. T 40 - T 45 - T 50 - T 55 
po 1  nasadce do śrub z profilem zewn. TORX®  

rozwartość klucza E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20
po 1 kluczu trzpieniowym TORX® rozm. T 6 - T 7 - T 8 - T 9
Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
27 cz. 40 00 821 186 32,10 PB04

Zestaw kluczy nasadowych ITX 19 PM
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem wewnętrznym 
TORX® · wkład ze stali chr.-wanad.  · ostrze ze stali specjalnej wanadowej 
oksydowane · obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę · poręczne 
radełkowanie 
 
Zawartość: 
po 1  nasadce do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 -T 45 - T 50 - T 55 - T - 60
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
9 części 40 00 821 552 124,11 WC01

Zestaw kluczy nasadowych TX/10
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2 ), do śrub z profilem wewnętrznym 
TORX®

Zawartość: 
po 1 wkładce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym 
TORX® rozm. T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 (2x), T 45, T 50, T 55, T 60
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 826 447 141,53 WB00

Zestaw kluczy nasadowych TX 19 E-09
napęd kwadratowy 12,5mm (1/2”) · do śrub z profilem zewnętrznym 
TORX® · wkład ze stali chr.-wanad.  · obsługa ręczna · z wgłębieniem na 
kulkę · poręczne radełkowanie 
 
Zawartość: 
po 1  nasadce do śrub z profilem zewn. TORX®  

rozwartość klucza E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
1 element redukcyjny czop kwadratowy 12,5 mm (1/2”) na 10 mm (3/8”)
Całość w stabilnej kasetce z tworzywa sztucznego 

Zawartość Nr art. EUR KO
9 części 40 00 821 549 107,10 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 50TX/7
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość: 
po 1 wkładce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX® 
rozm. E10 - E12 - E14 - E16 - E20 - E24
Dostawa w kartonie

Zawartość Nr art. EUR KO
7 części 40 00 826 448 75,65 WB00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych ITX 19 TX-017
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · wkład ze stali chr.-wanad.  · do śrub  
z profilem wewnętrznym/ i zewnętrznym TORX® · ostrze ze stali 
specjalnej oksydowanej · obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę · 
poręczne radełkowanie 
 
Zawartość: 
po 1  nasadce 12,5 mm (1/2”) do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 

rozm. T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60,
1  nasadce 12,5 mm (1/2”) do śrub z profilem zewnętrznym TORX® 

rozwartość klucza E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
17 części 40 00 821 553 225,09 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 TX 20
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem 
wewnętrznym/ i zewnętrznym TORX® · wkład ze stali chr.-wanad.  · 
ostrze ze stali specjalnej oksydowanej · obsługa ręczna · z wgłębieniem na 
kulkę · poręczne radełkowanie 
 
Zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm  
po 1  nasadce do śrub z profilem zewn. TORX®  

rozwartość klucza E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
po 1  nasadce do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozwartość klucza T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T40 - T45 - T50 - T55 - T60
po 1  kluczu nasadowym długim do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX® rozwartość 

klucza E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
34 części 40 00 821 554 385,47 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 8767 C HF TX/9
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · stal chr.-wanad. 
Zawartość: 
po 1  nasadce do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 -T 45 - T 50 - T 55 - T - 60* 
* długość 60 mm

Szczególne zalety produktu: 
wszystkie klucze nasadowe z funkcją przytrzymania śruby 
wszystkie klucze nasadowe z wyszukiwarką narzędzi 
WERA „take it easy“ 
 
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym 
pudełku z chroniącym powierzchnię materiałem 
zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
9 cz. 40 00 821 148 81,10 WX06

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności 
narzędzi 
 
do śrub imbusowych · stal chromowo-wanadowa 
 
zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm   
po 1 nasadce do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
 
z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
po 1 nasadce rozm. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm 
po 1 nasadce o długości 100 mm rozm. 8, 10 mm 
po 1 sześciokątnym kluczu trzpieniowym rozm. 1,25-1,5-2-2,5- 3 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
19 cz. 40 00 821 187 34,90 PB04

Zestaw kluczy nasadowych IN 19 PM
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem imbusowym ·  
z kutymi, ulepszanymi cieplnie nasadkami · wszystkie o dł. 60 mm · stal chr.-
wanad.  · chromow. · ostrze ze stali specjalnej fosforanowanej manganowo · 
obsługa ręczna · z wgłębieniem na kulkę · poręczne radełkowanie 
 
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem imbusowym,  

rozm. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
9 części 40 00 820 522 85,59 WC01
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Zestaw kluczy nasadowych IN 19 LKM
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z profilem imbusowym ·  
z kutymi, ulepszanymi cieplnie nasadkami · stal chr.-wanad.  · chromow. · 
ostrze ze stali specjalnej fosforanowanej manganowo · obsługa ręczna ·  
z wgłębieniem na kulkę · poręczne radełkowanie 
 
Zawartość: 
po 1  nasadce do śrub imbusowycho długości 60 mm  

rozm. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
po 1  nasadce do śrub imbusowych wersja długa  

rozm. 5 - 90, 6 - 90, 8 - 90, 10 - 140, 12 - 140, 14 - 140 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
15 części 40 00 820 523 169,65 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 54/10
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość: 
po 1  wkładce do kluczy nasadowych do śrub z wewnętrznym profilem 

imbusowym rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 826 446 123,59 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 8740 C HF Hex/9
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 6-kątny · stal chr.-wanad. 
Zawartość: 
po 1  nasadce do śrub z profilem imbusowym  

rozm. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm

Szczególne zalety produktu: 
wszystkie klucze nasadowe z funkcją przytrzymania śruby 
wszystkie klucze nasadowe z wyszukiwarką narzędzi WERA „take it easy“ 
 
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku  
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym 
(dostawa bez grzechotki)

Zawartość Nr art. EUR KO
9 części 40 00 821 147 83,40 WX06

Zestaw kluczy nasadowych IN 19 PA
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · do śrub z gniazdem o profilu 
wewnętrznym imbusowym, wymiary calowe · z kutymi, ulepszanymi 
cieplnie nasadkami · wszystkie o dł. 60 mm · stal chr.-wanad. · chromow. · 
ostrze ze stali specjalnej fosforanowanej manganowo · obsługa ręczna ·  
z wgłębieniem na kulkę · poręczne radełkowanie
Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
sztucznego ABS

Zawartość Rozm. 
klucza ”

Rozm. klucza 
mm

Nr art. EUR KO

9 części 3/16 - 7/32 - 
1/4 - 9/32 - 
5/16 - 3/8 - 
1/2 - 9/16 - 
5/8

4,76 - 5,56 - 
6,35 - 7,14 - 
7,94 - 9,53 - 
12,70 - 14,29 - 
15,88

40 00 820 524 91,80 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 8790 C HF/10
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 6-kątny · stal chr.-wanad. 
Zawartość: 
po 1 nasadce rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
 
Szczególne zalety produktu: 
wszystkie klucze nasadowe z funkcją przytrzymania śruby 
wszystkie klucze nasadowe z wyszukiwarką narzędzi WERA „take it easy“ 
 
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku  
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
10 cz. 40 00 821 146 64,50 WX06

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromowanie na matowo · z poręcznym radełkowaniem · 
grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym · 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności 
narzędzi
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki poprzez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. długiej rozwartość klucza 13-17-19 mm 
po 1 kluczu nasadowym do świec zapłonowych 16, 21 mm 
po 1 przedłużce 75, 125, 250 mm 
1 przegub Cardana 
1 ślizgacz  
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
27 cz. 40 00 821 189 72,40 PB04
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych 19 SKU-20
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) - z kutymi, ulepszanymi cieplnie 
6-kątnymi wkładkami do kluczy nasadowych, obsługa ręczna · nadaje 
się szczególnie do wąskich przestrzeni · klucze nasadowe i grzechotka 
mają przekrój rury, aby możliwe było włożenie także długich kołków 
gwintowanych · połączenie między grzechotką a wkładami dzięki 
kompaktowemu i pustemu wewnątrz systemu 6-kątnemu · klucze 
nasadowe wsadzane są do 6-kątnego elementu ustalającego 
grzechotki · długość napędu jest częściowo ukryta wewnątrz 
grzechotki i pozwala znacznie obniżyć wystającą część klucza 
nasadowego o ok. 50% w porównaniu z systemem tradycyjnym 
 
Zawartość: 
1  wytrzymała grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z gniazdem 

6-kątnym, skok zęba 6°
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. z profilem UD rozwartość  

klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
14 cz. 40 00 880 518 270,18 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 DMU-20
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z kutymi, ulepszanymi 6-kątnymi 
kluczami nasadowymi · obsługa ręczna 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, o drobnych zębach, z dźwignią 

przełączającą, zwalniana przyciskiem, skok zęba 6°
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 

19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 przedłużka 250 mm (umożliwia wychylenie do 15°)
Dostawa w skrzynce z tworzywa sztucznego z dwukolorową wkładką 
Check-Tool

Zawartość Nr art. EUR KO
15 części 40 00 820 533 203,76 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 KMU-20
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z kutymi, ulepszanymi 6-kątnymi 
kluczami nasadowymi · obsługa ręczna 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, o drobnych zębach, z dźwignią 

przełączającą, zwalniana przyciskiem, skok zęba 6°
po  jednymkluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 10 - 12 - 13 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
1 przedłużka 125 mm
Dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
13 cz. 40 00 880 496 184,23 WC01

40 00 880 523

40 00 880 494

Zestaw kluczy nasadowych D 19 EMU-20
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z kutymi, ulepszanymi cieplnie 
wkładkami do kluczy nasadowych · obsługa ręczna 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, o drobnych zębach, z dźwignią 

przełączającą, zwalniana przyciskiem, skok zęba 6°
po 1  kluczu nasadowym (wersja patrz tabela) rozwartość 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 pokrętło przesuwne 
po 1 przedłużce 125 + 250 mm, 
1 przegub Cardana
Dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
23 cz.  6-kąt. 40 00 880 494 297,54 WC01
23 części 12-kąt. 40 00 880 523 298,71 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 IMU-10
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  
 
zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 11,25° 

po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm

po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozm. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 -  
12- 14 mm

po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem prostym 8, 10 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, 3 
po 1 przedłużce 125, 250 mm 
1 przegub Cardana
Dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
27 cz. 40 00 821 548 345,24 WC01
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Zestaw kluczy nasadowych D 19 IMU-10
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · z profilem Unit Drive · chroni łby śrub - nie powoduje zaginania 
krawędzi w wyniku przyłożenia siły do powierzchni 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 11,25°
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowych5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 8, 10 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, 3 
po 1 przedłużce 125, 250 mm 
1 rękojeść przesuwna 290 mm 
1 przegub Cardana 73,5 mm
Całość w metalowym pudełku z wkładką z tworzywa sztucznego ABS

Zawartość Nr art. EUR KO
27 części 40 00 821 568 345,78 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 VMU-10
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z kutym, ulepszanymi, obsługiwanymi 
ręcznie 6-kątnymi wkładami o profilu UD (nr 19) · narzędzia obsługowe ze 
stali wanadowej GEDORE 31CrV3

Zawartość:
1  precyzyjna grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, o drobnych zębach, 

z dźwignią przełączającą, zwalniana przyciskiem, skok zęba 7,5°
1  klucz nasadowy 6-kątnyrozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 

18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
1 pokrętło przesuwne
po 1 przedłużce 125, 250 mm,
1 przegub Cardana

Dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
28 cz. 40 00 880 520 366,57 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 52/16/5
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1  kluczu nasadowym do świec zapłonowych (z gumową wkładką) 

rozwartość klucza 16
po 1 przedłużce 130 mm, 255 mm
1 pokrętło przesuwne
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
21 części 40 00 826 442 293,93 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 52/16/6
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1 przedłużce 75 mm, 130 mm, 255 mm
1 pokrętło przesuwne
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
22 części 40 00 826 443 296,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 52/16/6 QR
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · z blokadą bezpieczeństwa 
QuickRelease
Zawartość:
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(80 zęby - wersja bez śrub), blokada bezpieczeństwa QR
po 1 przedłużce 75 mm, 130 mm, 255 mm
1 pokrętło przesuwne
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
22 części 40 00 826 444 313,65 WB00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych 50/16/6
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1 przedłużce 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 pokrętło przesuwne
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
22 części 40 00 826 439 296,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 50/22/6
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1 przedłużce 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
28 części 40 00 826 440 352,16 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 52/54/25/6
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1 przedłużce 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
31 części 40 00 826 445 378,00 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 50/54/25/6 kN
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. rozwartość klucza 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1 przedłużce 75 mm, 130 mm, 255 mm 
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
31 części 40 00 826 441 381,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 8006 SC1 Zyklop Hybrid
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · stal chr.-wanad. · funkcja blokady 
nasadki
Szczególne zalety produktu: 
- wszystkie nasadki z narzędziami WERA „take it easy“ 
- możliwość przedłużenia grzechotki w razie potrzeby 
 
Zawartość: 
1  grzechotka o drobnych zębach, z przełącznikiem dźwigowym (skok 

zęba 5 stopni) z elementem ustalającym do przedłużenia grzechotki
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  

16 - 17 - 18 - 19 mm
1 przedłużka grzechotki długość 271 mm 
1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 250 mm 
1 trzpień odblokowujący

Zawartość Nr art. EUR KO
14 cz. 40 00 821 145 169,50 WX06
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Model Zawartość Wersja Skok zęba ° Nr art. EUR KO
Metal push 28 cz. z grzechotką z przekładanym zbierakiem, z 

przelotowym uchwytem 4-kątnym,  
z zabezpieczeniem przed zagubieniem

4,7 40 00 821 658 159,00 WX06

metal switch 28 cz. z grzechotką z przełącznikiem dźwigowym 5 40 00 821 764 145,80 WX06

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Metal
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali chromowo-wanadowej · grzechotka ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · chromowana 
matowo · funkcja blokady nasadki 
 
W komplecie 
nr art. 40 00 821 658: 
1  grzechotka z przekładanym zbierakiem o drobnych 

zębach i uchwycie 4-kątnym, z zabezpieczeniem 
przed zagubieniem, skok zęba 4,7°,

nr art. 40 00 821 764: 
1  grzechotka o drobnych zębach z przełącznikiem 

dźwigowym, skok zęba 5°

po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 250 mm 
1 przedłużka Wobble 52 mm 

1  przejściówka z oprawką szybkowymienną 12,5 mm 
chwyt wewn. 4-kątny (1/2”) na 7,9 mmchwyt wewn. 
6-kątny (5/16”) (do napędu bitów z grzechotką)

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  
rozm. 2, 3**

po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®  
rozm. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55***

po 1 bicie do śrub imbusowychrozm. 5 - 6 - 8 - 10 mm* 
* długość bitu po 30 mm  ** długość bitu po 32 mm    *** 
długość bitu po 35 mm   
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
- bardzo wytrzymała, kuta grzechotka z litego metalu 
- wyjątkowo wąska grzechotka o długiej dźwigni 
- funkcja blokady nasadki 
- drobne zęby

Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym 
pudełku z chroniącym powierzchnię materiałem 
zewnętrznym

40 00 821 658

40 00 821 658

Zawartość Nr art. EUR KO
28 cz. 40 00 821 652 173,10 WX06

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · grzechotka z 
przełącznikiem o konstrukcji zamachowej · klucze 
nasadowe i akcesoria · ze stali chromowo-wanadowej · 
grzechotka ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · 
chromowana matowo · grzechotka z przełączaniem prawo-
lewo w każdej pozycji - zwolnienie nasadki przyciskiem lub 
przełącznikiem suwakowym w każdej pozycji 
 
Zawartość: 
1  grzechotka o drobnych ząbkach z przełącznikiem o 

konstrukcji zamachowej 
i poręczną tuleją szybkoobrotową, skok zęba 5°

po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 przedłużka z tuleją szybkoobrotową 250 mm 
1 przedłużka Wobble 52 mm 
1  przejściówka z oprawką szybkowymienną 12,5 mm 

gniazdo 4-kt. (1/2”) na 7,9 mm gniazdo 6-kt. (5/16”) (do 
napędu bitów z grzechotką)

po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, 3* 

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  
rozm. 2, 3* 

po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®  
rozm. T 20 - T 25 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50*

po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 5 - 6 - 8 - 10 mm** 
* długość bitu po 32 mm    ** długość bitu po 30 mm 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
- bardzo duża prędkość pracy 
- obrotowa główka grzechotki 
-  zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 
15° z 90° do wewnątrz 

- w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
- nasadka zwalania przyciskiem klucza nasadowego 
- wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
- łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce

Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym 
pudełku z chroniącym powierzchnię materiałem 
zewnętrznym
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
37 części 40 00 820 578 333,00 WX06

Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali chr.-wanad  · chromowane mat  · grzechotka  
z przełączeniem prawo-lewo w każdej pozycji · zwolnienie nasadki przyciskiem lub przełącznikiem suwakowym w każdej 
pozycji  
 
Narzędzia umieszczone w piance · pokrywa jest dobrze widoczna i dobrze przytwierdzona · dzięki dwukolorowej wkładce 
z pianki od razu widać, których narzędzi brakuje · brak narzędzi jest natychmiast widoczny (system kontroli narzędzi) 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
· obrotowa główka grzechotki 
· zdefiniowana pozycja przy 0°, 90° w lewo i w prawo oraz 15° z 90° do wewnątrz 
· w pozycji 0° może być stosowana jak zwyczajny wkrętak 
· zwalnianie przez naciśnięcie przycisku 
· wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce

Zawartość: 
1  przegubowa grzechotka o drobnych ząbkach z przełącznikiem o konstrukcji zamachowej, z poręczną tuleją 

szybkoobrotową do szybkiej pracy, skok zęba 5°
po 1 kluczu nasadowym rozwartość klucza 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm 
po 1 przedłużce z tuleją szybkoobrotową i elastycznym systemem blokującym 125 mm, 250 mm 
1 przedłużka Wobble z kątem wychylenia 15° 
1 pokrętło przesuwne 
1 przegub Cardana 
1  przejściówka z oprawką szybkowymienną (12,5 mm uchwyt 4-kątny zewn. (1/2”) na 7,94 mm uchwyt 6-kątny  

zewn. (5/16”) do napędu maszynowego (wkrętarka akumulatorowa) nasadek kluczy nasadowych
po 1 bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 3* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm 3* 
po 1 bicie do śrub z profilem wewn. TORX®, z otworem, rozm. T 20, T 25, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55** 
* długość bitu po ok. 30 mm 
** długość bitu po ok. 35 mm

Całość w kasetce z blachy stalowej z antypoślizgowymi gumowymi stopkami

Zestaw kluczy nasadowych 900
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali 
chr.-wanad  · chromow. · wszystkie narzędzia bezpiecznie umieszczone w 
systemie Safety-Insert-System i 2-materiałowej wkładce z pianki miękkiej 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 11,25°
po 1  kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1 uchwyt poprzeczny 
po 1 przedłużce 123 mm, 248 mm 
1 przegub Cardana
Dostawa w SmartCase (1/3) 165-L

Zawartość Nr art. EUR KO
25 części 40 00 820 597 330,80 WX26
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Zawartość Nr art. EUR KO
42 cz. 40 00 820 340 37,80 PB04

Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
uchwyt czworokątny 10 mm (3/8”) i 12,5 mm (1/2”)  
do śrub z profilem sześciokątnym wewnętrznym, XZN i wewnętrznym 
TORX® · ze stali S2 (przejściówka ze stali chromowo-wanadowej) 
 
do obsługi ręcznej, wkrętarki elektrycznej i wkrętarki udarowej 
 
zawartość: 
po 1 wkładce do śrub z rowkiem prostym rozm. 8 - 10 mm 
po 1 wkładce do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, 3 mm 
po 1  wkładce do śrub z profilem imbusowym dł. 30 mm:  

rozm. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
po 1 wkładce do śrub z profilem imbusowym dł. 75 mm: rozm. 6 - 8 - 10 mm 
po 1  wkładce do śrub z profilem wielozębnym (XZN) dł. 30 mm:  

rozm. M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
po 1  wkładce do śrub z profilem wielozębnym (XZN) dł. 75 mm:  

rozm. M 6 - 8 - 10 - 12 mm
po 1  wkładce do śrub z profilem wewn. TORX® dł. 30 mm:  

rozm. T 20, T 25, T 30, T 40, T 45,T 50, T 55, T 60
po 1  wkładce do śrub z wewnętrznym profilem TORX® dł. 75 mm:  

rozm. T 20, T 25, T 30, T 40, T 45,T 50, T 55, T 60
1 przejściówka* do 12,5 mm (1/2”), 1 przejściówka* do uchwytu 
czworokątnego 10 mm (3/8”) 
 
* przejściówka tylko do obsługi ręcznej

Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
55 cz. 40 00 820 202 134,60 PB04

Zestaw kluczy nasadowych
„z technologią MAGIC 
 
odkręci również zapieczone śruby i nakrętki z zaokrąglonymi w 85% 
krawędziami  
 
Napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali chr.-wanad  · wkładki wkrętakowe z trzonkiem chromowo-
wanadowym i trzpieniami ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej 
 
Zawartość: 
zuchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm 
1  grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 10° (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym PROMAT „z technologią MAGIC rozwartość 4 - 5 - 

5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
po 1  kluczu nasadowym do kluczy nasadowych z profilem wewn. TORX® 

rozm. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1 przedłużka 50 mm, 1 przedłużka z blokadą 115 mm, 1 przegub Cardana, 
1 rękojeść z końcówką 1/4”, po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 
4-5,5 mm,  
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 i 2,
po 1 kluczu trzpieniowym sześciokątnym 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0mm, 1 
przejściówka 6,3 mm (1/4”) na 10,0 mm (3/8”) 
 
z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 10° (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym PROMAT „z technologią MAGIC rozwartość  

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1  kluczu nasadowym do świec zapłonowych rozwartość klucza 

16, 21 mm
Przedłużka 75 mm, 1 przedłużka z blokadą 280 mm, 1 przegub Cardana 
1 przejściówka 12,5 mm (1/2”) na 10,0 mm (3/8”) 
 
wkładki do kluczy nasadowych PROMAT „z technologią MAGIC rozwiążą 
każdy problem. 
Odkręcą zarówno śruby/nakrętki 6-kątne, jak również nakrętki i śruby z 
zaokrąglonymi krawędziami nawet do 85%

Dostawa w kasetce z blachy stalowej
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Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe 
i akcesoria ze stali chr.-wanad  · chromowanie na matowo · wkładki 
wkrętakowe z trzonkiem chromowo-wanadowym i trzpieniami ze stali 
chromowo-niklowo-molibdenowej · grzechotki z przełącznikiem 
dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym · praktyczny, dwukolorowy 
wkład do łatwego sprawdzenia kompletności narzędzi 
 
Zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 18° (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozstaw klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 11 - 12 - 13 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 20 - T 

25 - T 27 - T 30
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
po 1 przedłużce 50, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 4 - 5,5 mm 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 i 2 

1 6-kątny klucz trzpieniowy rozwartość klucza 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
1  pokrętło przesuwne na 6,3 mm (1/4”), także jako przejściówka 10,0 mm 

(3/8”)

z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm 
1  grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 10° (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 

19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 kluczu nasadowym do świec zapłonowych 16, 21 mm 
po 1 przedłużce 75, 250 mm, 
1 element ślizgowy 
1 przegub Cardana

Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
55 cz. 40 00 821 190 85,30 PB04

Zawartość Nr art. EUR KO
60 części 40 00 821 193 88,60 PB04

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe 
i akcesoria ze stali chr.-wanad  · chromowanie na matowo · wkładki 
wkrętakowe z trzonkiem chromowo-wanadowym i trzpieniami ze stali 
chromowo-niklowo-molibdenowej · grzechotki z przełącznikiem 
dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 
 
Zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 18° (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozstaw klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 11 - 12 - 13 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 20 - T 

25 - T 27 - T 30
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
po 1 przedłużce 50, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 4 - 5,5 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 i 2 
1 6-kątny klucz trzpieniowy rozwartość klucza 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm 
1  pokrętło przesuwne na 6,3 mm (1/4”), także jako przejściówka 10,0 mm 

(3/8”)

z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 10° (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 

19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 kluczu nasadowym do świec zapłonowych 16, 21 mm 
po 1 przedłużce 75, 250 mm, 
1 element ślizgowy 
1 przegub Cardana 
po 1 kluczu oczkowo-płaskim rozwartość klucza 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

Całość w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Nr art. EUR KO
91 cz. 40 00 821 192 151,80 PB04

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe  
i akcesoria ze stali chr.-wanad  · chromowanie na matowo · z poręcznym 
radełkowaniem · wkładki wkrętakowe ze stali S2 · grzechotki z 
przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym · 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia 
kompletności narzędzi

Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
50 części 40 00 820 550 514,80 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 V20U-10
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”)- i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali chr.-wanad  
 
zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm  
1 grzechotka z przełącznikiem, bardzo małe ząbki, z tarczą szybkoobrotową i 
zabezpieczeniem do śrub, skok zęba 5° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 

- 10 - 11 - 13 mm
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem 4 - 5,5 - 6,5 mm 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2
1 rękojeść przesuwna
po 1 przedłużce 55, 97 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką kwadratową 115 mm 
 
z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
1 grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 11,25° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 

- 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
po 1 kluczu nasadowym do śrub imbusowychrozm. 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem rozm. 8, 10 mm 
po 1 kluczu nasadowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 3 
po 1 przedłużce 125, 250 mm 
1 przegub Cardana

Dostawa w kasetce z blachy stalowej z wkładką z tworzywa  
ABS (6,3 mm produkty (1/4) we wkładce piankowej Check Tool)
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
81 cz. 40 00 880 519 486,00 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 19 V20U-20
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali chr.-wanad 

zawartość:
z napędem kwadratowym  (1/4”) 6,3 mm
1 grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 9°
po 1  12-kt. kluczu nasadowym rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 mm
po 1 bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm*
po 1 bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1 - 2 - 3*
po 1 bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3*
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm*
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

7,9 mm (5/16) rozm. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm(długość 30 mm)**
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem wewn. TORX rozm. T 10 - T 15 - 

T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem wewn. TORX rozm. T 27 - T 30 - 

T 40 - T 45 - T 50 (długość 35 mm)**
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem wewnętrznym 

wielozębnymrozm. M5 - M6 - M8*
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem wewnętrznym 

wielozębnymrozm. M5 (28 mm) - M6 (28 mm) - M8 (28 mm) - M10  
(38 mm) - M12 (38 mm)**

1 przegub Cardana
1 przedłużka 87 mm
1  przejściówka z gniazda czworokątnego 6,3 mm (1/4) na gniazdo 

sześciokątne 6,3 mm (1/4”)
z  gniazda czworokątnego 6,3 mm (1/4) na gniazdo sześciokątne 7,9 mm 

(5/16) 
(do napędu bitów wkrętakowych z grzechotką/wkrętakiem maszynowym)

1 uchwyt z chwytem sześciokątnym do gniazd 6,3 mm (1/4”)

* = dł. 25 mm
** = do obsługi ręcznej oraz wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych

z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm 
1   grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 6°
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
po 1 przedłużce 125 - 250 mm (umożliwia wychylenie do 15°)

Dostawa w kasetce z blachy stalowej
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Nr art. EUR KO
63 części 40 00 826 285 687,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 86TX
napęd kwadratowy 6,3 mm i 12,5 mm (1/4” i 1/2 )

Zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z końcówką czworokątną 

napędową 6,3 mm (1/4”) z uchwytem 2-materiałowym (22 zęby)
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX®  

rozm E 4, E 5, E 6, E 7, E 8
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 3 - 4 - 5 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25
po 1 przedłużce 54 mm, 150 mm 
 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z napędem kwadratowym 
1 pokrętło przesuwne 
 
z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z końcówką czworokątną 

napędową 12,5 mm (1/2”) z uchwytem 2-materiałowym (36 zęby)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -  

22 - 24 - 27 - 30 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem zewn. TORX® rozm. E 10, E 12, 

E 14, E 16, E 18, E 20 - E 24
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozwartość klucza 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60
po 1 przedłużce 130 mm, 150 mm 
 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 pokrętło przesuwne

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie

Zawartość Nr art. EUR KO
38 części 40 00 820 581 449,65 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 40/52/27/11
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · wkładki do kluczy 
sześciokątnych i akcesoria ze stali stopowej chromowej  
 
zawartość: 
z uchwytem 4-kątnym (1/4”) 6,3 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(22 zęby)
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm 
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozm. 3 - 4 - 5 mm
po 1 przedłużce 54, 150 mm 
1 przegub Cardana 
1 rękojeść z końcówką czworokątną 
1 pokrętło przesuwne 
 
z uchwytem 4-kątnym (1/2”) 12,5 mm  
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z uchwytem 2-materiałowym 

(36 zęby)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -  

22 - 24 - 27 - 30 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 

rozm. 6 - 8 10 - 12 - 14 mm
po 1 kluczu nasadowym do świec zapłonowych 16, 21 mm 
po 1 przedłużce 130, 255 mm, 
1 przegub Cardana 
1 pokrętło przesuwne

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego ABS z możliwością 
składowania na stosie
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Zawartość Nr art. EUR KO
43 części 40 00 820 557 308,00 WX06

Zestaw kluczy nasadowych
z grzechotką Zyklop · napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm 
(1/2”) · nasadki i akcesoria ze stali chromowo-wanadowej · chromowane 
matowo · z praktycznym radełkowaniem · grzechotki o drobnych zębach 
z przełączeniem prawo-lewo w każdej pozycji · zwolnienie nasadki 
przyciskiem lub przełącznikiem suwakowym · przełącznik suwakowy służy 
dodatkowo do obracania główki grzechotki 
 
szczególne zalety produktu: 
· obrotowa główka grzechotki  
· o konstrukcji zamachowej  
· z tuleją szybkoobrotową może być stosowana jak zwykły wkrętak 
· zwalnianie przez naciśnięcie przycisku 
· wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
· bardzo duża prędkość 
· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce 
 
Zawartość dla uchwytu 6,3 mm (1/4”): 
1 grzechotka wychylna z przełącznikiem 6,3 mm (1/4”) skok zęba 5° 
po 1  kluczu nasadowym (1/4) 6,3 mm rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -  

7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 mm
1  przedłużka z tuleją szybkoobrotową i elastycznym systemem  

blokującym 1/4, 150 mm 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4”) z oprawką szybkowymienną (chwyt 

zewnętrzny 4-kątny 1/4” na chwyt zewnętrzny 6-kątny 1/4” do napędu 
maszynowego wymiennych bitów lub na grzechotkę 1/4”)

Zawartość dla uchwytu 12,5 mm (1/2”): 
1 grzechotka wychylna z przełącznikiem 12,5 mm (1/2”) skok zęba 5° 
po 1  kluczu nasadowym 12,5 mm (1/2) rozwartość klucza 13 - 14 - 15 - 16 -  

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
1  przedłużka z tuleją szybkoobrotową i elastycznym systemem  

blokującym 1/2, 250 mm

pozostałe: 
1  uchwyt ręczny z rękojeścią Kraftform i oprawką szybkowymienną 

Rapidaptor do mocowania wymiennych bitów 
Groty wymienne, 89 mm, z chwytem 6-kątnym 6,3 mm (1/4”)

1 bit wymienny do śrub z rowkiem 1,0 x 5,5 mm 
po 1  wymiennym bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH),  

rozm. 1 - 2 - 3
po 1  wymiennym bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD),  

rozm. 1 - 2 - 3
po 1  wymiennym bicie do wkrętów z profilem wewn. TORX®  

(również z trzpieniem zabezpieczającym) rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  
T 27 - T 30

po 1  trzpieniu wymiennym do śrub z wewn. profilem imbusowym (profil z 
otworem) rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm

narzędzia są chronione przed przesuwaniem przez piankę wyścielającą 
pokrywę · dzięki dwukolorowej wkładce z pianki od razu widać, których 
narzędzi brakuje · brak narzędzi jest natychmiast widoczny (system kontroli 
narzędzi)

Całość w stabilnej metalowej skrzynce z uchwytem i 
antypoślizgowymi gumowymi nóżkami

5/135
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Klucz nasadowy 953 HP
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali chr.-wanad, chromowany system Safety-Insert (wszystkie 
narzędzia bezpiecznie umieszczone w 2-materiałowej wkładce z miękkiej 
pianki o wyglądzie włókna węglowego) 
 
zawartość: 
z napędem kwadratowym 6,3 mm (1/4”) 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 18° 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 uchwyt z końcówką czworokątną napędową 6,3 mm (1/4”) 
1 przedłużka 101,5 mm 
po 1  przejściówce z gniazda czworokątnego 6,3 mm (1/4) na gniazdo 

sześciokątne 6,3 mm (1/4”) 
(do napędu bitów wkrętakowych grzechotką)

po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem imbusowym   
rozm. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm*

po 1  bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem krzyżowym rozm. 0,5 x 4 - 0,6 
x 4,5 - 0,8 x 5,5 mm*

po 1 bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2* 
po 1 bicie wkrętakowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2* 
po 1  bicie wkrętakowym do śrub z profilem wewnętrznym TORX  

rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30*
* = dł. 25 mm 
 
z napędem kwadratowym 12,5 mm (1/2”) 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, drobne uzębienie, skok zęba 4° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - -14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
po 1 przedłużce 123 - 248 mm 
 
właściwości grzechotki 12,5 mm (1/2”) 
skok zęba, wynoszący zaledwie 4°, umożliwia pracę w najwęższych 
miejscach 
drobne uzębienie  90 zębów 
certyfikat VPA, statyczny moment obrotowy według DIN 3122: 1000 Nm
Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego (1/3 SmartCase)

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
44 części z grzechotką z przełącznikiem dźwigowym 40 00 820 582 250,00 WX26

Narzędzia ręczne

5/136 Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
112 częściowy z kluczami oczkowo-płaskimi 40 00 820 230 198,00 PB04
112 częściowy z kluczami oczkowymi z grzechotką 40 00 820 231 229,00 PB04

Walizka z kluczami nasadowymi/narzędziami
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) i 12,5 mm (1/2”) · wkłady w postaci 
kluczy nasadowych i elementów eksploatacyjnych ze stali chromowo-
wanadowej  · nasadki wkrętakowe z trzonkiem chromowo-wanadowym 
i trzpieniami ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej · grzechotka 
z przełącznikiem dźwigniowym z dwumateriałową wytrzymałą 
rękojeścią · przełączanie jednym palcem · nasadka jest odłączana poprzez 
naciśnięcie przycisku 
 
Zawartość dolnej części: 
 
z napędem kwadratowym (1/2”) 6,3 mm 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku), skok zęba 18° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

11 - 12 - 13 mm
po 1 długim 6-kt. kluczu nasadowym rozwartość klucza 6 - 7 - 8 - 10 mm 
po 1  kluczu nasadowym do wkrętów z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 15 - T 20 - T 25 - T 30
po 1  kluczu nasadowym do wkrętów z profilem zewn. TORX®  

rozwartość klucza E 4, E 5, E 6, E 8
po 1 kluczu do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
po 1  kluczu nasadowym do wkrętów z rowkiem prostym 0,8 x 4,0  

i 1,0 x 5,5 mm
po 1  kluczu nasadowym do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1, 2
po 1  kluczu nasadowym do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1, 2
po 1 przedłużce 75, 150 mm 
1 element przesuwny do przedłużki 
1 przegub Cardana 
1 napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) 
 
z czopem kwadratowym (1/2”) 12,5 mm 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym (zwolnienie nasadki przez 

naciśnięcie przycisku), skok zęba 10° 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt.rozwartość klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 kluczu nasadowym 6-kt.długiej rozwartość klucza 13 - 17 - 19 mm 
po 1  kluczu nasadowym do wkrętów z profilem zewn. TORX® rozwartość 

klucza E 10, E 12, E 14, E 18
po 1 przedłużce 125, 250 mm 
1 element ślizgowy do przedłużki 
1 przegub Cardana 
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowych długość 100 mm,  

rozm. 7 - 8 - 10 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
po 1  kluczu nasadowym do świec zapłonowych rozwartość klucza  

16 i 21 mm

Asortyment bitów 
1 uchwyt do bitów z magnesem i oprawką szybkowymienną 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem prostym rozm. 3, 4, 5 i 6 mm 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 3 
po 2 bity do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 3 
po 2 bity do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 

27 - T 30 - T 40
po 1  bicie z otworem na wkręty z profilem wewn. TORX®, z trzpieniem 

zabezpieczającym, rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
po 1 bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6* 
1  przejściówka 6,3 mm uchwyt sześciokątny zewn. (1/4”) na 6,3 mm 

uchwyt sześciokątny zewn. (1/4”) do maszynowego napędu nasadek 
kluczy nasadowych 
(wszystkie bity dł. ok. 25 mm)

zawartość górnej części: 
 
1  zestaw kluczy oczkowo-płaskich, 8-częściowy (8-19 mm, wykonanie 

patrz tabela), 1 szczypce nastawne do rur 240 mm
1  kombinerki uniwersalne 180 mm, 1 szczypce tnące boczne 160 mm, 1 

młotek ślusarski (300 g)
1 nóż z ostrzem łamanym, 1 piłka do metalu 240 mm, 1 próbnik napięcia 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 

2 x 100 mm

Całość w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego

40 00 820 230

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Nr art. EUR KO
47 częściowy 40 00 820 631 130,60 PB04

Walizka na narzędzia
12,5 mm czop kwadratowy (1/2”) · wyposażony w narzędzia wysokiej 
jakości dla rzemiosła i przemysłu 
 
Zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym ( uchwyt 2-częściowy 

zwolnienie nasadki przez naciśnięcie przycisku, skok zęba 10°)
po 1  6-kątnejkońcówce kluczy 12,5 mm (1/2”) czop kwadratowy  

SW 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
po 1  kluczu oczkowo-płaskim rozw. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19
1 kombinerki 180 mm 
1 szczypce nastawne do rur 240 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 3,0 - 5,5 - 8,0 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 + 2 
1 tester napięcia 125 - -250 woltów~ 
1  6-kątna wkładka do kluczy nasadowych (8-częściowa) od 1,5 do 8 mm do 

śrub z profilem imbusowym
1  wkładka do kluczy nasadowych (8-częściowa) do śrub z wewnętrznym 

profilem TORX® rozm. T 9 - T 40
1 młotek ślusarski 300 g 
1 przegub Cardana 
po 1 przedłużce 125 i 250 mm 
1 pokrętło przesuwne z czworokątem 12,5 mm (1/2 cala) 
po 1 nasadce do świec zapłonowych 16, 18, 21 mm,

Całość w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
60 cz. w skrzynce z blachy stalowej 40 00 820 301 179,00 WX56

Zestaw narzędzi
w skrzynce z blachy stalowej 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu

W komplecie: 
1 skrzynka narzędziowa z blachy stalowej 530 mm / 5-częściowa 
1 wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 5,5 x 125 mm 
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1/80, 2/100, 

3/150 mm
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1/80, 

2/100, 3/150 mm
1  szczypce tnące boczne 160 mm chromowane, z ergonomiczną, 

antypoślizgową powłoką dwumateriałową
1  kombinerki uniwersalne 180 mm, chromowane, z ergonomiczną, 

antypoślizgową powłoką dwumateriałową
1 szczypce nastawne do rur 240 mm, stal chromowo-wanadowa 
po 1  młotku ślusarskim 300 g i 1000 g z podwójnie wygiętym trzonkiem z 

drewna jesionowego
1 dłuto płaskie 250 mm, 23 x 13 mm 
1 przecinak ślusarski 200 mm 20 x 12 mm 
1 punktak 150 x 12 mm 
4 wybijaki zawleczek (3/150, 4/150, 5/150, 6/150 mm) 
1 oprawka piły do metalu 300 mm, z drewnianą rączką i brzeszczotem HSS 
5 brzeszczotów bimetalowych 300 x 12,5 x 0,63 mm 
po 1  kluczu oczkowo-płaskim (rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 

32 mm) 
po 1  kluczu trzpieniowym TORX sześciokątnym (rozw. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -  

8 - 10 mm)
po 1  kluczu trzpieniowym TORX do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 9, T 10, T 15, T 20, T 27, T 30, T 40)
1 próbnik napięcia jednobiegunowy, 230 V 
1 pilnik płaski 200 mm, nacięcie 2 
1 pilnik okrągły 200 mm, nacięcie 2 
1 szczotka druciana 4-rzędowa, drut stalowy 
1 miara drewniana 2 m 
1 rysik traserski z węglików spiekanych 140 mm 
1 kłódka, mosiądz, 40 mm

Dostawa w wytrzymałej skrzynce z blachy stalowej
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw narzędzi
w PROMAT L-BOXX® do uniwersalnego zastosowania  
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia 
kompletności narzędzi 
 
W komplecie: 
1  miara drewniana składana z podziałką o długości 2 m, biała, odporna na 

działanie wilgoci
1  zestaw kluczy imbusowych, 6-częściowy, rowek/ PH (po 1 wkrętaku  

do wkrętów z rowkiem 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm,  
6,5 x 150 mm, po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH), 
roz. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)

1 próbnik napięcia 120-250 V AC, szer. 3,0 mm, dł. 65 mm 
1 miara zwijana dł. 5 m, szer. 19 mm, żółta, autoblokada 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 8 mm, długość 136 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 9 mm, długość 143 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 10 mm, długość 160 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 11 mm, długość 168 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 12 mm, długość 174 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 13 mm, długość 180 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 17 mm, długość 233 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 19 mm, długość 250 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 22 mm, długość 285 mm 
1 zestaw kluczy imbusowych, 6-częściowy (T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40) 
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX 9-częściowy (rozwartość klucza  

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 6-kątnych z okrągłą kulką
1 latarka LED długość 160 mm, wydajność świetlna 120 lm, 3 x baterie AAA 
1 szczypce tnące boczne 160 mm chromowane 60 HRC, z powłoką 
2-materiałową 
1  kombinerki uniwersalne DIN ISO 5746 długość 180 mm, chromowane,  

z powłoką dwumateriałową
1  szczypce nastawne do rur, chromowo-wanadowa stal samohartowna,  

DIN ISO 8976, długość 240 mm
1  przecinak murarski, chromowo-wanadowa stal samohartowna,  

długość 300 mm, trzonek 23 x 13 mm
1 nóż z ostrzem łamanym, 18 mm, automatyczna blokada 
1 ostrze segmentowe szer. 18 mm, gr. 0,5 mm, hartowane w lodzie 
1 młotek ślusarski 500 g, z 3-materiałowym trzonkiem 
1  punktak, chromowo-wanadowa stal samohartowna, polerowana  

i ulepszona cieplnie, długość 150 mm
1 pilnik płaski dł. 200 mm, 2 nacięcia 
1 PROMAT L-BOXX®

Całość w walizce PROMAT L-BOXX®

Zawartość Nr art. EUR KO
44 elementów 40 00 871 570 269,95 PB04

Zestaw narzędzi do szkoleń 1100-BASIC
w GEDORE-Sortimo L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu 
z zakładką Check-Tool umożliwiającą szybkie rozpoznawanie brakujących 
narzędzi 
 
W komplecie: 
1 szczypce nastawne do rur 180 mm chromowane, z powłoką 
2-materiałową (8133-180 JC) 
1 szczypce tnące boczne wzmocnione 160 mm chromowane, z powłoką 
2-materiałową (8316-160 JC) 
1 szczypce nastawne do rur 260 mm z powłoką ochronną rękojeści (142 10 TL) 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 4 - 5,5 - 6,5 mm (2150)  
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 (2160) 
1 próbnik napięcia 220-250 V napięcie przemienne, płaski 3 mm (4615 3) 
po 1  kluczu oczkowo-płaskim (rozm. 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 

(nr 7)
1  uniwersalny nóż do kabli z ostrzem hakowym, obszar roboczy 8 - 28 mm 

(4528)
1 miara drewniana składana z podziałką 2 m (nr 4533-2) 
1 oprawka mała do drewna i metalu, długość ostrza 145 mm (406) 
1  młotek ślusarski 500 gram z trzonkiem hikorowym i tuleją ochronną 

trzonka (600 H-500)
1 dłuto płaskie 200 mm, szerokość ostrza 23 mm (95-200) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)

Dostawa w GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Zawartość Nr art. EUR KO
23 cz. 40 00 779 296 368,37 WC01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Nr art. EUR KO
49 częściowy 40 00 772 937 513,00 WC01

Zestaw narzędzi TOURING 1000
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu · z wkładami do narzędzi 
kontrolnych służących do łatwej, pełnej kontroli

Zawartość: 
1 grzechotka przełączająca 12,5 mm (1/2”) 270 mm Skok zęba 6°(1993 U-20) 
po 1 kluczu nasadowym 12,5 mm (1/2”) 6-kątne RW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm (19) 
po 1 przedłużce 12,5 mm (1/2”) 125 - 250 mm (1990-5/1990-10) 
1 przegub 12,5 mm (1/2”) 73,5 mm (1995) 
po jednej nasadce kluczy oczkowo-płaskich A,SW 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm (7) 
po 1 wkrętaku kątowym (uchwycie), rozmiar W 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (PH 42-88) 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 4 - 5,5 - 6,5 mm (2150) 
po 1 wkrętaku (uchwyt 3K) do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 (2160) 
1 tester napięcia jednobiegunowy 220 - 250 V, płaski 3 mm (4615 3) 
1 nóż do kabli 195 mm (0513-09) 
1 szczypce uniwersalne 250 mm, z 15-stopniową regulacją, izolowane zanurzeniowo (142 10 TL) 
1 szczypce tnące boczne wzmocnione 160 mm, uchwyt 2K (8316-160 JC) 
1 szczypce z kilkoma nacięciami 180 mm, uchwyt 2K (8133-180 JC) 
1 młotek ślusarski ROTBAND-PLUS, z trzonkiem hikorowym, 300 g (600 H-300) 
1  zestaw przecinaków z wybijakami 6częściowy w uchwycie z PCW (Dłuto płaskie 8-kątne,  

125 x 10 mm, dłuto płaskie 8-kątne, 150 x 16 mm, przecinaki ślusarskie 8-kątne, 125 x 10 x 5 mm, 
przebijak 8-kątny, 120 x 12 x 3 mm, punktak 120 x 10 x 4 mm, wybijak do zawleczek 4 mm) (106)

Zawartość Nr art. EUR KO
58 cz. 40 00 779 293 631,80 WC01

Zestaw narzędzi 1100-01
w GEDORE-Sortimo L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu 
z wkładką Check-Tool umożliwiającą szybkie rozpoznawanie brakujących narzędzi 
 
W komplecie: 
1  grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 12,5 mm (1/2) zabierak z uchwytem 2-materiałowym 

C1993 U-20)
1 przedłużka 12,5 mm (1/2”) 250 mm (1990-10) 
1 przegub krzyżowy 12,5 mm (1/2”) (1995) 
po 1 nasadce 6-kątnej 12,5 mm (1/2”) rozw. 19 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm (19) 
1 klucz nastawny obszar roboczy 0 - 25 mm (60 CP 8) 
1 szczypce nastawne do rur 260 mm chromowane z powłoką 2-materiałową (142 10 JC) 
1 szczypce tnące boczne wzmocnione 160 mm chromowane, z powłoką 2-materiałową (8316-160 JC) 
1 szczypce zaciskowe 180 mm z funkcją zaciskania i zgniatania (8133-180 JC) 
1 młotek ślusarski 500 gram z trzonkiem hikorowym i tuleją ochronną trzonka (600 H-500) 
1 przecinak murarski 8-kątny o długości 250 mm, szerokość ostrza 23 mm (110-256) 
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie wkładanym 10 cz. (rozw. 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -  

8 - 10 mm) (H42-10)
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX oprawa składana 8 cz. (T 8 -T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - 

 T 40) (SCL 43 TX-80)
1  zestaw wkrętaków płaskich z izolacją VDE, 7 cz. (płaski 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 0 - 1 - 2)  

(VDE 2170-2160 PH-077)
1 próbnik napięcia 220-250 V napięcie przemienne, płaski 3 mm (4615 3) 
1 klucz do szafy rozdzielczej (45-S) 
1 miara drewniana składana z podziałką 2 m (nr 4533-2) 
1 miniaturowa lampa diodowa (TFK 649) 
1 stopka przegubowa do miniaturowej lampy diodowej (E-649 F) 
1 zestaw pilników kluczykowych 6 cz. (8728) 
1 nóż do kabli ostrze składane (0063-08) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)

Dostawa w GEDORE-Sortimo L-BOXX®
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Zawartość Nr art. EUR KO
50 częściowy 40 00 820 304 398,00 WX56

Zestaw narzędzi
do instalacji sanitarnych i grzewczych dla rzemiosła i przemysłu · w walizce narzędziowej odpornej 
na działanie wody i kurzu

W komplecie: 
1 sanitarny klucz do kół 10 funkcji - Rothenberger - 40 00 781 025 
1 narzędzie do wkręcania zaworów - Rothenberger - 40 00 781 135 
1  zestaw kluczy stopniowych uniwersalnych (grzechotka iklucz stopniowy) - Rothenberger - 

40 00 781 051
1 klucz ekspresowy (SW 17/19 M 10) - Rothenberger - 40 00 781 052 
1 zestaw wkrętaków 7-częściowy. (płaskie/PH/PZD) - promat - 40 00 802 312 
1 walizka z zestawem narzędzi wodoszczelna i odporna na kurz - Stanley - 40 00 807 010 
1 szczypce nastawne do rur240 mm - PROMAT - 40 00 810 665 
1 szczypce nastawne do rur ze szczęką w kształcie litery S 25,4 (1‘‘) mm - PROMAT - 40 00 810 730 
1  szczypce nastawne do rur ze szczękami w kształcie litery S 38,1 mm (1 1/2”) - PROMAT - 

40 00 810 731
1 młotek ślusarski z trzonkiemhikorowym 500 gram - PROMAT - 40 00 811 025 
1 podbijak 1250 gram - PROMAT - 40 00 811 101 
1 dłuto płaskie 250 mm szerokość ostrza 25 mm - PROMAT - 40 00 812 105 
1 osłona dłoni do przecinaka - PROMAT - 40 00 812 245 
1 klucz do nakrętek baterii stojących lewo-/prawostronny do rozw. 36 - PROMAT - 40 00 812 550 
1  mini przecinak do rur do cienkościennych rur metalowych obszar roboczy 3 - 30 mm -  

PROMAT - 40 00 812 601
1  przecinak do rur do cienkościennych rur metalowych obszar roboczy 3 - 35 mm - PROMAT - 

40 00 812 610
1 kółko zapasowe do przecinaka do rur średnica 20 mm - - 40 00 812 625 
1 oprawka mała długość arkusza 150 mm - PUK - 40 00 814 015 
12 brzeszczot do metalu/uniwersalny 150 mm - 40 00 814 021 
1 oprawka piły do metalu z brzeszczotem bimetalicznym 300 mm - PROMAT - 40 00 814 059 
10 brzeszczotów do metalu HSS brzeszczot z bimetalu 300 mm - PROMAT - 40 00 814 083 
1 wykrojnik do blachy 3 średnica cięcia 35 mm - 40 00 814 589 
1 szpachla malarska z drewnianą rękojeścią szerokość 40 mm - 40 00 816 524 
1 miseczka do gipsu stożkowa z gumy Ø 125 mm - 40 00 816 561 
1 zestaw kluczy oczkowo-płaskich 8 częściowy. rozw. 8 - 19 mm - PROMAT - 40 00 823 600 
1 zestaw wkrętaków kątowych9 częściowych. 1,5 - 10 mm - PROMAT - 40 00 825 485 
1  poziomnica 50 cm z aluminium (również dopomiarów przejścia) - PROMAT - 40 00 857 155, 

40 00 857 156
1 ołówek kamieniarski 30 cm niezaostrzony - Lyra - 40 00 871 810 
1  ołówek specjalny 24 cm do powierzchni płaskich (płytki, ceramika, szkło) ścieralne,  

zaostrzony - Lyra - 40 00 871 817 
1 latarka kieszonkowa LED - PROMAT - 40 00 877 151

Całość w solidnej walizce z tworzywa sztucznego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
40 elementów 40 00 871 571 368,00 PB04

Zestaw narzędzi
w walizce PROMAT L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła sanitarnego 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności narzędzi 
 
W komplecie: 
1 miara drewniana składana z podziałką o długości 2 m, biała, odporna na działanie wilgoci 
1 zestaw wkrętaków płaskich z izolacją VDE, 6 cz. (płaskie 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 1 - 2) 
1 latarka LED długość 160 mm, wydajność świetlna 120 lm, 3 baterie AAA 
1 miara zwijana dł. 5 mm, szer. 19 mm, żółta, autoblokada 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 8 mm, długość 136 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 10 mm, długość 160 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 13 mm, długość 180 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 17 mm, długość 233 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 19 mm, długość 250 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 22 mm, długość 285 mm 
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX 9-częściowy  

(rozwartość klucza 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 6-kątnych z okrągłą kulką
1 próbnik napięcia 2-bieg., wyświetlacz LED 
1 szczypce nastawne do rur 38,10 mm (1 1/2 cala) 
1 młotek ślusarski 500 g, z 3-materiałowym trzonkiem 
1 klucz stopniowy do złączek zaworu 9,53 mm (3/8 cala) i 12,7 mm (1/2 cala) 
1 klucz do nakrętek baterii stojących długość 235 mm 
1 mały przecinak do rur, zakres roboczy 3 - 30 mm 
1 mały przecinak do rur, zakres roboczy 3 - 35 mm 
1  szczypce nastawne do rur, chromowo-wanadowa stal samohartowna,  

DIN ISO 8976, długość 240 mm
1  przecinak murarski, chromowo-wanadowa stal samohartowna, długość 300 mm,  

trzonek 23 x 13 mm
1 nóż z ostrzem łamanym, 18 mm, automatyczna blokada 
1 ostrze segmentowe szer. 18 mm, gr. 0,5 mm, hartowane w lodzie 
1 klucz do szaf sterowniczych, cynkowy odlew ciśnieniowy 
1 grzechotka przekładana 12,5 mm (1/2 cala) 
1 gratownik wewnętrzny / zewnętrzny 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8cal.) 
1 PROMAT L-BOXX®

Całość w walizce PROMAT L-BOXX®
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw narzędzi 1100-03
do instalacji sanitarnych i grzewczych 
w GEDORE-Sortimo L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu 
z zakładką Check-Tool umożliwiającą szybkie rozpoznawanie brakujących narzędzi 
 
W komplecie: 
po 1 kluczu płaskim z grzechotką oczkową, rozw. 10 - 13 - 17 - 19 - 24 mm (nr 7 R) 
1 szczypce nastawne do rur 38,1 mm (1 1/2”) (Eck-Schwede-snap) (100 1 1/2)  
1 szczypce nastawne do rur 260 mm z powłoką ochronną rękojeści (142 10 JC) 
1 klucz do szafy sterowniczej/wielofunkcyjny(45 P) 
1 młotek ślusarski 500 gram z trzonkiem hikorowym i tuleją ochronną trzonka (600 H-500) 
1 przecinak murarski 8-kątny o długości 250 mm, szerokość ostrza 23 mm (110-256) 
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX oprawa składana 8 cz. (T 8 -T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T 40) (SCL 43 TX-80)
1 klucz do armatury sanitarnej z aluminium 260 mm, obszar roboczy 0 - 73 mm (322000) 
1 frez do rur obszar roboczy 4 - 32 mm (232001) 
1 przecinak do rur ze stali szlachetnej, obszar roboczy 6 - 35 mm (225011) 
1 próbnik napięcia i tester ciągłości 2-biegunowy, 6-1000 V napięcie stałe/przemienne (V 4614 PLUS) 
1  zestaw wkrętaków płaskich z izolacją VDE, 7 cz. (płaski 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 0 - 1 - 2)  

(VDE 2170-2160 PH-077)
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie wkładanym 10 cz.  

(rozw. 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) (H42-10)
1 miara drewniana składana z podziałką 2 m (nr 4533-2) 
1 przecinak do rur miedzianych ”MINI-QUICK”, obszar roboczy 4 - 16 (231000) 
1 klucz do nakrętek baterii stojących długość 235 mm, obszar roboczy do rozw. 36 (316000) 
1 zestaw kluczy do bloków zaworów rozw. 30 mm (381000) 
1 klucz stopniowy 9,53 - 24,4 mm (3/8” - 1”) (380100) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)

Dostawa w GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Zawartość Nr art. EUR KO
44 cz. 40 00 779 295 894,60 WC01

Teczka na narzędzia
kompaktowa · z poliester 500D · czarny/niebieski · z okalającym zamkiem błyskawicznym ·  
teczka rozkładana 
 
zawartość nr art. 40 00 871 693 (Teczka na narzędzia pusta , 40 00 871 691): 
1 kombinerki dł. 160 mm, chromowane 
1 szczypce nastawne do rur dł. 240 mm 
1 nóż z ostrzem łamanym 163 mm 
1 latarka kieszonkowa, wydajność świetlna 70 lm z 1 x baterią AAA Mignon 
1 miara drewniana składana z podziałką o długości 2 m 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 + 2 
 
zawartość nr art. 40 00 871 694 (Teczka na narzędzia pusta , 40 00 871 692): 
1 kombinerki dł. 160 mm, chromowane 
po 1 kluczu płaskim dwustronnym 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 i 17 x 19 mm chromowanym 
1 zestaw kluczy trzpieniowych TORX z gałkami kulistymi, bardzo długie RK 1,5 - 10 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 3,5 - 5,5 - 6,5 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 + 2 
1 zwijana taśma miernicza długość 3 m

Szer. x gł. x wys. mm Zawartość Nr art. EUR KO
300 x 60 x 270 11-częściowa 40 00 871 693 60,90 PX25
300 x 60 x 270 22-częściowa 40 00 871 694 59,50 PX25

40 00 871 694

40 00 871 693
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Zestaw narzędzi do instalacji sanitarnej/grzewczej KK SH 1 
zawartość: 
1  grzechotka przegubowa z przełącznikiem Zyklop Speed z uchwytem wielomateriałowym 6,3 mm 

czworokątny zabierak napędowy (1/4”) 
(skok zęba tylko 5 stopni)

po 1 nasadce wkrętakowej 6-kątnej rozm. 7, 10, 13 mm 
po 1  kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką „Joker, z funkcją przytrzymania po stronie szczęki rozm. 

10 i 13 mm
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym z wielomateriałową rękojeścią Kraftform, kapturkiem  

i przechodzącym trzonem sześciokątnym do wkrętów z rowkiem 1,2 x 7,0 x 125 mm
1  wkrętak z izolacją VDE z uchwytem wielomateriałowym do wkrętów z rowkiem prostym  

1,0 x 5,5 x 125 mm
1  wkrętak z izolacją VDE z uchwytem wielomateriałowym i z mniejszą średnicą grota do wkrętów  

z rowkiem prostym 0,6 x 3,5 x 100 mm
1  próbnik napięcia jednobiegunowy z uchwytem z serii Kraftform zakres kontroli 150 - 250 woltów~  

3 x70 mm
po 1  wkrętaku nasadowym z uchwytem z serii Kraftform i pustym trzonkiem do wystających kołków 

gwintowanych rozm. 10 i 13 mm
po 1  bicie z funkcją trzymania wkrętu, do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX ®  

rozm. T 10/50 mm, T 15/50 mm, T 20/50 mm, T 25/50 mm, T 30/50 mm, T 40/50 mm
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/89 mm, 2/89 mm 
po 1 bicie do wkrętów imbusowych rozm. 3/89 mm, 4/89 mm, 5/89 mm, 6/89 mm 
1  przejściówka z gniazda 4-kt. 6,3 mm (1/4”) na gniazdo 6-kt. 6,3 mm (1/4”) do napędu bitów  

z grzechotką 
(z mechanizmem szybkomocującym od strony bitu)

Całość w stabilnej, praktycznej składanej torbie 

Zawartość Nr art. EUR KO
25 cz. 40 00 820 305 138,00 WX06

5/143

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw narzędzi Kraftform Kompakt W1
konserwacja 
 
z 35 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do prac konserwacyjnych wewnątrz i na zewnątrz 
 
Zawartość: 
1 uchwyt ręczny Kraftform z izolacją VDE 
1 trzpień wymienny do wkrętów z rowkiem prostym 2,5 mm, z izolacją VDE* 
po 1 trzpieniu wymiennym do wkrętów z rowkiem prostym 3,5 - 4,0 - 5,5 mm, z izolacją VDE** 
po 1 trzpieniu wymiennym do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1-2, z izolacją VDE** 
po 1 trzpieniu wymiennym do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1-2, z izolacją VDE** 
po 1 trzpieniu wymiennym do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 10, z izolacją VDE* 
po 1  trzpieniu wymiennym do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 15 - T 20 - T 25,  

z izolacją VDE*
1 nakładany uchwyt do śrub 
1 jednobiegunowy próbnik napięcia (150 - 250 V AC) 
1 klucz płaski dwustronny rozw. 10 x 13 „Joker z funkcją trzymania śruby 
1 grzechotka przegubowa z przełącznikiem Zyklop speed 6,3 mm (1/4”) 
1  element łączący z uchwytu czterokątnego 6,3 mm (1/4”) na gniazdo sześciokątne 6,3 mm (1/4”) 

(do napędzania bitów (konwencjonalna wkrętarka akumulatorowa))
1 przedłużka 6,3 mm (1/4”) z tuleją szybkoobrotową 75 mm 
po 1 nasadce 6-kątnej 6,3 mm (1/4”) rozw. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 
1 uchwyt uniwersalny bitów z silnym magnesem trwałym o dł. 50 mm 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2*** 
po 1 bicie do wkrętów zprofilem wewnętrznym imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
po 1 bicie do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 25*** 
* długość 154 mm, **długość 154 mm z mniejszą średnicą grota, ***długość 25 mm
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku z chroniącym powierzchnię 
materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
35 cz. 40 00 820 306 119,20 WX06
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw narzędzi Kraftform Kompakt M1
metal 
 
z 39 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do konstrukcji drewnianych 
 
Zawartość: 
1 grzechotka przegubowa z przełącznikiem Zyklop Speed 6,3 mm (1/4”) 
1 przedłużka 6,3 mm (1/4”) z tuleją szybkoobrotową 150 mm 
1 przedłużka „Woble 6,3 mm (1/4”) 56 mm 
1  element łączący z uchwytu czterokątnego 6,3 mm (1/4”) na gniazdo 

sześciokątne 6,3 mm (1/4”) (do napędzania bitów (konwencjonalna 
wkrętarka akumulatorowa))

1 uchwyt Kraftform z oprawką szybkowymienną 
po 1 nasadce 6-kątnej 6,3 mm (1/4”) rozw. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3* 
po 1 bicie do wkrętów z profilem imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
po 1  bicie do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 

20 - T 25 - T 30*
1 bit do śrub z rowkiem 5,5 mm* 
po 1  gwintownik uniwersalny z uchwytem HSS 1/4 z wejściem 

sześciokątnym 6,3 mm (1/4”) 2,5/36 - 3,3/39 - 4,2/41 - 5/44 - 6,8/51 - 
8,5/59 mm

po 1  wiertle z uchwytem na bit HSS z wejściem sześciokątnym 6,3 mm 
(1/4) 3/38 - 4/44 - 5/50 - 6/50 - 8/51 - 10/54 mm

1 nakładany uchwyt do śrub 
1 jednobiegunowy próbnik napięcia (150 - 250 V AC) 
* długość 89 mm, ** długość 25 mm
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku  
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
39 cz. 40 00 820 308 145,20 WX06

Zestaw narzędzi Kraftform Kompakt H1
drewno 
 
z 41 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do konstrukcji drewnianych 
 
Zawartość: 
1 wkrętak z grzechotką z uchwytem Kraftform, przełączalny  
(prawy, twarda, lewy) 
z uchwytem do bitów i z mechanizmem szybkomocującym 
1  grzechotka do bitów z przełączaniem prawa/lewa i bezpośrednim 

uchwytem do bitów
1  przejściówka z uchwytu 4-kątnego zewn. 6,3 mm (1/4”) na uchwyt 

sześciokątny zewn. 6,3 mm (1/4”) do napędu mechanicznego nasadek 
kluczy nasadowych (konwencjonalna wkrętarka akumulatorowa)

1  element łączący z uchwytu czterokątnego 6,3 mm (1/4”) na gniazdo 
sześciokątne 6,3 mm (1/4”) (do napędzania bitów (konwencjonalna 
wkrętarka akumulatorowa))

po 1 nasadce 6-kątnej 6,3 mm (1/4”) rozw. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm 
1 uchwyt uniwersalny bitów z silnym magnesem trwałym o dł. 50 mm 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3* 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3* 
po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3** 
po 1  bicie do wkrętów z profilem wewn. TORX® (również z trzpieniem 

zabezpieczającym) rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30*
po 1 bity do wkrętów z profilem wewn. TORX® T 20 - T 25** 
po 1  bicie do wkrętów z  profilem wewnętrznym imbusowym  

rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm*
1 bit do śrub z rowkiem 5,5 mm* 
1 bit do śrub z rowkiem 5,5 mm** 
po 1  wiertle krętym HSS do drewna z chwytem sześciokątnym 6,3 mm 

(1/4”) 3/70 - 4/74 - 5/85 - 6/95 - 8/100 mm
1 jednobiegunowy próbnik napięcia (150 - 250 V AC) 
1 nakładany uchwyt do śrub 
* długość 89 mm, ** długość 25 mm
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku  
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
41 cz. 40 00 820 307 116,10 WX06

139-05_05___im Aufbau[2243695]-A7.indd   144 07.11.2018   14:12:08



5/145

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw narzędzi
do instalacji elektrycznej · wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu

W komplecie: 
1 skrzynka metalowa z blachy stalowej ok. 530 x 200 x 200 mm 
1 kłódka bębenkowa 40 mm (z 3 kluczami) 
po 1 szt klucz płaski dwustronny 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm 
po 1 szt długi wkrętak kątowy z gałką kulistą rozmiar 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
po 1  szt wkrętak z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym, 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 

125 mm, 6,5 x 150 mm
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 próbnik napięcia 3,0 x 60 mm 
1 szczypce tnące boczne z izolacją VDE 160 mm 
1 kombinerki z izolacją VDE 180 mm 
1 szczypce półokrągłe z izolacją VDE 200 mm 
1 szczypce nastawne do rur z izolacją VDE 240 mm ALLIGATOR* Knipex 
1 szczypce do ściągania izolacji z izolacją VDE 160 mm, obszar roboczy 10 mm 
1 nóż do kabli* 1 częściowy składany 
1  nóż do ściągania izolacji z ostrzem hakowym, obrotowym ostrzem wewnętrznym,  

obszar roboczy 8 - 28 mm Ø
1 nóż z ostrzem łamanym szerokość ostrza 18 mm 
1 młotek ślusarski 300 g ze styliskiem hikorowym 
1 szt podbijak 1000 g ze styliskiem hikorowym 
1 dłuto płaskie długość 250 mm, 23 x 13 mm 
1 przecinak dla elektryków długość 200 mm, szerokość ostrza 10 mm 
1 oprawka do pił 150 mm, Puk 
12 wymiennych brzeszczotów 150 mm, do metalu, tworzywa sztucznego itd. 
1 szpachla malarska z płasko-owalną, drewnianą rękojeścią, szerokość: 50 mm 
1 miseczka do gipsu ok. 125 mm Ø (u góry) 
po 1  rolce taśmy izolacyjnej 3,3 m x 19 mm w kolorze żółtym, białym, niebieskim,  

czarnym, czerwonym, zielonym
1 spirala do wciągania kabli Perlon, średnica 3 mm, 10 m długa 
1 miara drewniana 2 m 
1 poziomica elektroniczna LM, 400 mm 
1 marker z rysikiem grafitowym 
1 latarka kieszonkowa LED z trzema ogniwami Mignon 
 
*chromowana z ergonomiczną powłoką 2-materiałową

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
66 częściowy w skrzynce z blachy stalowej 40 00 820 299 224,00 WX56

Zestaw narzędzi dla elektryków
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu

W komplecie: 
1  torba na narzędzia/serwisowa walizka narzędziowa do wyboru, patrz tabela,  

420 x 160 x 250 mm
1 kombinerki z izolacją VDE 180 mm* 
1 szczypce tnące boczne z izolacją VDE 160 mm* 
1 szczypce odgięte z izolacją VDE 200 mm* 
1 szczypce do ściągania izolacji z izolacją VDE 160 mm, obszar roboczy do maks. 5 mm* 
po 1  wkrętaku płaskim z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym (3,0 x 100 mm,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
1 przecinak dla elektryków 200 mm 
1 dłuto płaskie 250 mm, 23 x 13 mm 
1 młotek ślusarki 300 g, z podwójnie wygiętym trzonkiem z drewna jesionowego 
1 podbijak (pobijak) 1000 g, z podwójnie wygiętym trzonkiem z drewna jesionowego 
1 miara drewniana 2 m 
1 oprawka do pił 150 mm, Puk 
12 wymiennych brzeszczotów 150 mm, do metalu, tworzywa sztucznego itd. 
1 składany nożyk do kabli 1 cz. z drewnianą rękojeścią 
1 nóż do ściągania izolacji z ostrzem hakowym, obszar roboczy 8 - 28 mm 
1 miseczka do gipsu średnica ok. 125 mm 
1 szpachla malarska z płasko-owalną, lakierowaną drewnianą rękojeścią, szerokość: 50 mm 
1 marker 17,5 cm 
1 próbnik napięcia DUSPOL ANALOGOWY, Benning 
1 próbnik napięcia 3,0 x 60 mm 
1 tester ciągłości DUTEST pro, Benning 
1 szczypce nastawne do rur 240 mm z izolacją VDE, ALIGATOR* Knipex 
1 poziomica elektroniczna LM, 400 mm 
1 spirala do wciągania kabli Perlon, średnica 3 mm, 10 m długi 
po 1  rolce taśmy izolacyjnej 3,3 m x 19 mm w kolorze żółtym, białym, niebieskim, czarnym, 

czerwonym, zielonym

*chromowana z ergonomiczną powłoką 2-materiałową

Dostawa z urządzeniami pomiarowymi/kontrolnymi Benning

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
46 cz. w torbie na narzędzia ze skóry wołowej 40 00 820 302 349,00 WX56
46 cz. w serwisowej walizce narzędziowej z ramą z aluminium 40 00 820 303 375,00 WX56 40 00 820 303 40 00 820 302
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Nr art. EUR KO
90 częściowy 40 00 772 966 923,40 WC01

Zestaw narzędzi 1090 ELEKTRIKER
dla elektryków · w sztywnej walizce z aluminiowymi obejmami i 
zintegrowanymi zamkami

Zawartość: 
1 grzechotka z kółkiem przełączającym 6,3 mm (1/4”) (2093 U-3) skok zęba 5° 
1  Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 6,3 mm (1/4”) 115 mm 

(2087)
1 przegub krzyżowy 6,3 mm (1/4”) (2095) 
1 czworokątny uchwyt nakładany 6,3 mm (1/4”) (2098) 
1 przedłużka 6,3 mm (1/4”) 97 mm (2090-4) 
po 1 kluczu płaskim dwustronnym SW 14x17, 18x19, 21x23, 22x24 mm (6) 
po 1  kluczu płaskim dwustronnym, małym SW 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 mm (8)
po 1  wkładzie klucza nasadowego 6,3 mm (1/4”) 6-kątnym SW 4 - 4,5 - 5 - 

5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm (20)     
po 1  wkrętaku kątowym sześciokątnym SW 2 (5/64”), 2,5 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

- 10 mm (42)
1 Klucz nastawny 250 mm, obszar roboczy 0 - 30 mm (60 CP 10) 
1 szydło sześciokątne długość całkowita 200 mm (156 S) 
1 wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym krótka wersja, 5,5 mm (2153) 
po 1  wkrętaku z rękojeścią 3K z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

prostym rozm. 3,5- 4- 5,5- 6,5 mm (VDE 2170)                                                                    
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) wersja krótka, 

rozm. 1 (2161)
po 1  wkrętaku z rękojeścią 3K z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 (VDE 2160 PH)                           
po 1  wkrętaku z rękojeścią 3K z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 (2160 PZ)
1 tester napięcia jednobiegunowy 220 - 250 V, płaski 3,5 mm (4615) 
po 1 wkrętaku kątowym wkrętów z rowkiem prostym 5,5 - 8 mm (173) 
po 1  wkrętaku kątowym do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1+2 (174 1)

1 rysik traserski długość 250 mm (745) 
1 nóż do kabli długość 195 mm (0513-09) 
1 stalowa taśma pomiarowa długość 3 mm (4534-3) 
1 piła do metalu długość 350 mm (401) 
10 pił do metalu długość 200 mm (401 A) 
1  szczypce nastawne do rur 250 mm regulowane 7-stopniowo uchwyt 2K 

(145 10 JC)
1 nożyce uniwersalne 140 mm (8096-140) 
1  szczypce do ściągania izolacji z izolacją zanurzeniową VDE 160 mm (VDE 

8098-160)
1 szczypce płaskie z izolacją zanurzeniową VDE (VDE 8120-160) 
1  wzmocnione szczypce uniwersalne z izolacją zanurzeniową VDE 180 mm 

(VDE 8250-180)
1  szczypce płaskie okrągłe z izolacją zanurzeniową VDE 160 mm (VDE 8132 

AB-160)
1  szczypce tnące boczne wzmocnione 200 mm z izolacją zanurzeniową VDE 

(VDE 8316-200)
1 dłuto płaskie płaski owal, 175 x 20 x 12 mm (95-175) 
1 przebijak 8-kątny 120 x 10 x 2 mm (99 10-2) 
1 przebijak 8-kątny 120 x 10 x 4 mm (99 10-4) 
1 automatyczny punktak z końcówką i ochroną rąk (101) 
1 przecinak dla elektryków 8-kątny, 250 x 12 x 10 mm (112 A-250) 
1 przecinak dla elektryków (112 S) 
1  młotek ślusarski ROTBAND-PLUS, z trzonkiem hikorowym,  

300 g (600 H-300)
1 młotek szklarski 100 g (72 H-100) 
1 lutownica 60 Watt (E-1090 LK) 
1 cyna lutownicza HS10 (E-1090 LZ) 
1 puszka smaru lutowniczego (50 g) (E-1090 LF) 
1 salmiak w kamieniu 64 x 45 x 40 mm (E-1090 LS)

 

inne zestawy narzędzi do instalacji elektrycznej: patrz strony 5/234 - 5/238

139-05_05___im Aufbau[2243695]-A7.indd   146 07.11.2018   14:12:12



Zestaw narzędzi do odkręcania śrub
wkrętarki udarowe · 12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · 
(do mocowania nasadek z uchwytami 12,5 mm (1/2”)) · nadaje się 
szczególnie do luzowania mocno dokręconych śrub poprzez uderzanie 
młotkiem udarowym · z prawo- i lewobieżnym · do wprowadzania nasadek 
udarowych, napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2 cala) 
 
Zawartość: 
1 wkrętarka udarowa 12,5 mm (1/2”) z kierunkiem pracy prawo/lewo 
po 1  bicie do śrub z rowkiem prostym 7,94 mm (5/16”) 8/36 mm - 8/80 

mm - 10/36 mm
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 7,94 mm (5/16”), rozm. 

2/36 mm - 2/80 mm - 3/36 mm
1  łącznik gniazda kwadratowego 12,5 mm (1/2”) na gniazdo  

sześciokątne 7,94 mm (5/16”)
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
8-częściowy 40 00 828 191 26,40 PB02

5/147

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw bitów
bity wymienne 7,94 mm (5/16”) pasują do wkrętaka udarowego  
nr art. 40 00 828 191 
 
zawartość: 
po 1 bicie do śrub z rowkiem 7,94 mm (5/16”), 1,2 x 9 /1,2 x 10 mm, 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym 7,94 mm (5/16”), rozm. 2 i 3

Zawartość Nr art. EUR KO
4 szt. 40 00 828 192 3,05 PX09

Zestaw narzędzi do odkręcania śrub K 1900-018
wkrętarki udarowe · 12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) ·  
(do mocowania nasadek kluczy nasadowych z uchwytami 12,5 
mm (1/2”) z czworokątnym zabierakiem napędowym) · nadaje się 
szczególnie do luzowania mocno dokręconych śrub poprzez uderzanie 
młotkiem udarowym · prawo- i lewobieżny do nasadek udarowych · wkrętak 
z bitami do najważniejszych kluczy płaski i krzyżakowych i sześciokątnych 
śrub z gniazdem 
 
Zawartość: 
1  wkrętarka udarowa 12,5 mm (1/2)uchwyt czworokątny, z odkręcaniem  

w prawo/lewo
po 1  nasadce do śrub z rowkiem prostym 8 mm (5/16”) 5,5 - 6,5 - 8,0 -  

12 mm, 41 mm długi
po 1  nasadce do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 8 mm (5/16)  

rozm. 2/ 3/4
po 1  nasadce do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 8 mm (5/16) 

rozm. 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, 30 mm długi
po 1  nasadce do śrub z wewnętrznym profilem TORX® T27 - T30 - T40 - T45, 

35 mm długości
1 łącznik gniazdo 6kt. 12,5 mm (1/2”) na gniazdo 6kt. 8 mm (5/16)
Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
18-częściowy 40 00 828 193 122,31 WC01

5 16/ "
7,94 mm
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

19 50 40 00 824 450 5,30 51,5 40 00 824 480 14,26 50 40 00 826 449 12,07
21 50 40 00 824 451 5,30 51,5 40 00 824 481 16,40 - - -
22 50 40 00 824 452 5,30 51,5 40 00 824 482 14,76 51 40 00 826 450 12,07
23 50 40 00 824 453 5,60 - - - - - -
24 50 40 00 824 454 5,60 51,5 40 00 824 483 14,29 51 40 00 826 451 13,18
26 52 40 00 824 455 6,20 - - - - - -
27 52 40 00 824 456 6,30 54,5 40 00 824 484 15,53 54 40 00 826 452 14,20
29 52 40 00 824 457 6,70 - - - - - -
30 54 40 00 824 458 6,70 57,5 40 00 824 485 16,77 58 40 00 826 453 15,30
32 56 40 00 824 459 7,10 57,5 40 00 824 486 16,55 58 40 00 826 454 15,22
34 56 40 00 824 460 7,90 57,5 40 00 824 487 19,53 60 40 00 826 455 18,53
35 58 40 00 824 461 8,10 - - - - - -
36 58 40 00 824 462 8,10 59,5 40 00 824 488 20,43 60 40 00 826 456 18,87
38 60 40 00 824 463 8,80 59,5 40 00 824 489 19,53 64 40 00 826 457 20,32
41 64 40 00 824 464 9,50 62,5 40 00 824 490 28,89 67 40 00 826 458 26,86
46 68 40 00 824 465 11,10 65,5 40 00 824 491 30,51 73 40 00 826 459 28,73
50 72 40 00 824 466 12,50 68,5 40 00 824 492 36,54 80 40 00 826 460 33,83
55 76 40 00 824 467 18,40 68,5 40 00 824 493 41,31 80 40 00 826 461 44,63
60 78 40 00 824 468 20,50 68,5 40 00 824 494 48,33 80 40 00 826 462 52,70

WX16 WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych 508100-6 Zestaw kluczy nasadowych 32 Zestaw kluczy nasadowych 55
napęd kwadratowy 20,0 mm (3/4”) · 6-kt. · stal 
chromowo-wanadowa 

DIN 3124 / ISO 2725

20,0 mm czworokątny zabierak napędowy 
(3/4) · 6-kątny · stal chromowo-wanadowa · 
chromowany · poręczne radełkowanie · obsługa 
ręczna · z trzpieniem zabezpieczającym

DIN 3124 / ISO 2725-1

20 mmczworokątny zabierak napędowy (3/4”) · 
6-kątny · stal wysokosprawna HPQ®·chromowana

DIN 3124/ISO 2725-1

Zestaw kluczy nasadowych 56
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · 6-kt. · stal wysokosprawna HPQ® · 
chromow.
DIN 3124/ISO 2725-1

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
24 90 40 00 826 463 26,27 WB00
27 90 40 00 826 464 28,99 WB00
30 90 40 00 826 465 32,56 WB00
32 90 40 00 826 466 34,34 WB00
36 90 40 00 826 467 39,87 WB00
41 90 40 00 826 468 49,30 WB00

40 00 826 466
Zestaw kluczy nasadowych D32
napęd kwadratowy 20,0 mm (3/4”) · profil UD ·  · chromowany · poręczne 
radełkowanie · obsługa ręczna · szlifowany

o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
19 51,5 40 00 771 290 14,26 WC01
21 51,5 40 00 771 291 16,47 WC01
22 51,5 40 00 771 292 14,76 WC01
24 51,5 40 00 771 293 14,35 WC01
27 54,5 40 00 771 294 15,59 WC01
30 57,5 40 00 771 296 16,77 WC01
32 57,5 40 00 771 297 16,62 WC01
36 59,5 40 00 771 299 20,43 WC01
38 59,5 40 00 771 300 19,53 WC01
41 62,5 40 00 771 301 28,89 WC01
46 65,5 40 00 771 302 30,51 WC01
50 68,5 40 00 771 303 36,54 WC01
55 68,5 40 00 771 304 41,31 WC01
60 68,5 40 00 771 305 48,33 WC01
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
14  80 40 00 824 496 17,30 40 00 826 469 32,13
17  80 40 00 824 497 20,25 40 00 826 470 33,75
17 155 40 00 771 334 29,07 - -
19  80 40 00 824 498 21,42 40 00 826 471 34,60
22  80 40 00 824 499 23,31 40 00 826 472 36,47

WC01 WB00

Zestaw kluczy nasadowych IN 32 Zestaw kluczy nasadowych 59
do śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym · napęd kwadratowy 
20,0 mm (3/4”) · wkładka ze stali wanadowej  · ostrze ze stali specjalnej 
fosforanowanej manganowo · poręczne radełkowanie · obsługa ręczna · z 
trzpieniem zabezpieczającym

DIN 7422

20 mm czworokątny zabierak napędowy (3/4”) · do śrub imbusowych · stal 
stopowa chromowa · chromowana

DIN 7422

Zestaw kluczy nasadowych 59X
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · do śrub z profilem wewnętrznym wielozębnym (XZN®) ·  
stal stopowa chromowa · chromow.

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
M14  90 40 00 826 473 31,20 WB00
M16  80 40 00 826 474 32,64 WB00
M18 100 40 00 826 475 36,81 WB00

40 00 826 474

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
50 40 00 824 474 4,10 60 40 00 824 531 24,75 61 40 00 826 477 24,14

WX16 WC01 WB00

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

3 4/ "
20 mm

1"
25 mm

3 4/ "
20 mm

1"
25,40 mm

Przełożenie 50850150183 Przełożenie 3221 Przełożenie 569
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · do 
ręcznych kluczy nasadowych · stal chr.-wanad.  · 
12,5 mm (1/2”) na 20 mm (3/4”) czop 
kwadratowy

DIN 3123/ ISO 3316

20,0 mm końcówka czworokątnaKońcówka 
czworokątna (3/4) · do nasadek ręcznych kluczy 
nasadowych z bolcem zabezpieczającym · stal 
chr.-wanad.  · chromowany · szlifowana · 20 mm 
(3/4”) - na uchwyt czworokątny zewnętrzny 
25 mm (1”) · z trzpieniem zabezpieczającym · 
poręczne radełkowanie

DIN 3123/ ISO 3316

do nasadek do ręcznych kluczy nasadowych  
z kulką nasadową 20 mm (3/4”) na zewnętrzny 
czop kwadratowy 25,4 mm (1”) · stal 
wysokosprawna HPQ®

DIN 3123/ISO 3316
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5/150

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
50 40 00 824 473 6,10 56 40 00 824 530 15,10 35 40 00 826 476 21,59

WX16 WC01 WB00

Element redukcyjny 50810-1401 Element redukcyjny 3219 Element redukcyjny 568
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · do 
nasadek ręcznych z kulką ustalającą · stal 
chr.-wanad.  · chromowany · 20 mm (3/4) 
gniazdo czworokątne na 12,5 mm (1/2) czop 
kwadratowy

DIN 3123 / ISO 3316

20 mm końcówka czworokątnaKońcówka 
czworokątna (3/4) · do nasadek ręcznych kluczy 
nasadowych z bolcem zabezpieczającym · 
stal wanadowa  · chromowany · z trzpieniem 
zabezpieczającym · poręczne radełkowanie ·  
20 mm gniazdo czworokątne (3/4) na 12,5 mm 
zewnętrzny czop kwadratowy (1/2)

DIN 3123/ ISO 3316

20 mm czworokątny zabierak napędowy (3/4) · 
do nasadek ręcznych z kulką ustalającą · maks. 
obciążenie 512 Nm ·  stal wysokosprawna HPQ® · 
20 mm gniazdo czworokątne (3/4) na 12,5 mm 
na zewnętrzny czop kwadratowy (1/2)

DIN 3123/ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR Nr art. EUR
 95 - - - - 40 00 826 478 23,55
100 40 00 824 469 11,40 - - - -
200 40 00 824 470 19,40 40 00 824 523 27,63 40 00 826 479 26,01
400 40 00 824 471 26,30 40 00 824 524 36,81 40 00 826 480 40,29

WX16 WC01 WB00

Przedłużka 508100 Przedłużka 3290 Przedłużka 559
20 mm uchwyt czworokątny (3/4”) · do ręcznych 
kluczy nasadowych · z blokadą bezpieczeństwa · 
stal chromowa-wanadowa 

DIN 3123 B / ISO 3316

20 mm końcówka czworokątnaKońcówka 
czworokątna (3/4) · do nasadek ręcznych kluczy 
nasadowych z bolcem zabezpieczającym · 
stali chromowo-wanadowej · chromowany · 
szlifowana · z trzpieniem zabezpieczającym 

DIN 3123/ ISO 3316

20 mm czworokątny zabierak napędowy (3/4) · 
stal stopowa chromowa · chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 508100-03
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · do ręcznych kluczy nasadowych · stal chr.-wanad.  · naciskanie do blokowania 
elementu ślizgowego

DIN 3122A / ISO3315

Długość mm Nr art. EUR KO
455 40 00 824 472 27,50 WX16

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 3287
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · stal wanadowa  · chromowana · szlifowana · z trzpieniem zabezpieczającym

DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
500 40 00 824 526 35,73 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
108 40 00 824 528 89,28 109 40 00 826 481 84,15

WC01 WB00

Przegub 3295 Przegub 561
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · do nasadek ręcznych i trzpienia 
zabezpieczającego · stal wanadowa · chromow. · szlifowany · z trzpieniem 
zabezpieczającym

DIN 3123/ ISO 3316

20 mm czworokątny zabierak napędowy (3/4) · stal stopowa chromowa · 
chromowana

DIN 3123/ISO 3316

Łącznik kwadratowy 3294
20 mm uchwyt czworokątny (3/4”) · do kluczy nasadowych ręcznych z 
kulką ustalającą · stal chromowo-wanadowa · chromowane · z trzpieniem 
zabezpieczającym
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
51,5 40 00 824 520 9,87 WC01

Grzechotka z przekładanym zabierakiem
20 mm czworokątny zabierak napędowy (3/4”) · stal chromowa-wanadowa · 
chromow. · szlifowana · dostawa wraz z czworokątem przelotowym
skok zęba 10° 
36 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
470 40 00 824 577 65,00 WX16

Grzechotka z przekładanym zabierakiem 3293 Z-94
20 mm czworokątny zabierak napędowy (3/4”) · z wymienną końcówką 
kwadratową · do nasadek ręcznych 20,0 mm (3/4”) · stal chromowo-
wanadowa · chromow. · szlifowany · z trzpieniem zabezpieczającym · 
średniodrobne uzębienie
skok zęba 10° 
36 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
510 40 00 824 538 88,20 WC01

Grzechotka z przełącznikiem 50810000680
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · z przełącznikiem tarczowym · stal 
chr.-wanad.  · pracuje lekko i jest wytrzymała · naciskanie do szybkiego 
zwalniania i blokowania połączeń wtykanych
skok zęba 5° 
72 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
510 40 00 824 575 79,90 WX16
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Grzechotka z przełącznikiem 3293 U-2
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · z przełącznikiem tarczowym i bolcem 
zabezpieczającym · stal chr.-wanad.  · chromowane · pracuje lekko i jest 
wytrzymała
skok zęba 7,2° 
50 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
510 40 00 824 540 99,72 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · blokada przy ustawieniu środkowym 
dźwigni przełączającej · stal chr.-wanad.  · chromowane · z dźwignią 
przełączającą i trzonem rurkowym · trzpień zabezpieczający
skok zęba 11,25° 
32 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
620 40 00 824 542 158,58 WC01

Głowica grzechotki 552 QR
20 mm uchwyt czworokątny (3/4”) · z systemem QuickRelease (blokadą 
bezpieczeństwa)
36 zębów 
 
pasujący uchwyt zob. nr art. 40 00 826 483 (nie należy do zestawu)

Długość mm Nr art. EUR KO
165 40 00 826 482 131,75 WB00

Zestaw kluczy nasadowych
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) 
 
zawartość: 
1 grzechotka z komfortowym przełącznikiem (dł. 500 mm) 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 -  

38 - 41 - 46 - 50 mm
1 przegub Cardana 
1 pokrętło przesuwne 450 mm 
po 1 przedłużce 200 mm, 400 mm
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
15 części 40 00 821 195 151,80 PB04

Zestaw kluczy nasadowych 50810131080
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) 
 
zawartość: 
1  grzechotka z przełącznikiem z tarczą przełączającą (dł. 510 mm ) 

(zwolnienie nasadki poprzez naciśnięcie przycisku)
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 -  

27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 uchwyt poprzeczny 455 mm z elementem ślizgowym 
po 1 przedłużce 100 mm, 200 mm, 400 mm ( z blokadą bezpieczeństwa)
Dostawa w solidnej walizce z tworzywa sztucznego, możliwość 
zamknięcia na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy)

Zawartość Nr art. EUR KO
21 części 40 00 824 576 265,00 WX16

Zestaw kluczy nasadowych 32 EMU-2
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) · 6-kątny · z kutymi, ulepszanymi cieplnie 
wkładami · stal chr.-wanad.  · chromow. · poręczne radełkowanie ·  
z trzpieniem zabezpieczającym 
 
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 7,2° (50 zębów) 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 22 - 24 - 27 - 30 - 32 -  

36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 rękojeść przesuwna 
po 1 przedłużce 200, 400 mm
Całość w walizce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
14 części 40 00 820 606 432,18 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 55/9/6N
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 -  

50 - 55 - 60 mm
1 głowica grzechotki z przełączaniem dźwigniowym (36 zębów) 
1 uchwyt do głowicy grzechotki długość 510 mm 
po 1 przedłużce 200 mm, 400 mm 
1 przegub kątowy 
1 element ślizgowy pasujący do uchwytu
Dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
15 elementów 40 00 826 485 624,67 WB00
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Element redukcyjny 2132
napęd kwadratowy 25,4 mm (1”) · do ręcznych kluczy nasadowych ·  
stal wanadowa  · chromowany · z trzpieniem zabezpieczającym · 25,4 mm 
(1) gniazdo kwadratowe na 20 mm (3/4) czop kwadratowy
DIN 3123 / ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR KO
75 40 00 773 322 29,52 WC01

Przedłużka 2190
25,4 mm napęd kwadratowy (1”) · do ręcznych kluczy nasadowych · trzpień 
zabezpieczający · stal chromowo-wanadowa · chromowane · szlifowane
DIN 3123/ ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR KO
200 40 00 773 546 51,03 WC01
400 40 00 773 547 71,19 WC01

Uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 2187
napęd kwadratowy 25,4 mm (1”) · stal wanadowa  · chromowana · 
szlifowana · z trzpieniem zabezpieczającym
DIN 3122 / ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
700 40 00 773 543 78,30 WC01

Przegub 2195
napęd kwadratowy 25,4 mm (1”) · do nasadek ręcznych i trzpienia 
zabezpieczającego · stal wanadowa · chromow.
DIN 3123/ ISO 3316

Długość mm Nr art. EUR KO
140 40 00 773 558 174,51 WC01

Zestaw kluczy nasadowych D 21
napęd kwadratowy 25,4 mm (1”) · z trzpieniem zabezpieczającym ·  · 
chromowany · poręczne radełkowanie · obsługa ręczna
o profilu Unit-Drive (chroni łeb śruby - bez zgniatania krawędzi w wyniku 
oddziaływania siły na powierzchnię) 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
36 70 40 00 770 719 34,20 WC01
41 70 40 00 770 720 39,60 WC01
46 75 40 00 770 721 46,35 WC01
50 75 40 00 770 722 52,02 WC01
55 80 40 00 770 723 63,09 WC01
60 85 40 00 770 724 72,09 WC01
65 88 40 00 770 725 85,50 WC01
70 92 40 00 770 726 91,35 WC01
75 95 40 00 770 727 104,22 WC01
80 97 40 00 770 728 105,75 WC01

Zestaw kluczy nasadowych IN 21
do śrub imbusowych · napęd kwadratowy 25,4 mm (1”) · wkładka z  · 
ostrze ze stali specjalnej wanadowej · poręczne radełkowanie · obsługa 
ręczna · końcówka powlekana fosforanem manganu
DIN 7422

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
17 90 40 00 770 759 41,76 WC01
19 90 40 00 770 760 43,02 WC01
22 90 40 00 770 761 44,55 WC01
24 90 40 00 770 762 46,26 WC01
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych 55/10/6
napęd kwadratowy 20 mm (3/4”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 -  

36 - 41 - 46 - 50 mm
1 głowica grzechotki z przełączaniem dźwigniowym (36 zębów) 
1 uchwyt do głowicy grzechotki długość 510 mm 
1 element ślizgowy pasujący do uchwytu 
po 1 przedłużce 200 mm, 400 mm 
1 przegub kątowy
dostawa w skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
16 cz. 40 00 826 486 560,15 WB00

3 4/ "
20 mm

1"
25,40 mm
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Grzechotka z przekładanym zabierakiem 2193 Z-94
25,4 mm uchwyt 4-kątny (1”) · do ręcznych kluczy nasadowych · łatwa 
w obsłudze · w komplecie z kwadratową rurą popychającą i rurką 
dociskową
skok zęba 9° 
40 zębów 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
720 40 00 773 554 171,54 WC01

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 2193 U-10
25,4 mm napęd kwadratowy (1”) · z nasadzanym uchwytem rurowym ·  
stal chr.-wanad.  · chromowane · z trzpieniem zabezpieczającym · z dźwignią 
przełączającą · blokada przy ustawieniu środkowym
skok zęba 11,25° 
32 zęby 
 
DIN 3122/ ISO 3315

Długość mm Nr art. EUR KO
810 40 00 820 609 192,51 WC01

Głowica grzechotki 882 QR
napęd kwadratowy 25,4 mm (1”) · z systemem QuickRelease (blokadą 
bezpieczeństwa)
36 zębów 
 
pasujący uchwyt zob. nr art. 40 00 826 601 (nie należy do zestawu)

Długość mm Nr art. EUR KO
185 40 00 826 487 157,25 WB00

Uchwyt 888
25,4 mm (1”)
pasuje do przełączanej głowicy grzechotki nr art. 40 00 826 487

Długość mm Nr art. EUR KO
700 40 00 826 601 44,20 WB00

Zestaw kluczy nasadowych D 21 EMU-10
25,4 mm uchwyt 4-kątny (1”) · klucze nasadowe i akcesoria ze stali chr.-
wanad  · chromow. · o profilu Unit-Drive, chroni łeb śruby - bez zgniatania 
krawędzi w wyniku oddziaływania siły na powierzchnię · z trzpieniem 
zabezpieczającym 
 
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem, skok zęba 11,25° 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. z profilem Unit Drive rozwartość klucza 

36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm
po 1 przedłużce 200, 400 mm 
1 rękojeść przesuwna 
 
profil Unit-Drive, chroni łby śrub - nie powoduje zaginania krawędzi w 
wyniku przyłożenia siły do powierzchni
Całość w walizce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
15 części 40 00 820 608 1075,50 WC01

Zestaw kluczy nasadowych 60/8/6/882
napęd kwadratowy 25,4 mm (1”)
Zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym 12-kt. długiej rozwartość klucza 46 - 50 -  

55 - 60 mm
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. długiej rozwartość klucza 65 - 70 - 75 - 80 mm 
1  głowica grzechotki z przełączaniem dźwigniowym (36 zębów) z blokadą 

bezpieczeństwa QuickRelease
1 uchwyt pasujący do głowicy grzechotki długość 700 mm 
1 element ślizgowy do uchwytu 
po 1 przedłużce 200 mm, 410 mm 
1 przegub kątowy
Dostawa w solidnej skrzynce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
14 części 40 00 826 488 1299,65 WB00
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Klucz do kół
do samochodów osobowych, 
dostawczych itd. · blacha ocynkowana

Dł. x szer. 
mm

Rozmiar klucza w mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

350 x 350 17 x 19 x 22 x 12,5 (1/2) 
4kant)

40 00 823 665 6,60 PC04

Klucz do kół
do nakrętek kół samochodów osobowych o wymiarach metrycznych 
i w calach · z ochronnym wzmocnieniem w środku · stal chr.-wanad.  · 
malowanie proszkowo · główki polerowane 
 
DIN 3119/ ISO 6788

Model Dł. x szer. 
mm

Rozmiar klucza w 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

28 PU 420 x 420 17 x 19 (3/4) x 21 
x  11/16

40 00 823 666 39,60 WC01

28 PUV 420 x 420 17 x 19 (3/4) x 21 x 
(1/ 2) 4kant

40 00 823 667 41,58 WC01

Klucz do kół
do nakrętek kół samochodów ciężarowych o wymiarach metrycznych i w 
calach · ze stali specjalnej  · kuty · hartowane 

Dł. x szer. 
mm

Rozmiar klucza w mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

700 x 700 24 x 27 x 30 x 32 (13/16) 40 00 823 668 46,00 PC04
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz nasadowy
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 6-kątny · stal chr.-wanad.  ·  
kuta · chromowana · z gumowym uchwytem do świecy zapłonowej 
 
DIN 3124

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
16 65 40 00 821 401 6,10 PK14
21 65 40 00 821 400 6,50 PK14

40 00 821 40140 00 821 400

Klucz do kół
do samochodów ciężarowych i maszyn ciężkich · z ochronnym 
wzmocnieniem w środku · szczególnie stabilny · stal chr.-wanad.  · 
malowanie proszkowo · główki polerowane 
 
DIN 3119/ ISO 6788

Dł. x szer. 
mm

Rozmiar klucza w mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

750 x 750 27 x 30 x 32 x  33 40 00 823 670 174,15 WC01
750 x 750 27 x 30 x 32 x (3/4) 4kant 40 00 823 699 169,92 WC01

Klucz do kół
stal chromowa-stopowa · chromow. · z kutym środkiem
DIN 3119/ ISO 6788

Model Dł. x szer. 
mm

Rozmiar 
klucza w mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

35 C 
samochód 
osobowy 

400 x 400 17 x 19 x 22 x 
12,5 (1/2”)

40 00 826 489 91,80 WB00

34 C 
samochód 
ciężarowy 

700 x 700 24 x 27 x 32 x 
20,0 (3/4”)

40 00 826 492 143,65 WB00

Klucz do kół
do pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych · wysoka odporność 
na obciążenia · kuta część środkowa · stal chr.-wanad.  · chromow.  · 
główki polerowane 
 
z łącznikiem kwadratowym do wkładów kluczy nasadowych 
40 00 823 580 sprawdzono do 500 Nm 
40 00 823 581 sprawdzono do 2000 Nm

Model Dł. x szer. 
mm

Rozmiar klucza w 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

715-01 420 x 420 17 x 19 x 22 x 12,5 
(1/2)

40 00 823 580 94,85 WX26

720 S 750 x 750 24 x 27 x 32 x 20,0 
(3/4)

40 00 823 581 208,70 WX26

40 00 823 58140 00 823 580

40 00 826 492
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz taśmowy 36
z wytrzymałą, odporną na ślizganie taśmą z tkaniny z folią · ekstra szeroka 
= 25 mm
Materiał 
nr art 40 00 821 426: stal chromowo-wanadowa C45  
nr art 40 00 821 427: stal wanadowa 

Zakres 
mocowania 
mm

Szer. 
taśmy 
mm

Długość  
uchwytu  
mm

Nr art. EUR KO

śred. 140 25 220 40 00 821 426 26,46 WC01
Ø 200 25 285 40 00 821 427 48,60 WC01

40 00 821 427
40 00 821 426

40 00 821 426

Taśma wymienna E36
z wytrzymałej, odpornej na ślizganie tkaniny 

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO
klucz taśmowy 36 480 40 00 821 428 12,24 WC01
klucz taśmowy 36 900 40 00 821 429 18,09 WC01

Klucz taśmowy 12005
z wytrzymałą, odporną na ślizganie taśmą z tkaniny z gumy

Zakres 
mocowania 
mm

Szer.  
taśmy  
mm

Długość 
uchwytu 
mm

Nr art. EUR KO

śred. 180 22 236 40 00 826 490 24,14 WB00

40 00 826 490

Taśma wymienna 12005/1
do klucza taśmowego nr art. 
40 00 826 490

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO
klucz taśmowy 
12005

600 40 00 826 491 9,86 WB00

Klucz czopowy 299
do misek olejowych i zabezpieczeń do beczek z 9 typowymi 4-kątami ·  
ze stali chromowo wanadowej   · chromowany
5 rozmiary kluczy końcówek czworokątnych: 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm 
4 czworokątne końcówki stożkowe: 6,8 - 8,7 mm / 10,5 - 13,0 mm /  
15,2 - 18,0 mm / 16,5 - 19,0 mm i ostrze wkrętaka: 5,5 x 18,0 mm

Długość mm Nr art. EUR KO
220 40 00 821 425 23,94 WC01

Łyżka do opon 39
stal stopowa chromowa · mocna konstrukcja ze starannie wykształconymi 
łopatkami

Długość mm Pasuje do Nr art. EUR KO
400 do samochodów 

osobowych
40 00 826 493 23,12 WB00

600 do samochodów 
ciężarowych

40 00 826 494 35,79 WB00

600 do samochodów 
ciężarowych

40 00 826 495 30,26 WB00

40 00 826 495

40 00 826 494

40 00 826 493

Leżanka warsztatowa na kółkach 905
ergonomicznie ukształtowana, leżanka warsztatowa na kółkach · ze 
zintegrowanym uchwytem do transportowania · z łagodnego dla skóry 
PP - odporna na działanie olejów, smarów i płynu hamulcowego · sześć 
kółek skrętnych · praca bez zmęczenia · dwa korytka (prawe/lewe) do 
bezpośredniego dostępu do narzędzi i drobnych części · zakres temperatur: 
-30°C do +60°C

Szer. x dł. x wys. 
mm

Nośność kg Nr art. EUR KO

480 x 1000 x 115 maks. 130 40 00 772 919 71,82 WC01

Podkładka pod kolana
podkładka z wysokowartościowej, twardej pianki do zapewnienia 
elastyczności na twardych podłogach · z praktycznym uchwytem do 
noszenia i półką na narzędzia

Szer. x dł. x wys. mm Nr art. EUR KO
245 x 490 x 30 40 00 871 588 14,50 PC04

Klucz taśmowy
podwójnie nitowana, odporna na ślizganie taśmą z tkaniny z folią 
 
długość taśmy ok. 920 mm

Zakres 
mocowania 
mm

Szer. taśmy 
mm

Długość 
uchwytu 
mm

Nr art. EUR KO

Ø 240 25 230 40 00 821 422 13,75 PC04
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Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 5,5 23 11 1,5 x 10 40 00 820 750 3,55 WK13
 6 23 11 1,5 x 10 40 00 820 751 3,55 WK13
 7 23 11 1,5 x 10 40 00 820 752 3,55 WK13
 8 23 11 1,5 x 10 40 00 820 753 3,55 WK13
10 23 11 1,5 x 10 40 00 820 754 3,60 WK13
13 23 11 1,5 x 10 40 00 820 755 4,05 WK13

Zestaw kluczy nasadowych udarowych
6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) · kształt G 6,3 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym ·  
końcówka 6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121 / DIN 3129

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 7 23 11 1,5 x 10 40 00 820 761 6,25 WK13
 8 23 11 1,5 x 10 40 00 820 762 6,25 WK13
10 23 11 1,5 x 10 40 00 820 763 6,25 WK13
13 23 11 1,5 x 10 40 00 820 764 7,10 WK13

Klucz nasadowy udarowy
z magnesem · 6,3 mm uchwyt 4-kątny (1/4”) · kształt G 6,3 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym ·  
końcówka 6-kątna · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121/ ISO 691

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 50 11 1,5 x 10 40 00 820 756 5,80 WK13
150 11 1,5 x 10 40 00 820 757 8,70 WK13

Przedłużka udarowa
6,3 mm uchwyt czworokątny (1/4”) · kształt G 6,3 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowane 

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121 - kształt G 6,3 
DIN 6121 - kształt E

Średnica 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

13 35 11 1,5 x 10 40 00 820 758 24,40 WK13

Wytrzymały element łączący
napęd: 6,3 mm kwadratowy (1/4”), kształt DIN 3121 · rozm. 6,3 
końcówka: czop kwadratowy · kształt DIN 3120 A ze sprężynującą kulką

Szczególne zalety produktu: 
- szybkość: brak trzpienia i gumowego pierścienia zabezpieczającego 
- bezpieczeństwo: brak przypadkowego osuwania się narzędzia

Ø zewn. mm Nr art. EUR KO
11 40 00 820 759 2,001) WU00
1) cena za worek

Gumowy pierścień zabezpieczający
do nasadek udarowych 6,3 mm (1/4)-czworokątny 
5 sztuk w woreczku foliowym

Ø x dł. mm Nr art. EUR KO
1,5 x 10 40 00 820 760 1,301) WU00
1) cena za worek

Stalowy trzpień zabezpieczający
do nasadek udarowych 6,3 mm (1/4)-czworokątny 
5 sztuk w woreczku foliowym
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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5/158

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 8 30 15 2,5 x 14 40 00 820 797 7,00 WK13
10 30 15 2,5 x 14 40 00 820 798 7,00 WK13
13 30 18 2,5 x 18 40 00 820 799 8,30 WK13
15 30 18 2,5 x 18 40 00 820 800 8,30 WK13
17 30 18 2,5 x 18 40 00 820 801 8,75 WK13

Klucz nasadowy udarowy
z magnesem · zabierak 10,0 mm (3/8”) · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · końcówka 
6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowana 

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121/ ISO 691

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

10 50 14 2,5 x 14 40 00 820 802 5,50 WK13
13 50 18 2,5 x 18 40 00 820 803 5,90 WK13
15 50 18 2,5 x 18 40 00 820 804 5,90 WK13
17 50 18 2,5 x 18 40 00 820 805 6,70 WK13

Klucz nasadowy udarowy
10 mm uchwyt 8-kątny (3/8) DIN 3121 · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · wersja długa · 
końcówka 6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 5 50 15 2,5 x 14 40 00 820 824 7,90 WK13
 6 50 15 2,5 x 14 40 00 820 825 7,90 WK13
 8 50 15 2,5 x 14 40 00 820 826 7,90 WK13
10 50 15 2,5 x 14 40 00 820 827 7,90 WK13

Klucz nasadowy udarowy
10 mm uchwyt 8-kątny (3/8) DIN 3121 · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka: do śrub imbusowych sześciokątnych· · stal specjalna  · powierzchnie stalowo szare · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozmiar Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

T 30 50 15 2,5 x 14 40 00 820 836 9,00 WK13
T 40 50 15 2,5 x 14 40 00 820 837 9,00 WK13

Klucz nasadowy udarowy
10 mm uchwyt 8-kątny (3/8) DIN 3121 · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka: do śrub z profilem wewn. TORX® · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

10 30 15 2,5 x 14 40 00 820 765 4,05 WK13
13 30 18 2,5 x 18 40 00 820 766 4,05 WK13
14 30 18 2,5 x 18 40 00 820 767 4,05 WK13
15 30 18 2,5 x 18 40 00 820 768 4,40 WK13
16 30 18 2,5 x 18 40 00 820 769 4,40 WK13
17 30 18 2,5 x 18 40 00 820 770 4,50 WK13
18 30 18 2,5 x 18 40 00 820 771 4,50 WK13
19 30 18 2,5 x 18 40 00 820 772 4,50 WK13

Klucz nasadowy udarowy
zabierak 10,0 mm (3/8”) · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · końcówka 6-kątna ·  
z profilem chroniącym śruby i nakrętki · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowany 

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121
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Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

32 15 2,5 x 14 40 00 820 790 9,10 WK13

Element redukcyjny
Napęd: 10,0 mm (3/8”) końcówka kwadratowa DIN 3121 · kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym ·  
Odbiór napędu: 6,3 mm (1/4”) końcówka kwadratowa DIN 3121 · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · 
olejowany

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

10 55 15 2,5 x 14 40 00 820 806 15,30 WK13
13 55 18 2,5 x 18 40 00 820 807 15,60 WK13

Klucz nasadowy udarowy
z magnesem · 10 mm uchwyt 8-kątny (3/8) DIN 3121 · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · 
wersja długa · końcówka 6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · 
olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Średnica mm Długość mm Nr art. EUR KO
20 46 40 00 820 838 27,40 WK13

Wytrzymały element łączący
napęd: 10 mm kwadratowy (3/4”), kształt DIN 3121 · rozm. 10 
końcówka: czop kwadratowy · kształt DIN 3120 A ze sprężynującą kulką

Szczególne zalety produktu: 
- szybkość: brak trzpienia i gumowego pierścienia zabezpieczającego 
- bezpieczeństwo: brak przypadkowego osuwania się narzędzia

Rozmiar Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

E5 32 15 2,5 x 14 40 00 820 776 6,30 WK13
E6 32 15 2,5 x 14 40 00 820 777 6,30 WK13
E7 32 15 2,5 x 14 40 00 820 778 6,30 WK13
E8 32 15 2,5 x 14 40 00 820 779 6,30 WK13
E10 32 15 2,5 x 14 40 00 820 780 6,60 WK13
E12 32 15 2,5 x 14 40 00 820 781 7,20 WK13
E14 32 15 2,5 x 14 40 00 820 782 7,20 WK13

Klucz nasadowy udarowy
napęd kwadratowy 10 mm (3/4”) · kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · końcówka: do śrub o 
profilu wewnętrznym TORX® · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 75 15 2,5 x 14 40 00 820 785 7,70 WK13
150 15 2,5 x 14 40 00 820 786 9,50 WK13

Przedłużka udarowa
napęd kwadratowy 10 mm (3/8”) · kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowane 

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych 
 
DIN 3121

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

60 18 2,5 x 18 40 00 820 789 21,00 WK13

Przegub kulowy 410 KG-3
napęd kwadratowy 10 mm (3/8) DIN 3121 · Kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowany

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

3 8/ "
10 mm

1 4/ "
6,30 mm
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5/160

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

36 18 2,5 x 18 40 00 820 885 6,50 WK13

Przełożenie do kluczy udarowych
Napęd: 10,0 mm (3/8) - Końcówka czworokątna DIN 3121 · kształt G 10 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
Odbiór napędu: 12,5 mm (1/2)- końcówka czworokątna DIN 3121 · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · 
olejowane

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Ø zewn. mm Nr art. EUR KO
15 40 00 820 793 2,001) WU00
18 40 00 820 794 2,001) WU00
1) cena za worek

Gumowy pierścień zabezpieczający
do nasadek udarowych 10 mm (3/8) czworokątny  
5 sztuk w woreczku foliowym

Ø x dł. mm Nr art. EUR KO
2,5 x 14 40 00 820 795 1,301) WU00
2,5 x 18 40 00 820 796 1,301) WU00
1) cena za worek

Stalowy trzpień zabezpieczający
do kluczy nasadowych udarowych 10 mm (3/8)-czworokątny 
5 sztuk w woreczku foliowym

Rozm. klucza 
mm

Długość
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

10 38 21 3,0 x 20 40 00 820 810 4,60 WK13
11 38 21 3,0 x 20 40 00 820 811 4,60 WK13
12 38 21 3,0 x 20 40 00 820 812 4,60 WK13
13 38 21 3,0 x 20 40 00 820 813 4,60 WK13
14 38 21 3,0 x 20 40 00 820 814 4,60 WK13
15 38 26 3,0 x 24 40 00 820 815 4,95 WK13
16 38 26 3,0 x 24 40 00 820 816 4,95 WK13
17 38 26 3,0 x 24 40 00 820 817 4,95 WK13
18 38 26 3,0 x 24 40 00 820 818 4,95 WK13
19 38 26 3,0 x 24 40 00 820 819 4,95 WK13
21 38 26 3,0 x 24 40 00 820 820 6,00 WK13
22 38 26 3,0 x 24 40 00 820 821 6,00 WK13
24 45 26 3,0 x 24 40 00 820 822 6,30 WK13
27 50 26 3,0 x 24 40 00 820 823 7,90 WK13
30 50 26 3,0 x 24 40 00 820 850 9,60 WK13

Klucz nasadowy udarowy
napęd: 12,5 mm (1/2)-czworokątny DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka 6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

10 78 21 3,0 x 20 40 00 820 840 8,10 WK13
13 78 21 3,0 x 20 40 00 820 841 8,10 WK13
14 78 21 3,0 x 20 40 00 820 851 7,95 WK13
15 78 26 3,0 x 24 40 00 820 852 8,90 WK13
16 78 26 3,0 x 24 40 00 820 842 8,90 WK13
17 78 26 3,0 x 24 40 00 820 843 9,10 WK13
18 78 26 3,0 x 24 40 00 820 844 9,10 WK13
19 78 26 3,0 x 24 40 00 820 845 9,10 WK13
21 78 26 3,0 x 24 40 00 820 846 10,50 WK13
22 78 26 3,0 x 24 40 00 820 847 10,50 WK13
24 78 26 3,0 x 24 40 00 820 848 11,50 WK13
27 78 26 3,0 x 24 40 00 820 849 13,10 WK13

Klucz nasadowy udarowy
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · długa wersja 
· końcówka 6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 5 55 21 3,0 x 20 40 00 820 871 8,40 WK13
 6 55 21 3,0 x 20 40 00 820 872 8,40 WK13
 8 55 21 3,0 x 20 40 00 820 873 8,40 WK13
10 55 21 3,0 x 20 40 00 820 874 8,40 WK13
12 55 21 3,0 x 20 40 00 820 875 8,40 WK13
14 55 21 3,0 x 20 40 00 820 876 9,90 WK13
17 55 21 3,0 x 20 40 00 820 877 11,90 WK13

Klucz nasadowy udarowy
12,5 mm uchwyt 4-kątny (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka: do śrub imbusowych sześciokątnych · stal specjalna  · powierzchnie stalowo szare · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozmiar Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

T 30 55 21 3,0 x 20 40 00 820 853 11,10 WK13
T 40 55 21 3,0 x 20 40 00 820 854 12,60 WK13
T 45 55 21 3,0 x 20 40 00 820 858 12,60 WK13
T 50 55 21 3,0 x 20 40 00 820 855 12,60 WK13
T 55 55 21 3,0 x 20 40 00 820 856 15,40 WK13
T 60 55 21 3,0 x 20 40 00 820 857 15,40 WK13

Klucz nasadowy udarowy
12,5 mm uchwyt 4-kątny (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka: do śrub z profilem wewn. TORX® · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozmiar Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

E 10 38 21 3,0 x 20 40 00 820 861 6,50 WK13
E 12 38 21 3,0 x 20 40 00 820 862 6,50 WK13
E 14 38 21 3,0 x 20 40 00 820 863 6,50 WK13
E 16 38 21 3,0 x 20 40 00 820 864 6,50 WK13
E 18 38 21 3,0 x 20 40 00 820 865 6,50 WK13
E 20 38 26 3,0 x 24 40 00 820 866 7,00 WK13
E 24 45 26 3,0 x 24 40 00 820 867 7,00 WK13

Klucz nasadowy udarowy
12,5 mm uchwyt 4-kątny (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
wyjście: do śrub z profilem zewnętrznym TORX® · ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Przedłużka udarowa
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · 
ze stali specjalnej  · powierzchnia stalowo szara · olejowane 
odbiór napędu: 12,5 mm czop kwadratowy ze sprężynującym trzpieniem (1/2”)

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

 75 21 3,0 x 20 40 00 820 880 8,40 WK13
125 21 3,0 x 20 40 00 820 881 9,10 WK13
250 21 3,0 x 20 40 00 820 882 14,40 WK13

Średnica 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

25 60 21 3,0 x 20 40 00 820 868 28,10 WK13

Wytrzymały element łączący
napęd: 12,5 mm kwadratowy (1/2”), kształt DIN 3121 · rozm. 12,5 
końcówka: czop kwadratowy · kształt DIN 3120 A ze sprężynującą kulką

Szczególne zalety produktu: 
- szybkość: brak trzpienia i gumowego pierścienia zabezpieczającego 
- bezpieczeństwo: brak przypadkowego osuwania się narzędzia 
 
Dostawa bez nasadki
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

20 21 3,0 x 20 40 00 820 888 18,00 WK13

Przegub kulowy 420 KG-5
12,5 mm uchwyt 4-kątny (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowany 
końcówka: 12,5 mm uchwyt 4-kątny zewn. ze sprężynującym trzpieniem (1/2”)

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

48 26 3,0 x 24 40 00 820 935 10,20 WK13

Przełożenie do kluczy udarowych
napęd: 12,5 mm końcówka czworokątna (1/2) DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym  
odbiór napędu: 20,0 mm końcówka czworokątna (3/4”) DIN 3121 z otworem przelotowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowane

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

38 21 3,0 x 20 40 00 820 889 9,70 WK13

Element redukcyjny
Napęd: 12,5 mm(1/2)-czworokątny DIN 3121 · kształt G 12,5 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym  
Odbiór napędu: 10,0 mm (3/8”) końcówka kwadratowa DIN 3121 ze sprężynującym trzpieniem · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowany

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Ø zewn. mm Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
21 5 40 00 820 891 2,151) WU00
26 5 40 00 820 892 2,151) WU00
1) cena za worek

Gumowy pierścień zabezpieczający
do nasadki udarowej · napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) 
 
Dostawa w woreczku foliowym

Ø x dł. mm Wersja Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
3 x 20 do SW 14 5 40 00 820 893 2,151) WU00
3 x 24 od SW 15 5 40 00 820 894 2,151) WU00
1) cena za worek

Trzpień zabezpieczający do kluczy nasadowych udarowych
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) 
 
Dostawa w woreczku foliowym

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowa 40 00 820 616 18,90 PB04

Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
napęd kwadratowy 12,5 mm (1/2”) · 6-kątny · długa wersja · stal chromowo-molibdenowa  · z kodem barwnym 
 
Zawartość:  
po 1 nasadce udarowej do felg aluminiowych rozm. 17, 19, 21 mm (długość 85 mm) 
 
Szczególne zalety produktu:  
tuleje z tworzywa sztucznego zapobiegają uszkodzeniu delikatnych powierzchni aluminiowych · optymalnie dostosowana 
do serwisu opon

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego 

1 2/ "
12,50 mm

3 4/ "
20 mm

3 8/ "
10 mm

1 2/ "
12,50 mm
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
42 cz. 40 00 820 340 37,80 PB04

Zestaw nasadek udarowych do felg aluminiowych
uchwyt czworokątny 10 mm (3/8”) i 12,5 mm (1/2”)  
do śrub z profilem sześciokątnym wewnętrznym, XZN i wewnętrznym 
TORX® · ze stali S2 (przejściówka ze stali chromowo-wanadowej) 
 
do obsługi ręcznej, wkrętarki elektrycznej i wkrętarki udarowej 
 
zawartość: 
po 1 wkładce do śrub z rowkiem prostym rozm. 8 - 10 mm 
po 1 wkładce do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, 3 mm 
po 1  wkładce do śrub z profilem imbusowym dł. 30 mm: rozm. 4 - 5 - 6 -  

7 - 8 - 10 - 12 mm
po 1 wkładce do śrub z profilem imbusowym dł. 75 mm: rozm. 6 - 8 - 10 mm 
po 1  wkładce do śrub z profilem wielozębnym (XZN)  

dł. 30 mm: rozm. M 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
po 1  wkładce do śrub z profilem wielozębnym (XZN)  

dł. 75 mm: rozm. M 6 - 8 - 10 - 12 mm
po 1  wkładce do śrub z profilem wewn. TORX®  

dł. 30 mm: rozm. T 20, T 25, T 30, T 40, T 45,T 50, T 55, T 60
po 1  wkładce do śrub z wewnętrznym profilem TORX®  

dł. 75 mm: rozm. T 20, T 25, T 30, T 40, T 45,T 50, T 55, T 60
1  przejściówka* do 12,5 mm (1/2”), 1 przejściówka* do uchwytu 

czworokątnego 10 mm (3/8”) 
 
* przejściówka tylko do obsługi ręcznej

Dostawa w kasetce z blachy stalowej 

Zawartość Nr art. EUR KO
12 części 40 00 820 617 77,00 WB03
15 części 40 00 820 618 77,00 WB03
21 części 40 00 820 619 132,00 WB03

Zestaw kluczy nasadzanych siłowych
12,5 mm uchwyt czworokątny (1/2”) · 6-kątny · ze specjalnie hartowanej 
stali  · hartowany · piaskowany · powierzchnia stalowo szara

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub 
pneumatycznych

Wyposażenie do artykułu nr art. 40 00 820 617: 
po  zestawie kluczy nasadzanych siłowych 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19,  

22, 24, 27 mm

1 przegub kulowy 
1 przedłużka 175 mm 
 
Wyposażenie do artykułu nr art. 40 00 820 618: 
po 1  zestawie kluczy nasadzanych siłowych 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 24, 27, 30 mm

Wyposażenie do artykułu nr art. 40 00 820 619: 
po 1  zestawie kluczy nasadzanych siłowych 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 

24, 27, mm

po 1  zestawie kluczy nasadzanych siłowych wersja długa (78 mm)  
13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

1 przedłużka Wobble 150 mm

Dostawa w solidnej walizce z tworzywa sztucznego

40 00 820 619

40 00 820 618

40 00 820 617
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

17 95 38 4,0 x 36 40 00 820 915 17,80 WK13
19 95 38 4,0 x 36 40 00 820 916 17,80 WK13
22 95 38 4,0 x 36 40 00 820 917 17,80 WK13
24 95 38 4,0 x 36 40 00 820 918 17,80 WK13
27 95 38 4,0 x 36 40 00 820 919 18,00 WK13
30 95 38 4,0 x 36 40 00 820 920 20,90 WK13
32 95 38 4,0 x 36 40 00 820 921 21,70 WK13
33 95 38 4,0 x 36 40 00 820 922 26,90 WK13
34 95 38 4,0 x 36 40 00 820 923 27,80 WK13
36 95 38 4,0 x 36 40 00 820 924 27,80 WK13

Klucz nasadowy udarowy
20 mm uchwyt 4-kątny (3/4) DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · długa wersja 
końcówka: uchwyt 6-kątny · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · 
olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

14 62 38 4,0 x 36 40 00 820 912 19,95 WK13
17 62 38 4,0 x 36 40 00 820 913 19,95 WK13
19 62 38 4,0 x 36 40 00 820 914 19,95 WK13
22 62 38 4,0 x 36 40 00 820 925 19,95 WK13
24 62 38 4,0 x 36 40 00 820 926 20,50 WK13
27 62 38 4,0 x 36 40 00 820 929 20,50 WK13

Klucz nasadowy udarowy
20 mm uchwyt 4-kątny (3/4) DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka: do śrub imbusowych sześciokątnych · stal specjalna  · powierzchnie stalowo szare · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień zabezpieczający 
Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

175 38 4,0 x 36 40 00 820 942 25,70 WK13
250 38 4,0 x 36 40 00 820 927 28,60 WK13
330 38 4,0 x 36 40 00 820 928 34,00 WK13

Przedłużka udarowa
napęd kwadratowy 20 mm (3/4) DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  
· powierzchnia stalowo szara · olejowane 
Odbiór napędu: 20 mm czop kwadratowy (3/4) z otworem przelotowym

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Średnica 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

44 78 38 4 x 36 40 00 820 869 46,50 WK13

Wytrzymały element łączący
napęd: 20 mm kwadratowy (3/4”), kształt DIN 3121 · H 20 
końcówka: czop kwadratowy · kształt DIN 3120 A ze sprężynującą kulką

Szczególne zalety produktu: 
- szybkość: brak trzpienia i gumowego pierścienia zabezpieczającego 
- bezpieczeństwo: brak przypadkowego osuwania się narzędzia 
 
Dostawa bez nasadki

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

17 50 38 4,0 x 36 40 00 820 900 10,50 WK13
19 50 38 4,0 x 36 40 00 820 901 10,50 WK13
22 50 38 4,0 x 36 40 00 820 902 11,10 WK13
24 50 38 4,0 x 36 40 00 820 903 11,20 WK13
27 54 38 4,0 x 36 40 00 820 904 12,00 WK13
30 54 38 4,0 x 36 40 00 820 905 12,05 WK13
32 56 38 4,0 x 36 40 00 820 906 13,30 WK13
33 56 38 4,0 x 36 40 00 820 907 15,40 WK13
34 56 38 4,0 x 36 40 00 820 908 16,30 WK13
36 56 38 4,0 x 36 40 00 820 909 16,30 WK13
41 58 38 4,0 x 36 40 00 820 911 19,80 WK13
46 63 38 4,0 x 36 40 00 820 910 20,30 WK13

Klucz nasadowy udarowy
20 mm uchwyt 4-kątny (3/4) DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · końcówka: uchwyt 
6-kątny · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych
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Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

90 21 4,0 x 36 40 00 820 931 39,00 WK13

Przegub kulowy 440 KG-4
20 mm uchwyt 4-kątny (3/4) DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowany 
końcówka: 20 mm czop kwadratowy (3/4) z otworem przelotowym

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

63 38 4,0 x 36 40 00 820 937 16,80 WK13

Przełożenie do kluczy udarowych
napęd: 20 mm końcówka czworokątna (3/4) DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym  
odbiór napędu: 25,4 mm końcówka czworokątna (1) DIN 3121 z otworem przelotowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowane

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

57 38 4,0 x 36 40 00 820 933 13,60 WK13

Element redukcyjny
Napęd: 20 mm (3/4)-czworokątny DIN 3121 · kształt H20 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym  
Odbiór napędu: 12,5 mm (1/2”) końcówka czworokątna DIN 3121 ze sprężynującym trzpieniem · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowany

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Ø zewn. mm Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
38 5 40 00 820 939 6,901) WU00
1) cena za worek

Gumowy pierścień zabezpieczający
do nasadki udarowej · napęd kwadratowy 20 mm (3/4”) 
 
Dostawa w woreczku foliowym

Ø x dł. mm Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
4 x 36 5 40 00 820 940 3,801) WU00
1) cena za worek

Trzpień zabezpieczający
do nasadek udarowych 20,0 mm (3/4)-uchwyt czworokątny 
 
Dostawa w woreczku foliowym

3 4/ "
20 mm

1"
25 mm
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

 
Sprężyny zabezpieczające do użytku we wkrętarkach stacjonarnych dostępne na zamówienie

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

24 58 45 5,0 x 45 40 00 820 943 17,40 WK13
27 58 45 5,0 x 45 40 00 820 944 18,00 WK13
30 60 45 5,0 x 45 40 00 820 945 18,00 WK13
32 60 45 5,0 x 45 40 00 820 946 18,00 WK13
33 60 45 5,0 x 45 40 00 820 947 19,70 WK13
34 62 45 5,0 x 45 40 00 820 948 20,40 WK13
36 65 45 5,0 x 45 40 00 820 949 20,40 WK13
41 67 45 5,0 x 45 40 00 820 951 23,90 WK13
46 74 45 5,0 x 45 40 00 820 952 27,50 WK13
50 80 45 5,0 x 45 40 00 820 953 33,40 WK13
55 84 45 5,0 x 45 40 00 820 954 37,90 WK13
60 87 45 5,0 x 45 40 00 820 955 42,40 WK13
65 90 45 5,0 x 45 40 00 820 956 55,60 WK13

Klucz nasadowy udarowy
25,4 mm uchwyt 4-kątny (1) DIN 3121 · kształt H25 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
końcówka: uchwyt 6-kątny · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Rozm. klucza 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

24 100 45 5,0 x 45 40 00 820 962 26,90 WK13
27 100 45 5,0 x 45 40 00 820 963 28,10 WK13
30 100 45 5,0 x 45 40 00 820 964 28,20 WK13
32 100 45 5,0 x 45 40 00 820 965 28,20 WK13
36 100 45 5,0 x 45 40 00 820 966 31,10 WK13
41 100 45 5,0 x 45 40 00 820 967 36,90 WK13
46 100 45 5,0 x 45 40 00 820 968 43,60 WK13

Klucz nasadowy udarowy
25,4 mm uchwyt 4-kątny (1) DIN 3121 · kształt H25 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · długa wersja 
końcówka 6-kątna · z profilem chroniącym śruby i nakrętki · stal specjalna  · powierzchnia stalowo szara · olejowana

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość mm Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień zabezpieczający 
Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

175 45 5,0 x 45 40 00 820 972 39,00 WK13
250 45 5,0 x 45 40 00 820 973 44,60 WK13
330 45 5,0 x 45 40 00 820 974 57,20 WK13

Przedłużka udarowa
napęd kwadratowy 25,4 mm (1) DIN 3121 · kształt H 25 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowane 
odbiór napędu: czop kwadratowy z otworem przelotowym

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Średnica 
mm

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

54 96 45 5,0 x 45 40 00 820 870 72,00 WK13

Wytrzymały element łączący
napęd: 25,4 mm kwadratowy (1”), kształt DIN 3121 · H 25 
końcówka: czop kwadratowy · kształt DIN 3120 A ze sprężynującą kulką

Szczególne zalety produktu: 
- szybkość: brak trzpienia i gumowego pierścienia zabezpieczającego 
- bezpieczeństwo: brak przypadkowego osuwania się narzędzia

Dostawa bez nasadki

1"
    25 mm

1"
    25 mm

1"
    25 mm

1"
    25 mm
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

110 38 5,0 x 45 40 00 820 977 81,10 WK13

Przegub kulowy 450 KG-4
napęd kwadratowy 25,4 mm (1) DIN 3121 · kształt H 25 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowany 
końcówka: czworokąt zewnętrzny z otworem przelotowym

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

91 45 5,0 x 45 40 00 820 981 69,50 WK13

Przełożenie do kluczy udarowych
Napęd 25,4 mm Napęd czworokątny (1) DIN 3121 · kształt H25 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym 
odbiór napędu: 38,1 mm końcówka czworokątna (1 1/2”) DIN 3121 z otworem przelotowym · ze stali specjalnej  · 
powierzchnia stalowo szara · olejowane

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Długość 
mm

Odpowiednia Ø pierścienia 
zabezpieczającego mm

Pasujący trzpień 
zabezpieczający Ø x dł. mm

Nr art. EUR KO

75 45 5,0 x 45 40 00 820 979 22,00 WK13

Element redukcyjny
Napęd: 25,4 mm (1) końcówka kwadratowa DIN 3121 · kształt H25 · z otworem na kołek i rowkiem obwodowym  
Odbiór napędu: 20 mm (3/4”)-czworokątny DIN 3121 z otworem przelotowym · ze stali specjalnej  · powierzchnia 
stalowo szara · olejowany

do największych obciążeń, do wkrętarek udarowych elektrycznych i/lub pneumatycznych

Ø zewn. mm Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
45 5 40 00 820 983 10,501) WU00
1) cena za worek

Gumowy pierścień zabezpieczający
do nasadki udarowej · napęd kwadratowy 25,0 mm (1”)  
 
Dostawa w woreczku foliowym

Ø x dł. mm Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
5 x 45 5 40 00 820 984 3,801) WU00
1) cena za worek

Trzpień zabezpieczający
do kluczy nasadowych udarowych 25,0 mm (1)-uchwyt czworokątny · sprężyny zabezpieczające do użytku we 
wkrętarkach stacjonarnych dostępne na zamówienie 
 
Dostawa w woreczku foliowym

1"
    25 mm

1 2/ "
38,10 mm

11"
25 mm

3 4/ "
20 mm

1"
25 mm

1"
    25 mm

1"
    25 mm
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Bit IMPAKTOR Diamond
do najtrudniejszych warunków wkręcania i maszyn uderzeniowych · 
dzięki najlepszemu wykorzystaniu właściwości materiału i optymalnie 
dopasowanej geometrii technologia IMPAKTOR firmy WERA zapewnia 
wyjątkową trwałość nawet w skrajnie ciężkich warunkach · nadaje się 
zwłaszcza do zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · szorstka 
powłoka diamentowa dzięki zwiększonemu oporowi tarcia zmniejsza 
ześlizgiwanie się ze śruby 
 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
wejście: 6,3 mm chwyt sześciokątny 1/4 ”, pasuje do uchwytu zgodnego  
z DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 
 
wykonanie patrz tabela

Rozmiar Długość 
mm

Rys. Nr art. EUR KO

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 2 25 1 40 00 829 010 2,55 WX03

PH 3 25 1 40 00 829 011 2,55 WX03

PH 2 50 40 00 829 012 3,95 WX03

PH 3 50 40 00 829 013 3,95 WX03

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 2 25 2 40 00 829 015 2,55 WX03

PZD 3 25 2 40 00 829 016 2,55 WX03

PZD 2 50 40 00 829 017 3,95 WX03

PZD 3 50 40 00 829 018 3,95 WX03

do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym
4 25 3 40 00 829 027 2,99 WX03

5 25 3 40 00 829 028 2,99 WX03

6 25 3 40 00 829 029 2,99 WX03

4 50 40 00 829 030 4,50 WX03

5 50 40 00 829 031 4,50 WX03

6 50 40 00 829 032 4,50 WX03

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 10 25 4 40 00 829 090 2,99 WX03

T 15 25 4 40 00 829 091 2,99 WX03

T 20 25 4 40 00 829 092 2,99 WX03

T 20 50 5 40 00 829 093 4,50 WX03

T 25 25 4 40 00 829 020 2,99 WX03

T 30 25 4 40 00 829 021 2,99 WX03

T 40 25 4 40 00 829 022 2,99 WX03

T 25 50 5 40 00 829 023 4,50 WX03

T 30 50 5 40 00 829 024 4,50 WX03

T 40 50 5 40 00 829 025 4,50 WX03

5

4

3

2

1

Opakowanie z dużą ilością bitów IMPAKTOR Diamond
do najtrudniejszych warunków wkręcania i maszyn uderzeniowych · 
dzięki najlepszemu wykorzystaniu właściwości materiału i optymalnie 
dopasowanej geometrii technologia IMPAKTOR firmy WERA zapewnia 
wyjątkową trwałość nawet w skrajnie ciężkich warunkach · nadaje się 
zwłaszcza do zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · szorstka 
powłoka diamentowa dzięki zwiększonemu oporowi tarcia zmniejsza 
ześlizgiwanie się ze śruby 
 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
wejście: 6,3 mm chwyt sześciokątny 1/4 ”, pasuje do uchwytu zgodnego  
z DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Dostawa w kompaktowym pudełku

Wersja Długość 
mm

Zawartość Nr art. EUR KO

15 części 25 PH 2 40 00 829 001 27,601) WX04

15 części 25 PZD 2 40 00 829 002 27,601) WX04

15 części 25 T 20 40 00 829 003 32,201) WX04

15 części 25 T 25 40 00 829 004 32,201) WX04

15 części 25 T 30 40 00 829 005 32,201) WX04
1) cena za pudełko

Uchwyt do bitów 897/4 IMP R
z magnesem pierścieniowym · do najtrudniejszych warunków 
wkręcania i maszyn uderzeniowych · do łagodzenia skrajnych szczytów 
impulsów · efekt specjalnego skręcania dzięki podwójnej sprężynie · 
rapidaptor z magnesem pierścieniowym pewnie trzyma również długie i 
ciężkie śruby · - idealny również do prac nad głową · nadaje się zwłaszcza do 
zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · magnes pierścieniowy 
może być w razie potrzeby odsunięty i tym samym wyłączony · o 
ponadprzeciętnej żywotności nawet w ekstremalnych warunkach ·  
z pierścieniem rozprężnym i magnesem 
 
wejście: 6,3 mm chwyt sześciokątny 1/4 ”, pasuje do wkrętarek  
z montażem zgodnie z DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 
wyjście: do bitów z 6,3 mmchwytem 6-kąt. 1/4” DIN 6126-C6,3 i 
klasyfikacją przyłącza Wera 1

Długość mm Nr art. EUR KO
75 40 00 829 040 18,90 WX04

5/168

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Asortyment bitów Bit-Check 6 Impaktor 1
do najtrudniejszych warunków wkręcania i maszyn uderzeniowych · 
dzięki najlepszemu wykorzystaniu właściwości materiału i optymalnie 
dopasowanej geometrii technologia IMPAKTOR firmy WERA zapewnia 
wyjątkową trwałość nawet w skrajnie ciężkich warunkach · nadaje się 
zwłaszcza do zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · szorstka 
powłoka diamentowa dzięki zwiększonemu oporowi tarcia zmniejsza 
ześlizgiwanie się ze śruby 
 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
Zawartość: 
po 1 bicie impaktowym do śrub  z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 i 3* 
po 1 bicie impaktowym do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 i 3* 
po 1 bicie impaktowym do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 25 - T 30* 
* wszystkie o dł. 50 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
6 części 40 00 829 044 23,50 WX04

Asortyment bitów Bit-Check 10 Impaktor 2
do najtrudniejszych warunków wkręcania i maszyn uderzeniowych · 
dzięki najlepszemu wykorzystaniu właściwości materiału i optymalnie 
dopasowanej geometrii technologia IMPAKTOR firmy WERA zapewnia 
wyjątkową trwałość nawet w skrajnie ciężkich warunkach · nadaje się 
zwłaszcza do zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · szorstka 
powłoka diamentowa dzięki zwiększonemu oporowi tarcia zmniejsza 
ześlizgiwanie się ze śruby 
 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
Zawartość: 
1  uchwyt do bitów IMPAKTOR z magnesem pierścieniowym i 

pierścieniem osadczym (dł. 75 mm)

bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
bity impaktowe z powłoką diamentową: 3 szt rozm. 2 * 
bity impaktowe z powłoką diamentową: 1 szt rozm. 3 * 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bity impaktowe z powłoką diamentową: 3 szt rozm. T 25 * 
bity impaktowe z powłoką diamentową: 1 szt rozm. T 30 * 
bit impaktowy z powłoką diamentową: 1 szt rozm. T 40 * 
* wszystkie o długości 25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 829 045 41,50 WX04

Asortyment bitów Bit-Check 10 Impaktor 1
drewno · do najtrudniejszych warunków wkręcania i maszyn 
uderzeniowych · dzięki najlepszemu wykorzystaniu właściwości materiału i 
optymalnie dopasowanej geometrii technologia IMPAKTOR firmy WERA 
zapewnia wyjątkową trwałość nawet w skrajnie ciężkich warunkach · nadaje 
się zwłaszcza do zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · 
szorstka powłoka diamentowa dzięki zwiększonemu oporowi tarcia 
zmniejsza ześlizgiwanie się ze śruby 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
Zawartość: 
1  uchwyt do bitów Impaktor z magnesem pierścieniowym  i pierścieniem 

osadczym (dł. 75 mm)

bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) 
bit impaktowy z powłoką diamentową: 3 szt rozm. 2 * 
bit impaktowy z powłoką diamentową: 1 szt rozm. 3 * 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bit impaktowy z powłoką diamentową: 3 szt rozm. T 25 * 
bit impaktowy z powłoką diamentową: 1 szt rozm. T 30 * 
bit impaktowy z powłoką diamentową: 1 szt rozm. T 40 * 
* wszystkie o długości 25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 829 046 41,50 WX04

5/169
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Asortyment bitów Bit-Check 30 Impaktor 1
zawiera bity Impaktowe z powłoką diamentową:
bity IMPAKTOWE do najtrudniejszych warunków wkręcania i maszyn 
uderzeniowych · dzięki najlepszemu wykorzystaniu właściwości materiału 
i optymalnie dopasowanej geometrii technologia IMPAKTOR zapewnia 
wyjątkową trwałość nawet w skrajnie ciężkich warunkach · nadaje się 
zwłaszcza do zwyczajnych wkrętarek impaktowych/udarowych · szorstka 
powłoka diamentowa dzięki zwiększonemu oporowi tarcia zmniejsza 
ześlizgiwanie się ze śruby 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder
Zawartość: 
1  IMPAKTOR uchwyt do bitów z magnesem pierścieniowym i 

pierścieniem rozprężnym (dł. 75 mm)
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PH), 2 szt. rozm. 1, 3 szt rozm. 2, 2 

szt. rozm. 3*
*= długość bitu 25 mm
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 2 szt. rozm. 1, 3 szt. rozm. 2, 2 

szt. rozm. 3*
*= długość bitu 25 mm
bity  do śrub z profilem wewn. TORX® 1 szt. rozm. T 10, 1 szt. rozm. T 15,  2 

szt. rozm. T 20, 3 szt. rozm. T 25, 2 szt. rozm. T 30, 2 szt. rozm. T 40*
*= długość bitu 25 mm
bity  do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym ,rozm. 3 mm - 4 mm 

- 5 mm - 6 mm*
*= długość bitu 25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 829 047 59,10 WX04
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Bit
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej · z doskonałymi 
parametrami twardości i momentu obrotowego 
 
napęd przy długości 25 mm: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 
napęd przy długości 50/89 mm: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3

Szer. 
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Długość 
mm

Nr art. JS EUR KO

do śrub płaskich
4,5 0,6 25 40 00 829 105 10 0,291) PK05

5,5 1 25 40 00 829 106 10 0,291) PK05

6,5 1,2 25 40 00 829 107 10 0,291) PK05

4,5 0,6 50 40 00 829 196 10 0,491) PK05

5,5 1 50 40 00 829 197 10 0,491) PK05

6,5 1,2 50 40 00 829 198 10 0,541) PK05

4,5 0,6 89 40 00 829 199 10 0,951) PK05

5,5 1 89 40 00 829 200 10 0,951) PK05

6,5 1,2 89 40 00 829 201 10 1,001) PK05
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej ·  
z doskonałymi parametrami twardości i momentu obrotowego 
 
napęd przy długości 25 mm: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 
napęd przy długości 50/89 mm: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 113 10 0,291) PK05

PH 2 25 40 00 829 114 10 0,291) PK05

PH 3 25 40 00 829 115 10 0,291) PK05

PH 1 50 40 00 829 202 10 0,491) PK05

PH 2 50 40 00 829 203 10 0,491) PK05

PH 3 50 40 00 829 204 10 0,541) PK05

PH 1 89 40 00 829 205 10 0,951) PK05

PH 2 89 40 00 829 206 10 0,951) PK05

PH 3 89 40 00 829 207 10 1,001) PK05

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 131 10 0,291) PK05

PZD 2 25 40 00 829 132 10 0,291) PK05

PZD 3 25 40 00 829 133 10 0,291) PK05

PZD 1 50 40 00 829 208 10 0,491) PK05

PZD 2 50 40 00 829 209 10 0,491) PK05

PZD 3 50 40 00 829 210 10 0,541) PK05

PZD 1 89 40 00 829 211 10 0,951) PK05

PZD 2 89 40 00 829 212 10 0,951) PK05

PZD 3 89 40 00 829 213 10 1,001) PK05
1) cena za szt.

z rowkiem krzyżowym ( PZD)

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Bit
ze strefą skrętu · ciągliwo-twardy · do elastycznego pochłaniania szczytu 
siły · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej · z doskonałymi 
parametrami momentu obrotowego 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 116 10 0,451) PK05

PH 2 25 40 00 829 117 10 0,451) PK05

PH 3 25 40 00 829 118 10 0,451) PK05

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 121 10 0,451) PK05

PZD 2 25 40 00 829 122 10 0,451) PK05

PZD 3 25 40 00 829 123 10 0,451) PK05
1) cena za szt.

21

Bit
ciągliwo-twardy · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej · 
z doskonałymi parametrami twardości i momentu obrotowego 
 
napęd przy długości 25 mm: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 
napęd przy długości 50/89 mm: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 5 25 40 00 829 158 10 0,291) PK05

T 6 25 40 00 829 159 10 0,291) PK05

T 7 25 40 00 829 160 10 0,291) PK05

T 8 25 40 00 829 161 10 0,291) PK05

T 9 25 40 00 829 162 10 0,291) PK05

T 10 25 40 00 829 163 10 0,291) PK05

T 15 25 40 00 829 164 10 0,291) PK05

T 20 25 40 00 829 165 10 0,291) PK05

T 25 25 40 00 829 166 10 0,291) PK05

T 27 25 40 00 829 167 10 0,291) PK05

T 30 25 40 00 829 168 10 0,291) PK05

T 40 25 40 00 829 169 10 0,291) PK05

T 5 50 40 00 829 214 10 0,541) PK05

T 6 50 40 00 829 215 10 0,541) PK05

T 7 50 40 00 829 216 10 0,541) PK05

T 8 50 40 00 829 217 10 0,541) PK05

T 9 50 40 00 829 218 10 0,541) PK05

T 10 50 40 00 829 219 10 0,541) PK05

T 15 50 40 00 829 220 10 0,541) PK05

T 20 50 40 00 829 221 10 0,541) PK05

T 25 50 40 00 829 225 10 0,581) PK05

T 27 50 40 00 829 226 10 0,581) PK05

T 30 50 40 00 829 227 10 0,581) PK05

T 40 50 40 00 829 228 10 0,561) PK05

T 5 89 40 00 829 229 10 0,991) PK05

T 6 89 40 00 829 230 10 0,991) PK05

T 7 89 40 00 829 231 10 1,001) PK05

T 8 89 40 00 829 232 10 1,001) PK05

T 9 89 40 00 829 233 10 1,001) PK05

T 10 89 40 00 829 234 10 1,001) PK05

T 15 89 40 00 829 235 10 1,001) PK05

T 20 89 40 00 829 236 10 1,001) PK05

T 25 89 40 00 829 237 10 1,081) PK05

T 27 89 40 00 829 238 10 1,081) PK05

T 30 89 40 00 829 239 10 1,081) PK05

T 40 89 40 00 829 240 10 1,081) PK05
1) cena za szt.

5/170

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

168-05_06___im Aufbau[2244298]-9k.indd   170 07.11.2018   14:12:28



Bit
ciągliwo-twardy · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej 
(wkrętarka akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 · ISO 1173

Rozmiar Długość 
mm

Rys. Nr art. JS EUR KO

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 1 40 00 829 311 10 0,491) WX03

PH 2 25 1 40 00 829 312 10 0,491) WX03

PH 3 25 1 40 00 829 313 10 0,491) WX03

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 2 40 00 829 321 10 0,491) WX03

PZD 2 25 2 40 00 829 322 10 0,491) WX03

PZD 3 25 2 40 00 829 323 10 0,491) WX03

PZD 4 32 2 40 00 829 324 10 2,901) WX03

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 10 25 3 40 00 829 330 10 0,851) WX03

T 15 25 3 40 00 829 331 10 0,851) WX03

T 20 25 3 40 00 829 332 10 0,851) WX03

T 25 25 3 40 00 829 333 10 0,851) WX03

T 27 25 3 40 00 829 334 10 0,851) WX03

T 30 25 3 40 00 829 335 10 0,851) WX03

T 40 25 3 40 00 829 336 10 0,851) WX03
1) cena za szt.

3

21

Bit
ze strefą skrętu · ciągliwo-twardy · do ręcznych uchwytów do bitów 
i pracy maszynowej · z doskonałymi parametrami twardości i momentu 
obrotowego 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 10 25 40 00 829 170 10 0,451) PK05

T 15 25 40 00 829 171 10 0,451) PK05

T 20 25 40 00 829 172 10 0,451) PK05

T 25 25 40 00 829 173 10 0,491) PK05

T 27 25 40 00 829 181 10 0,491) PK05

T 30 25 40 00 829 182 10 0,491) PK05

T 40 25 40 00 829 183 10 0,491) PK05
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · z otworem · do ręcznych uchwytów do bitów i 
pracy maszynowej · z doskonałymi parametrami twardości i momentu 
obrotowego 
 
napęd przy długości 25 mm: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 
napęd przy długości 50/89 mm: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3

Rozmiar Długość 
mm

Nr art. JS EUR KO

do śrub z profilem wewn. TORX® również z trzpieniem zabezpieczającym
T 7 25 40 00 829 186 10 0,381) PK05

T 8 25 40 00 829 187 10 0,381) PK05

T 9 25 40 00 829 188 10 0,381) PK05

T 10 25 40 00 829 189 10 0,381) PK05

T 15 25 40 00 829 190 10 0,381) PK05

T 20 25 40 00 829 191 10 0,381) PK05

T 25 25 40 00 829 192 10 0,381) PK05

T 27 25 40 00 829 193 10 0,381) PK05

T 30 25 40 00 829 195 10 0,381) PK05

T 40 25 40 00 829 194 10 0,381) PK05

T 10 50 40 00 829 241 10 0,631) PK05

T 15 50 40 00 829 242 10 0,631) PK05

T 20 50 40 00 829 243 10 0,631) PK05

T 25 50 40 00 829 244 10 0,631) PK05

T 27 50 40 00 829 245 10 0,701) PK05

T 30 50 40 00 829 246 10 0,701) PK05

T 40 50 40 00 829 247 10 0,701) PK05

T 10 89 40 00 829 248 10 1,251) PK05

T 15 89 40 00 829 249 10 1,251) PK05

T 20 89 40 00 829 250 10 1,251) PK05

T 25 89 40 00 829 251 10 1,251) PK05

T 27 89 40 00 829 252 10 1,351) PK05

T 30 89 40 00 829 253 10 1,351) PK05

T 40 89 40 00 829 254 10 1,351) PK05
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej ·  
z doskonałymi parametrami twardości i momentu obrotowego 
 
napęd przy długości 25 mm: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 
napęd przy długości 50/89 mm: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3

Rozmiar mm Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym
 2 25 40 00 829 174 10 0,291) PK05

 2,5 25 40 00 829 175 10 0,291) PK05

 3 25 40 00 829 176 10 0,291) PK05

 4 25 40 00 829 177 10 0,291) PK05

 5 25 40 00 829 178 10 0,291) PK05

 6 25 40 00 829 179 10 0,321) PK05

 8 25 40 00 829 180 10 0,611) PK05

10 25 40 00 829 184 10 0,761) PK05

 2 50 40 00 829 255 10 0,541) PK05

 2,5 50 40 00 829 256 10 0,541) PK05

 3 50 40 00 829 257 10 0,541) PK05

 4 50 40 00 829 258 10 0,581) PK05

 5 50 40 00 829 259 10 0,581) PK05

 6 50 40 00 829 260 10 0,611) PK05

 2 89 40 00 829 261 10 1,001) PK05

 2,5 89 40 00 829 262 10 1,001) PK05

 3 89 40 00 829 263 10 1,001) PK05

 4 89 40 00 829 264 10 1,081) PK05

 5 89 40 00 829 265 10 1,081) PK05

 6 89 40 00 829 266 10 1,151) PK05
1) cena za szt.
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Opakowanie z dużą ilością bitów
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka 
akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 · ISO 1173
Dostawa w kompaktowym pudełku

Wersja Długość mm Zawartość Nr art. EUR KO
20 części 25 PH 2 40 00 829 006 8,801) WX04

20 części 25 PZD 2 40 00 829 007 8,801) WX04

20 części 25 T 20 40 00 829 008 12,001) WX04

20 części 25 T 25 40 00 829 009 12,001) WX04
1) cena za pudełko

Bity do montażu twardego do ”wkręcania twardego” 
Bity do montażu twardego oferują w połączeniu ze strefą skrętu 
wyjątkową odporność na obciążenia dynamiczne przy „twardym 
wkręcaniu (twarde wkręcanie = wkręcanie do oporu).  
 
Bity w kolorze stalowoszarym w najpopularniejszych rozmiarach 
mają strefę skrętu chroniącą przed przedwczesnym złamaniem bitów 
przy maksymalnym obciążeniu, co znacznie wydłuża ich żywotność.   
 
Strefa skrętu zapewnia bitom T wysoką trwałość. Twardość 60-62 
HRC przy bardzo wysokich statycznych momentach obrotowych.

Bit 800/1 TZ
do uniwersalnego zastosowania · kształt skrętny · do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Szer. 
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Długość 
mm

Nr art. JS EUR KO

do śrub płaskich
4 0,5 25 40 00 829 350 10 1,301) WX03

5,5 0,8 25 40 00 829 352 10 1,301) WX03

5,5 1 25 40 00 829 353 10 1,301) WX03

8 1,6 25 40 00 829 355 10 2,151) WX03
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · ze strefą skrętu ·  
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka 
akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 371 10 1,051) WX03

PH 2 25 40 00 829 372 10 1,051) WX03

PH 3 25 40 00 829 373 10 1,051) WX03

PH 1 50 40 00 829 375 10 1,991) WX03

PH 2 50 40 00 829 376 10 1,991) WX03

PH 3 50 40 00 829 377 10 1,991) WX03
1) cena za szt.

2

1

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · ze strefą skrętu ·  
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka 
akumulatorowa) 
 
wejście: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1  89 40 00 829 378 4,201) WX03

PH 2  89 40 00 829 379 4,201) WX03

PH 3  89 40 00 829 380 4,201) WX03

PH 1 127 40 00 829 391 5,301) WX03

PH 2 110 40 00 829 392 4,751) WX03

PH 2 127 40 00 829 390 5,301) WX03

PH 3 110 40 00 829 393 4,751) WX03
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · ze strefą skrętu ·  
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka 
akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość 
mm

Rys. Nr art. JS EUR KO

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 1 40 00 829 381 10 1,051) WX03

PZD 2 25 1 40 00 829 382 10 1,051) WX03

PZD 3 25 1 40 00 829 383 10 1,051) WX03

PZD 1 50 2 40 00 829 385 10 1,991) WX03

PZD 2 50 2 40 00 829 386 10 1,991) WX03

PZD 3 50 2 40 00 829 387 10 1,991) WX03
1) cena za szt.

2

1
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Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
wejście przy długości 25 mm = 6,3 mm (1/4)-6-kątny DIN 3126 - E 6,3, ISO 
1173 
wyjście: Hex-Plus 
 
wejście przy długości 89 mm = 6,3 mm (1/4)-6-kątny DIN 3126 - E 6,3, ISO 
1173 
wyjście: Hex-Plus 
 
Szczególne zalety produktu: Dzięki większej powierzchni przylegania 
profil Hex Plus nie działa destrukcyjnie na wkręt i znacznie zmniejsza 
niebezpieczeństwo przekręcenia łba wkręta

Rozmiar 
mm

Długość 
mm

Nr art. JS EUR KO

do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym
1,5 25 40 00 829 401 10 1,651) WX03

2,0 25 40 00 829 402 10 1,651) WX03

2,5 25 40 00 829 403 10 1,651) WX03

3,0 25 40 00 829 404 10 1,651) WX03

4,0 25 40 00 829 406 10 1,651) WX03

5,0 25 40 00 829 408 10 1,651) WX03

6,0 25 40 00 829 410 10 1,651) WX03

3,0 89 40 00 829 405  1 6,751) WX03

4,0 89 40 00 829 407  1 6,751) WX03

5,0 89 40 00 829 409  1 6,751) WX03

6,0 89 40 00 829 411  1 6,751) WX03
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · ze strefą skrętu ·  
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka 
akumulatorowa) 
 
wejście: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1  89 40 00 829 394 4,20 WX03

PZD 2  89 40 00 829 395 4,20 WX03

PZD 3  89 40 00 829 396 4,20 WX03

PZD 1 127 40 00 829 397 5,30 WX03

PZD 2 110 40 00 829 398 4,75 WX03

PZD 2 127 40 00 829 400 5,30 WX03

PZD 3 110 40 00 829 399 4,75 WX03

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · ze strefą skrętu · 
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (zwykła wkrętarka 
akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 8 25 40 00 829 418 10 1,351) WX03

T 9 25 40 00 822 058 10 1,351) WX03

T 10 25 40 00 829 420 10 1,351) WX03

T 15 25 40 00 829 421 10 1,351) WX03

T 20 25 40 00 829 422 10 1,351) WX03

T 25 25 40 00 829 423 10 1,351) WX03

T 27 25 40 00 829 424 10 1,351) WX03

T 30 25 40 00 829 425 10 1,351) WX03

T 40 25 40 00 829 426 10 1,351) WX03
1) cena za szt.

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · do zastosowania 
szczególnie w przypadkach, w których wkręcanie jest trudne, np. w 
przypadku wkręcaniu w blachę, do ręcznych uchwytów do bitów i pracy 
maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
wejście: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 6  50 40 00 829 338 10 2,991) WX03

T 8  50 40 00 829 339 10 2,991) WX03

T 10  50 40 00 829 340 10 2,991) WX03

T 15  50 40 00 829 341 10 2,991) WX03

T 20  50 40 00 829 342 10 2,991) WX03

T 25  50 40 00 829 343 10 2,991) WX03

T 27  50 40 00 829 344  1 2,991) WX03

T 30  50 40 00 829 345 10 2,991) WX03

T 40  50 40 00 829 346 10 2,991) WX03

T 6  89 40 00 829 360  1 5,301) WX03

T 8  89 40 00 829 361  1 5,301) WX03

T 10  89 40 00 829 362  1 5,301) WX03

T 15  89 40 00 829 363  1 5,301) WX03

T 20  89 40 00 829 364  1 5,301) WX03

T 25  89 40 00 829 365  1 5,301) WX03

T 27  89 40 00 829 366  1 5,301) WX03

T 30  89 40 00 829 367  1 5,301) WX03

T 40  89 40 00 829 368  1 5,301) WX03

T 6 152 40 00 829 369  1 6,451) WX03

T 8 152 40 00 829 370  1 6,451) WX03

T 10 152 40 00 829 374  1 6,451) WX03

T 15 152 40 00 829 384  1 6,451) WX03

T 20 152 40 00 829 388  1 6,451) WX03

T 25 152 40 00 829 389  1 6,451) WX03

T 27 152 40 00 829 414  1 6,451) WX03

T 30 152 40 00 829 415  1 6,451) WX03

T 40 152 40 00 829 416  1 6,451) WX03
1) cena za szt.
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Supertwarde bity do „miękkiego wkręcania 
Super twarde bity o dużej odporności na ścieranie np. do „miękkiego 
wkręcania ulepszonymi śrubami (miękkie wkręcanie = stały wzrost 
momentu obrotowego przy wkręcaniu, np. wkręcanie w drewnie.)  
 
Bity oznaczone literą „H można też rozpoznać po złotym kolorze.  
 
Super twarde bity w najpopularniejszych wymiarach mają strefę 
skrętu chroniącą przed przedwczesnym złamaniem bitów przy 
maksymalnym obciążeniu, co znacznie wydłuża ich żywotność.   
 
Strefa skrętu zapewnia bitom TH wysoką trwałość. Twardość 62-64 
HRC przy bardzo wysokich statycznych momentach obrotowych.

Bit
bardzo twarde · ze strefą skrętu · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy 
maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 461 10 1,051) WX03

PH 2 25 40 00 829 462 10 1,051) WX03

PH 3 25 40 00 829 463 10 1,051) WX03

PH 1 50 40 00 829 465 10 1,981) WX03

PH 2 50 40 00 829 466 10 1,991) WX03

PH 3 50 40 00 829 467 10 1,991) WX03
1) cena za szt.

2

1

Bit
bardzo twarde · ze strefą skrętu · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy 
maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 471 10 1,051) WX03

PZD 2 25 40 00 829 472 10 1,051) WX03

PZD 3 25 40 00 829 473 10 1,051) WX03

PZD 1 50 40 00 829 475 10 1,991) WX03

PZD 2 50 40 00 829 476 10 1,991) WX03

PZD 3 50 40 00 829 477 10 1,991) WX03
1) cena za szt.

2

1

Bity BiTorsion 
50% dłuży czas użytkowania dla maszynowych narzędzi do 
śrub, wkrętów i nakrętek dzięki bionice 
 
Zalety systemu Wera BiTorsion w skrócie:    
Optymalnie dopasowane do siebie charakterystyki stref wkrętu bitu 
i uchwytu umożliwianą stopniowe poddawanie się naciskowi w 
przypadku obciążenia.  
System samodzielnie rozpoznaje występujące obciążenie i reaguje 
poprzez poddanie naciskowi odpowiedniej strefy wkrętu.  
Poszczególne elementy systemu działają oczywiście także 
niezależnie od siebie. Uchwyt BiTorsion przedłuża także czas 
użytkowania „konwencjonalnych bitów, a bit BiTorsion działa równie 
dobrze z ”normalnym” uchwytem.  
Twardość bitu optymalna do dowolnego zastosowania gwarantuje 
długą żywotność narzędzia.  
Zastosowanie nowego systemu BiTorsion pozwoli uniknąć 
przedwczesnego zużycia.  
Produktywność maszynowego wkręcania znacząco wzrośnie, a 
koszty pojedynczego wkręcenia spadną.
do wkręcania w metalu i blasze 
W takim przypadku wymagany jest skokowy wzrost momentu 
dokręcenia (twarde wkręcanie). 
Hartowane wykonanie bitu skutecznie zapobiega przedwczesnemu 
zużyciu końcówki bitu. 
Bardziej elastyczne w środku wykonanie bitu absorbuje szkodliwe 
szczyty siły z końcówki narzędzia. 
Stosowanie uchwytu BiTorsion znacząco wzmaga ten efekt. 
Hartowane wykonanie bitu oraz wiele stopni twardości strefy skrętu 
tworzą idealne narzędzie do zastosowania przy twardym wkręcaniu.

Bit
ciągliwo-twardy · do uniwersalnego zastosowania · z podwójną strefa 
skrętu w celu szczególnej amortyzacji obciążenia szczytowego, co 
zmniejsza zużycie bitu i śruby · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy 
maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 525 10 1,551) WX03

PH 2 25 40 00 829 526 10 1,551) WX03

PH 3 25 40 00 829 527 10 1,551) WX03

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 530 10 1,551) WX03

PZD 2 25 40 00 829 531 10 1,551) WX03

PZD 3 25 40 00 829 532 10 1,551) WX03

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 10 25 40 00 829 534 10 2,101) WX03

T 15 25 40 00 829 535 10 2,101) WX03

T 20 25 40 00 829 536 10 2,101) WX03

T 25 25 40 00 829 537 10 2,101) WX03

T 30 25 40 00 829 539 10 2,101) WX03

T 40 25 40 00 829 540 10 2,101) WX03
1) cena za szt.

3
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Bity BiTorsion super twarde do „miękkiego wkręcania 
do wkręcania w drewnie  
W przypadku wkręcania w drewnie i płytach wiórowych 
odpowiednim wyborem są super twarde bity BTH.   
 
Super twarde bity Wera BTH są szczególnie odpowiednie do 
wkręcania śrub Philips i Pozidriv do drewna lub płyt wiórowych.   
 
W takim przypadku wymagany jest stały wzrost momentu 
dokręcenia (miękkie wkręcanie).   
 
Duża twardość bitu zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki 
bitu.   
 
Skrętne wykonanie bitu i wiele stopni twardości absorbują, w 
szczególności w przypadku użycia uchwytu BiTorsion, szkodliwe 
szczyty siły z końcówki narzędzia.   
 
Połączenie uchwytu BiTorsion z dodatkową super twardością bitu 
tworzy idealne narzędzie do wkręcania w drewnie.

Bit
bardzo twarde · z podwójną strefa skrętu w celu szczególnej amortyzacji 
obciążenia szczytowego, co zmniejsza zużycie bitu i śruby · do ręcznych 
uchwytów do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa) 
 
szczególna zaleta produktu: 
z systemem Take it easy Tool Finder 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 · ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 555 10 1,551) WX03

PH 2 25 40 00 829 556 10 1,551) WX03

PH 3 25 40 00 829 557 10 1,551) WX03

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 560 10 1,551) WX03

PZD 2 25 40 00 829 561 10 1,551) WX03

PZD 3 25 40 00 829 562 10 1,551) WX03
1) cena za szt.

2
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Diamentowe bity BiTorsion 
Bity z werwą

Diamentowe bity w połączeniu z uchwytem BiTorsion otwierają 
nowy wymiar wkręcania maszynowego.  

Wyjątkowo ostra warstwa diamentowa na końcówce narzędzia 
zapewnia bezpieczne osadzenie w śrubie.
Dzięki zredukowaniu działania zaciskającego zmniejsza się czas 
potrzebny na wkręcanie i wykręcanie oraz zużycie narzędzi i 
gwintów, co znacząco obniża koszty wkręcania.  

Połączenie z uchwytem BiTorsion oraz wieloma stopniami twardości 
chwytu skrętnego znacząco wydłuża żywotność bitu.

Bit
z powłoką diamentową · z podwójną strefa skrętu w celu szczególnej 
amortyzacji obciążenia szczytowego, co zmniejsza zużycie bitu i śruby · 
chroni przed wyślizgnięciem się z wkrętu · do ręcznych uchwytów do bitów 
i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa)

szczególna zaleta produktu:
z systemem Take it easy Tool Finder

wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Rozmiar Długość mm Nr art. JS EUR KO
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
PH 1 25 40 00 829 568 10 2,251) WX03

PH 2 25 40 00 829 569 10 2,251) WX03

PH 3 25 40 00 829 570 10 2,251) WX03

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
PZD 1 25 40 00 829 576 10 2,251) WX03

PZD 2 25 40 00 829 577 10 2,251) WX03

PZD 3 25 40 00 829 578 10 2,251) WX03

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

T 10 25 40 00 829 584 10 2,601) WX03

T 15 25 40 00 829 585 10 2,601) WX03

T 20 25 40 00 829 586 10 2,601) WX03

T 25 25 40 00 829 587 10 2,601) WX03

T 30 25 40 00 829 588 10 2,601) WX03

T 40 25 40 00 829 589 10 2,601) WX03
1) cena za szt.
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Klucz nasadowy
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (zwykła wkrętarka 
akumulatorowa) · z silnym magnesem trwałym 
 
napęd: sześciokątny 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Rozmiar klucza w 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 6 50 40 00 821 000 2,40 PK14
 7 50 40 00 821 001 2,40 PK14
 8 50 40 00 821 002 2,40 PK14
10 50 40 00 821 003 2,60 PK14
13 50 40 00 821 004 2,90 PK14
 9,4 (3/8) 50 40 00 821 014 2,65 PK14

Zestaw kluczy nasadowych
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej · z silnym magnesem 
trwałym · do napędu tradycyjną wkrętarką akumulatorową do śrub 
sześciokątnych z uchwytem sześciokątnym 
 
napęd: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
zawartość: 
po 1 kluczu nasadowym z napędem 6-kątnym 6,3 mm (1/4”) 6, 7, 8, 10 i 13 
mm
Dostawa w stabilnej saszetce

Zawartość Nr art. EUR KO
5 części 40 00 821 048 14,50 PK14

Klucz nasadowy 869/4M
do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej (zwykła wkrętarka 
akumulatorowa) · z silnym magnesem trwałym 
 
napęd: sześciokątny (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Rozmiar klucza w 
mm (cale)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 5,5 50 40 00 821 035 4,90 WX01
 6 50 40 00 821 036 4,90 WX01
 7 50 40 00 821 037 4,90 WX01
 8 50 40 00 821 038 4,90 WX01
10 50 40 00 821 040 4,90 WX01
13 50 40 00 821 042 6,00 WX01
 9,4 (3/8) 50 40 00 821 041 5,85 WX01

Zestaw nasadek 1/4” z trzpieniem 6-kątnym 869/4 M
zestaw A · do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej 
(wkrętarka akumulatorowa) · z silnym magnesem trwałym 
 
napęd: sześciokątne (1/4) 6,3 mm DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 
 
zawartość: 
po 1  kluczu nasadowym z napędem 6,3 mm (1/4) 6-kątnym 7, 8, 10, 12, 13, 

6,3 mm (1/4”), 7,9 mm (5/16”), 9,5 mm (3/8”)
Dostawa w stabilnej saszetce na narzędzia

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz 40 00 821 110 34,95 WX01

Bity do grzechotki / grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
z bezpośrednim zamocowaniem bitów · napęd 6,3 mm (1/4”) · drobne 
uzębienie (tylko 95 mm długości), rozwiązanie problemów podczas pracy 
w trudno dostępnych miejscach · przełączanie prawo i lewo za pomocą 
dźwigni przełączającej
Szczególne zalety produktu: 
· solidne wykonanie, wyłącznie metal 
· drobne uzębienie skok zęba 5°, 72 zęby 
· dodatkowy uchwyt do bitów w uchwycie

Długość mm Nr art. EUR KO
95 40 00 821 540 14,95 PK14

Bity do grzechotki / grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 8001 
A Zyklop
(cyklop mini grzechotką) · 6,3 mmuchwyt bitowy (1/4) znajdujący się 
bezpośrednio na głowicy przeznaczony do pracy w trudno dostępnych 
miejscach · do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4”) 6,3 mm 
zgodnie z DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 (ISO 1173) · (z przejściówką, nadającą się 
także do nasadek (1/4) 6,3 mm · przełączanie prawo/lewo · kute matrycowo, 
wykonane całkowicie ze stali · przenoszony moment obrotowy powyżej 
65 N.m · drobne uzębienie - skok zęba tylko 5° · ergonomiczna rękojeść 
Kraftform 
 
skok zęba 6° 
60 zębów
Zakres dostawy:  
grzechotka do bitów, przejściówka do nasadek czop 6-kątny (1/4) 6,3 mm  
na czop 4-kątny (1/4) 6,3 mm

Napęd mm (cale) Długość mm Nr art. EUR KO
6,3 (1/4) 87 40 00 829 103 29,60 WX00
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Grzechotka do bitów/grzechotka z przełącznikiem
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4 cala) 
 
minigrzechotka z przełącznikiem dźwigniowym · drobne uzębienie · 
(długość jedynie 95 mm) · doskonale sprawdza się w wąskich miejscach ·  
w połączeniu z dołączoną przejściówką do bitów każdy bit można stosować 
za pomocą chwytu sześciokątnego (1/4”) 6,3 mm 
 
szczególne zalety produktu: 
· solidne wykonanie, w całości z metalu 
· drobne uzębienie  72 zęby 
· zwolnienie nasadki przez naciśnięcie przycisku 
· dodatkowy uchwyt do bitów w uchwycie
Dostawa w komplecie z adapterem do bitów

Długość mm Nr art. EUR KO
95 40 00 821 501 16,15 PK14

Przejściówka
DIN 3123 · do bitów i grzechotki

Czop czworokątny 
napędu mm (cale)

Czop sześciokątny 
napędu mm (cale)

Nr art. EUR KO

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 40 00 821 073 2,65 PK14

Uchwyt do bitów slim type
z tuleją ze stali nierdzewnej, szybkozmienną oprawką i magnesem 
 
wyjście: 
odpowiedni do bitów z 6,3 mm uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4 ”) · 
zgodność z normą DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) 
 
wyjście: 
6,3 mm (1/4)- sześciokątny zewn., DIN 3126: ISO 1173, kształt E6,3 
 
szczególne zalety produktu: 
wyjątkowo wąski (tylko ok. 11,5 mm), doskonały do pracy w trudno 
dostępnych miejscach · regulacja jedną ręką

Długość mm Nr art. EUR KO
 65 40 00 829 580 6,30 PK05
150 40 00 829 581 8,55 PK05

40 00 829 581

40 00 829 580

Uchwyt do bitów
z tuleją ze stali nierdzewnej i silnym magnesem trwałym · dla mocnego 
połączenia między bitem i uchwytem · dobra współosiowość, nawet przy 
wyższych obrotach 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: ISO 1173, kształt E6,3 
wyjście: 6,3 mm (1/4)- sześciokątny zewn., DIN 3126: ISO 1173, kształt 
E6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
60 40 00 829 592 2,50 PK05
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Uchwyt do bitów
z tuleją ze stali szlachetnej, silnym magnesem trwałym i pierścieniem 
rozprężnym · dla mocnego połączenia między bitem i uchwytem · dobra 
współosiowość, nawet przy wyższych obrotach 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: ISO 1173, kształt E6,3 
wyjście: 6,3 mm (1/4)- sześciokątny zewn., DIN 3126: ISO 1173,  
kształt E6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
60 40 00 829 593 3,50 PK05

Uchwyt do bitów 899/4/1
z tuleją ze stali szlachetnej, silnym magnesem trwałym i pierścieniem 
rozprężnym 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: ISO 1173, kształt 6,3 
wyjście: 6,3 mm (1/4)- sześciokątny zewn., DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
 50 40 00 829 598 5,70 WX04
 75 40 00 829 600 9,30 WX04
100 40 00 829 738 9,90 WX04
152 40 00 829 595 11,10 WX04
200 40 00 829 746 11,60 WX04
300 40 00 829 747 13,80 WX04

Uchwyt do bitów
z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną · do bardzo szybkiej 
wymiany narzędzia · dla mocnego połączenia między bitem i uchwytem 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: E6,3 
wyjście: 6,3 mm (1/4)- sześciokątny zewn., DIN 3126: D6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
60 40 00 829 603 4,70 PK05
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Uchwyt do bitów 895/4/1 K
z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną · do bardzo szybkiej 
wymiany narzędzia 
 
wejście: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3 
wejście: 6,3 mm (1/4)-sześciokątny zew., DIN 3126 - D 6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
52 40 00 829 602 13,80 WX04

Uchwyt do bitów
z tuleją ze stali szlachetnej i uchwytem szybkomocującym · dla 
mocnego połączenia między bitem i uchwytem · przesunięcie tulei 
zaciskowej zwalnia blokadę i umożliwia bardzo szybką zmianę narzędzia · 
uchwyt do bitów rygluje bity automatycznie po ich włożeniu 
 
szczególne zalety produktu: 
· do bitów z końcówką C6,3 i E6,3 
·  nadają się również do długich bitów typu podwójne bity i wszystkich 
innych narzędzi z uchwytem sześciokątnym 6,3 mm (1/4”)

Długość mm Nr art. EUR KO
65 40 00 829 623 6,85 PK05

Uchwyt do bitów 889/4/1 K Rapidaptor
z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną 
 
wyjście: 6,3 mm (1/4)-sześciokąt, DIN 3126 - E 6,3 
wejście: 6,3 mm sześciokąt zewn. (1/4”), zgodny z DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Szczególne zalety produktu: 
· łatwe wkładanie bitów i automatyczna blokada 
·  natychmiastowe wyjmowanie bitów (również mniejszych bitów bez 
narzędzi pomocniczych)

·  pewne prowadzenie dzięki niezależnie obracającej się tulejce (ułatwia 
osadzenie śruby)

· odpowiedni do 6,3 mm bitów (1/4) C 6,3 i E 6,3 (również do dłuższych bitów) 
· pełna wymiana narzędzia tylko jedną ręką 
· szczególnie mocne połączenie między bitem i uchwytem

Długość mm Nr art. EUR KO
50 40 00 829 607 14,90 WX04

Uchwyt do bitów 897/4 R Rapidaptor BiTorsion
z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną 
 
wyjście: 6,3 mm sześciokąt zewn. (1/4”), zgodny z DIN 3126- D 6,3 
wejście: 6,3 mm sześciokąt zewn. (1/4”), zgodny z DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Szczególne zalety produktu: 
·  zintegrowana strefa skrętu amortyzuje obciążenie szczytowe, przedłuża to 
trwałość bitów i obniża koszty przezbrajania oraz zakupu nowych narzędzi

· łatwe wkładanie bitów i automatyczna blokada 
·  natychmiastowe wyjmowanie bitów (również mniejszych bitów bez 
narzędzi pomocniczych)

·  pewne prowadzenie dzięki niezależnie obracającej się tulejce (ułatwia 
osadzenie śruby)

· odpowiedni do 6,3 mm bitów (1/4) C 6,3 i E 6,3 (również do dłuższych bitów) 
· pełna wymiana narzędzia tylko jedną ręką 
· szczególnie mocne połączenie między bitem i uchwytem

Długość mm Nr art. EUR KO
75 40 00 829 608 18,90 WX04

Uchwyt do bitów
z mocnym magnesem trwałym i oprawką szybkowymienną do 
uchwytu wiertarskiego z wejściem SDS-PLUS® 
 
nadaje się do bitów 6,3 mm z wejściem C 6,3 i B 6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
81 40 00 822 201 27,50 WX04

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”)
magnetyczny · z trzpieniem sześciokątnym · z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed staczaniem się · uchwyt 
do bitów z nierdzewnej stali · trzpień sześciokątny z wysokostopowej stali 
specjalnej · chromowane matowo
wyjście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: C6,3

Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
150 265 40 00 829 500 8,50 PK05

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”)
z 6,3 mm (1/4”) · magnetyczna · z ergonomiczną rękojeścią 
wielomateriałową · obrotowa tuleja prowadząca (do lekkiego i pewnego 
wkręcania) · dla stałego połączenia między bitem i uchwytem  
 
wyjście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: C6,3 + E6,3
Szczególne zalety produktu: 
· obrotowa tuleja prowadząca 
·  najbardziej odpowiednie do bitów z chwytem C6,3 i E6,3  
(odpowiedni także do długich bitów) 

Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
100 212 40 00 829 616 8,10 PX09

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”) 810/1
magnes, pierścień osadczy rozprężny · wielomateriałowy uchwyt 
Kraftform z ochroną przed stoczeniem · ostrze 6-kątne 
 
wyjście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3

Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
120 232 40 00 829 613 11,60 WX04

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”) 812/1
z silnym magnesem trwałym · wielomateriałowy uchwyt Kraftform  
z ochroną przed stoczeniem · ostrze 6-kątne 
 
wyjście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3

Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
120 232 40 00 829 614 17,00 WX04
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Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”)
magnes z pierścieniem osadczym rozprężnym · z elastycznym 
trzpieniem · z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym · uchwyt 
do bitów z nierdzewnej stali · elastyczny trzpień z plecionki drucianej  
w osłonie z tworzywa sztucznego  
 
wyjście: 6,3 mm 6-kątny (1/4”) DIN 3126, ISO 1173, kształt C 6,3
Szczególne zalety produktu: 
· nadaje się szczególnie do trudno dostępnych śrub

Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
200 315 40 00 829 501 8,50 PK05

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”) 811/1
z silnym magnesem trwałym · wersja bardzo krótka · nadaje się do bitów 
6,3 mm (1/4”) · C 6,3

Długość mm Nr art. EUR KO
54 43 00 002 050 9,20 WX04

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”) KK 27 RA 1
z funkcją grzechotki i magazynkiem · uchwyt ręczny  
z wielomateriałowym uchwytem Kraftform · sześciokątny kołnierz 
zabezpieczający przed samoczynnym staczaniem się · z grzechotką  
z drobnym uzębieniem z przełączeniem prawo-lewo i blokadą ·  
niewielki skok zęba, tylko 8° 
 
do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4”) 6,3 mm zgodnie z  
DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) · maksymalny moment obrotowy do 50 N.m · 
6-kątne ostrze z 6,3 mm (1/4) z tuleją ze stali nierdzewnej i silnym 
magnesem trwałym · wbudowany magazynek z 6 bitami
Zestaw obejmuje: 
1  uchwyt do bitów z magazynkiem z grzechotką z drobnym uzębieniem  

z przełączeniem prawo-lewo i blokadą
po 1  bicie do śrub z rowkiem prostym ciągliwo-twardym 1,0 x 5,5 mm, 

1,2 x 6,5 mm
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) ciągliwo-twardym  

rozm. 1/25 mm - 2/25 mm
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) ciągliwo-twardym  

rozm. 1/25 mm - 2/25 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH / 

PZD
40 00 829 597 37,80 WX04

Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”) KK Pistol RA
z funkcją grzechotki i magazynkiem na bity · uchwyt ręczny  
z wielomateriałowym uchwytem Kraftform · z grzechotką  
z drobnym uzębieniem z przełączeniem prawo-lewo i blokadą ·  
niewielki skok zęba, tylko 8° 
 
do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4”) 6,3 mm zgodnie z DIN 
3126-C 6,3 i F 6,3 (ISO 1173) · maksymalny moment obrotowy do 50 N.m · 
z uchwytem do bitów i z mechanizmem szybkomocującym (Technologia - 
Rapidaptor) · magazynek z 6 bitami wbudowany w uchwyt
Zestaw obejmuje: 
1  uchwyt do bitów z pistoletową rękojeścią i z grzechotką z drobnym 

uzębieniem z przełączeniem prawo-lewo i blokadą
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) ciągliwo-twardy rozm. 1 - 2 * 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) ciągliwo-twardy rozm. 1 - 2 * 
po 1 bicie do śrub z profilem wewn. TORX®T 20 - T 25 * 
* długość 25 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. PH/ PZD / 

TORX®
40 00 829 596 48,70 WX04
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Uchwyt ręczny do bitów 6,3 mm (1/4”) KK Pistol RA 4
z funkcją grzechotki i magazynkiem na bity · uchwyt ręczny  
z wielomateriałowym uchwytem Kraftform · z grzechotką  
z drobnym uzębieniem z przełączeniem prawo-lewo i blokadą ·  
niewielki skok zęba, tylko 8° 
 
do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4”) 6,3 mm zgodnie z DIN 
3126-C 6,3 i E 6,3 (ISO 1173) · maksymalny moment obrotowy do 50 N.m · 
z uchwytem do bitów i z mechanizmem szybkomocującym (Technologia - 
Rapidaptor) · magazynek z 6 bitami wbudowany w uchwyt · dalsze 6 bitów 
o długości 89 mm w torbie
Zakres dostawy: 
1  uchwyt do bitów z pistoletową rękojeścią i z grzechotką z drobnym 

uzębieniem z przełączeniem prawo-lewo i blokadą
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) BiTorsion ciągliwo-twardy 

rozm. 1 - 2*
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) ciągliwo-twardy rozm. 1 - 2** 
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) BiTorsion ciągliwo-twardy 

rozm. 1 - 2*
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) ciągliwo-twardy rozm. 1 - 2 * 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® BiTorsion T 20 - T 25**  

T 20 - T 25*
po 1 bity do śrub z profilem wewn. TORX® ciągliwo-twardy T 20 - T 25** 
* długość 25 mm 
** długość 89 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
13 cz. PH/ PZD / TORX® 40 00 829 582 64,40 WX04
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Asortyment bitów Kraftform Kompakt 28
składa się z uchwytu do bitów z magazynkiem z wbudowanym 
magazynkiem bitów i grotem teleskopowym 
 
Zastosowanie: 
do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4 ”) 6,3 mm zgodnie  
z DIN 3126 kształt C + E 6,3 
 
Wyjście:  
część łącząca, bagnet, 6,3 mm uchwyt wewn. sześciokątny (1/4) z tuleją ze 
stali nierdzewnej i silnym magnesem trwałym 
 
Uchwyt: 
Kraftform z zabezpieczeniem przed stoczeniem, wielomateriałowy, 
wbudowany magazynek 
 
szczególne zalety produktu: 
· mechanizm otwierania wspomagany sprężyną 
· magazynek z 6 bitami wbudowany w uchwyt 
·  grot teleskopowy wyciągany i do zastosowania jako przejściówka 
maszynowa

Zawartość: 
1  uchwyt do bitów z magazynkiem z tuleją ze stali szlachetnej i silnym 

magnesem (dł. 100 mm) i wbudowanym magazynkiem
po 1  bicie do śrub z rowkiem prostym ciągliwo-twardym 1,0 x 5,5 mm, 

1,2 x 6,5 mm
po 1  bicie do śrub zrowkiem krzyżowym (PH) ciągliwo-twardym  

rozm. 1/25 mm - 2/25 mm
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) ciągliwo-twardym  

rozm. 1/25 mm - 2/25 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
8 cz. płaski / PH / 

PZD
40 00 829 624 25,90 WX04

Asortyment bitów Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1
składa się z uchwytu do bitów z magazynkiem z grotem teleskopowym 
i saszetką na narzędzia

zastosowanie: 
do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4 ”) 6,3 mm zgodnie z DIN 
3126 kształt C + E 6,3 
 
Wyjście:  
część łącząca, grot teleskopowy, 6,3 mm uchwyt wewn. sześciokątny 
(1/4”) z oprawką szybkowymienną Rapidaptor
Uchwyt: 
Kraftform z zabezpieczeniem przed stoczeniem, wielomateriałowy, 
wbudowany magazynek
szczególne zalety produktu: 
· mechanizm otwierania wspomagany sprężyną 
· magazynek z 6 bitami wbudowany w uchwyt 
·  grot teleskopowy wyciągany i do zastosowania jako przejściówka 
maszynowa

· oprawka szybkowymienna Rapidaptor 
· możliwość użycia jako krótszy lub dłuższy wkrętak 
· z narzędziami Wera ”Take it easy”
narzędzia ”Take it easy” z oznaczeniem kolorów według profili oraz 
stemplowania rozmiarów do łatwego oraz szybkiego znalezienia 
potrzebnego narzędzia
zawartość: 
uchwyt do bitów z magazynkiem z grotem teleskopowym  
(długość 100 mm) i wbudowanym magazynkiem 
po 1 bicie BiTorsion do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2 
po 1 bicie BiTorsion do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2 
po 1 bicie BiTorsion do śrub z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 25 
po 1 bicie BiTorsion do śrub z rowkiem prostym 0,8 x 5,5 mm
w skład dostawy wchodzi także futerał z paskiem

Model Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
Kraft-
form 
Kompakt 
20 Tool 
Finder 1

8 cz. płaski / PH / 
PZD / TORX®

40 00 829 736 42,40 WX01
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Asortyment bitów Kraftform Kompakt
składa się z uchwytu do bitów z magazynkiem z 
grotem bagnetowym i saszetką na narzędzia 
 
Zastosowanie: 
do bitów z uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4 ”) 
6,3 mm zgodnie z DIN 3126 kształt C + E 6,3 
 
Wyjście:  
część łącząca, bagnet, 6,3 mm uchwyt wewn. 
sześciokątny (1/4”) z oprawką szybkowymienną 
Rapidaptor 
 
Uchwyt: 
Kraftform z zabezpieczeniem przed stoczeniem, 
wielomateriałowy, wbudowany magazynek 
 
Szczególne zalety produktu: 
· mechanizm otwierania wspomagany sprężyną 
· magazynek z 6 bitami wbudowany w uchwyt 
·  grot bagnetowy wyciągany i do zastosowania jako 
przejściówka maszynowa

· oprawka szybkowymienna Rapidaptor 
· możliwość użycia jako krótszy lub dłuższy wkrętak

zawartość nr art. (KK 20): 
1  uchwyt do bitów z magazynkiem, z grotem 

bagnetowym (długość 100 mm) i wbudowanym 
magazynkiem

po 1  bicie do śrub z rowkiem ciągliwo-twardym  
1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
ciągliwo-twardym rozm. 1/25 mm - 2/25 mm

po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) 
ciągliwo-twardym rozm. 1/25 mm - 2/25 mm 

Zawartość nr art. (KK 22): 
1  uchwyt do bitów z magazynkiem, z grotem 

bagnetowym (długość 100 mm) i wbudowanym 
magazynkiem

1  bit do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) ciągliwo-
twardym rozm. 1/25 mm

2  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) ciągliwo-
twardym rozm. 2/25 mm

po 1  bicie do montażu twardego do śrub z profilem 
wewn. TORX® rozm. T 15 - T 20 - T 25 

w skład dostawy wchodzi także futerał z paskiem

Model Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
KK 20 8 cz. płaski / PH / PZD 40 00 829 617 46,30 WX04

KK 22 8 częśc. PZD / TORX® 40 00 829 618 48,20 WX04
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Uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4”)
z funkcją grzechotki (przełączanie prawa-lewa strona, ustalanie przy 
ustawieniu środkowym) oraz magazynek na bity w ergonomicznym 
uchwycie
Zawartość: 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4,5 oraz 5,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 i 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2

Zawartość Długość mm Wyposażenie Nr art. EUR KO
6 części 182 płaski / PH / PZD 40 00 829 744 9,95 PK05

Uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4”) Stubby
z wbudowanym magazynkiem na bity · z uchwytem SoftFinish® ·  
z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · uchwyt do bitów  
z nierdzewnej stali · z silnym magnesem trwałym
Zawartość nr art. 40 00 792 759: 
 
po 1  bicie do śrub z rowkiem prostym 1,0 x 4,5 mm - 1,0 x 6,5 mm,  

1,0 x 8,0 mm
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1/25 mm - 2/25 mm 

- 3/25 mm

wyjście: 6,3 mm (1/4) DIN 3126: C6,3 
 
Zawartość nr art. 40 00 792 768: 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 40

wyjście: 6,3 mm (1/4) DIN 3126: C6,3

Zawartość Długość mm Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. 65 płaski / PH 40 00 792 759 11,97 WX07

7 cz. 65 TORX® 40 00 792 768 11,97 WX07

Uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4”)
z rozkładanym magazynkiem na bity · z uchwytem SoftFinish® ·  
z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · uchwyt do bitów ze stali 
nierdzewnej z silnym magnesem trwałym
Zawartość nr art. 40 00 829 621: 
po 1 bicie do płaskiej końcówki 1,2 x 6,5 mm 
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1/25 mm - 2/25 mm 

- 3/25 mm
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2/25 mm 
po 1 bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 15 - T 20 - T 25 
 
końcówka: 6,3 mm (1/4) DIN 3126: C6,3 
 
Zawartość nr art. 40 00 829 622: 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 6 - T 8 - T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30 - T 40

wyjście: 6,3 mm (1/4) DIN 3126: C6,3

Zawartość Długość ostrza mm Długość mm Wyposa-żenie Nr art. EUR KO
9 cz. 120 243 płaski / PH / PZD / TORX® 40 00 829 621 23,94 WX07

9 cz. 120 243 TORX® 40 00 829 622 25,70 WX07
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Uchwyt do bitów z magazynkiem LiftUp
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · grot ze stali chromowo-wanadowej, w całości hartowanej · 
uchwyt do bitów ze stali nierdzewnej z silnym magnesem trwałym 
 
zastosowanie: 
do bitów z 6,3 mm uchwytem sześciokątnym zewn. (1/4”) 
wyjście DIN 3126 / ISO 1173: kształt D6,3 
 
Zawartość nr art. 40 00 789 975: 
1 bit do śrub z rowkiem prostym rozm. 1 x 4,5 mm, 1 x 6,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX®  

rozm. T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Zawartość nr art. 40 00 789 976: 
1 bit do śrub z rowkiem rozm. 1 x 5,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX®  

rozm. T 15 - T 20 - T 25 - T 30
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 3,0 mm - 4,0 mm - 5,0 mm

Zawartość Długość 
bita 
mm

Wyposażenie Nr art. EUR KO

13 części 25 płaski / 
Philips / 
Podzidriv / 
TORX®

40 00 789 975 29,18 WX07

13 części 25 płaski / 
Philips / 
Podzidriv /  
TORX® / 
sześciokątne 
gniazdo

40 00 789 976 31,46 WX07

40 00 789 975

Uchwyt do bitów z magazynkiem LiftUp 26 one
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · uchwyt do bitów ze stali nierdzewnej z silnym magnesem 
trwałym 
 
ten uchwyt do bitów z magazynkiem ma najpopularniejsze bity: 26 różnych 
odbiorów napędu na najmniejszej powierzchni 
 
zawartość: 
po 1 bicie podwójnym: 
do śrub z rowkiem prostym rozm. 4,0 / 6,0 mm 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. PH0/PH3 - PH1/PH2 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. PZD1 / PZD2 
do śrub z profilem wew. TORX® rozm. T 10/T 15 - T 20/T 25 - T 27 /T 30 
do śrub imbusowych, rozm. 3,0/4,0 mm - 5,0/6,0 mm - 
2,38 mm (3/32”) / 2,78 mm (7/64”) - 3,18 mm (1/8”) / 3,57 mm (9/64”) 
- 3,97 mm (5/32”) / 4,76 mm (3/16”) 
do śrub z gniazdem czworokątnym (Robertson) rozm. 1 / 2

Zawartość Długość 
bita 
mm

Wyposażenie Nr art. EUR KO

14 części 30 płaski / Philips 
/ Podzidriv 
/ TORX® / 
Robertson®

40 00 829 720 51,18 WX07

Zestaw bitów do mechaniki precyzyjnej
rękojeść z magnetycznym uchwytem na końcówki i obrotową głowicą · w 
komplecie z 28 mikrobitami z wysokiej jakości stali S2  
 
zawartość: 
1 uchwyt z magnetycznym uchwytem na końcówki 
1 mikrobit każdy dla wkrętów z wgłębieniem prostym 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm 
1  mikrobit każdy na śruby z wgłębieniem krzyżowym (PH)  

o rozmiarach 00, 0, 1, 2
1 mikrobit każdy na śruby z wgłębieniem krzyżowym (PZD) rozmiar 0, 1 
1  mikrobit każdy (z otworem) do wkrętów z profilem TORX® o wymiarach T 

4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15  
(również do wkrętów z trzpieniem ustalającym)

1  mikrobit każdy na śruby z profilem imbusowym o wymiarach 0,9 - 1,3 - 
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

1 mikrobit każdy na śruby o profilu TRI-WING® 1,5 - 2,0 mm 
1  mikrobit każdy dla wkrętów z wkrętami Five Lobe z łbem walcowym  

o wielkości 1 - 1,5 mm

Cecha szczególna: 
zestaw ten nadaje się również optymalnie do napraw telefonów 
komórkowych
 
Dostawa w plastikowej skrzynce przesuwnej z praktycznym 
mechanizmem nastawczym

Zawartość Nr art. EUR KO
29 szt. 40 00 828 142 20,90 PX09

5/182

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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40 00 829 690
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Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Asortyment bitów Mini-Bit-Check
zawierają bity wysokiej twardości · nadaje się do wkrętaków ręcznych i 
wkrętarek akumulatorowych · z bezpośrednim podłączeniem do wiertarki 
akumulatorowej 
 
Zawartość nr art. 40 00 829 690: 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 5,5 - 6,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 
 
Zawartość nr art. 40 00 829 691: 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 
po 1 bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 15 - T 20 - T 25 
 
Zawartość nr art. 40 00 829 693: 
po 2 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 
po 3 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 3 
 
Zawartość nr art. 40 00 829 694: 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 4
długość bitu 50 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Model Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
Mini-
Check TX 
50 mm 

6-częśc. płaski / PH / 
PZD

40 00 829 690 9,75 WX04

Mini-
Check PH 
PZ TX 50 
mm 

6-częśc. PH / PZD / 
TORX®

40 00 829 691 11,90 WX04

Mini-
Check PZ 
50 mm 

6 części PZD 40 00 829 693 10,20 WX04

Mini-
Check TX 
50 mm 

6-częśc. TORX® 40 00 829 694 14,10 WX04

Asortyment bitów Bit-Check 6 TX HF 50 mm
zawiera bity ciągliwo-twarde dladla dłuższej żywotności produktu · nadaje 
się do wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych · z bezpośrednim 
podłączeniem do wiertarki akumulatorowej 
 
szczególne zalety produktu: 
dzięki, której wypadkowe ciśnienie powierzchniowe pomiędzy końcówką 
napędową i profilem śruby sprawia, że śruby są bezpiecznie utrzymywane 
w narzędziu
Zawartość: 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®  

T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Długość bitu po 50 mm
Dostawa w kompaktowym pudełku

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częśc. 40 00 829 698 21,50 WX04

Asortyment bitów
z grzechotką · wyposażony w wysokiej jakości bity RiBo ze stali S2 z 
doskonałymi właściwościami twardości i momentu obrotowego i w uchwyt 
do bitów z tuleją ze stali nierdzewnej i silnym magnesem trwałym · wejście: 
6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Szczególne zalety produktu: 
łącznie z grzechotką do bitów z przełączeniem prawo-lewo 
dzięki bezpośredniemu mocowaniu bitów nadaje się także znakomicie do 
wąskich przestrzeni 
 
zawartość: 
1 grzechotka do bitów z przełączeniem prawo-lewo 
1 uchwyt do bitów z tuleją ze stali szlachetnej i silnym magnesem trwałym 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm 
po 3  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)rozm. 1/25 mm - 2/25 mm -  

3/25 mm
po 3  bity RiBo do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm.1/25 m -  

2/25 mm - 3/25 mm
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 40
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 4/25 mm - 5/25 mm - 6/25 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
32 elem. 40 00 829 649 13,90 PX09

Asortyment bitów  
w kasetce metalowej · z doskonałymi parametrami twardości i momentu 
obrotowego · wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Zawartość:  
1 uchwyt do bitów 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4,5 - 5,5 - 6,5 mm 
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3/25 mm  
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3/25 mm  
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 40
po 1  bicie do śrub zwewnętrznym profilem imbusowym  

rozm. 4 - 5 - 6/25 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
31 cz. uchwyt do bitów z 

magnesem i pierścieniem 
osadczym rozprężnym 

40 00 829 653 9,90 PX09

31 części uchwyt do bitów z 
magnesem i oprawką 
szybkowymienną 

40 00 829 654 10,50 PX09

40 00 829 65440 00 829 653
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Asortyment bitów
z oznaczeniem kolorami · · wyposażony w wysokiej jakości bity do 
zastosowania w uchwytach ręcznych i wkrętarkach, doskonałe właściwości 
momentu obrotowego i twardości, w komplecie również uchwyt 
magnetyczny z mechanizmem szybkowymiennym · wejście; 6,3 mm 
uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Szczególne zalety produktu: 
składana skrzynka z tworzywa sztucznego (nie zajmuje wiele miejsca i 
umożliwia komfortowe wyjmowanie bitów) · dzięki systemowi kolorowego 
oznaczenia można ustalić bardzo szybko rodzaj zastosowania 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH): czerwony 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD): żółty 
bity do śrub z profilem wewnętrznym TORX®: niebieski 
bity do śrub z rowkiem: zielony 
bity do śrub wewnętrznym profilem imbusowym: fioletowy 
 
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 i 3 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 3 
8  bitów do śrub z profilem wewnętrznym TORX® rozm. 9, 10, 15, 20, 25, 

27, 30, 40
7 bitów do śrub z rowkiem rozm. 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 
7 bitów do śrub z profilem imbusowym rozm. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Całość w wysokiej jakości, składanym uchwycie z tworzywa 
sztucznego, z zaczepem na pasek

Zawartość Nr art. EUR KO
31 części 40 00 829 664 17,30 PX09

Asortyment bitów
wyposażony w specjalne bity do wszystkich popularnych śrub i śrub 
zabezpieczających 
 
zawartość: 
po 1 kluczu do nakrętek motylkowych 
1 magnetyczny uchwyt do bitów o dł. 60 mm 
1  przejściówka z uchwytu 4-kątnego zewn. 6,3 mm (1/4”) na uchwyt 

sześciokątny zewn. 6,3 mm (1/4”) do napędu mechanicznego nasadek 
kluczy nasadowych (konwencjonalna wkrętarka akumulatorowa)

1  przejściówka do wejścia maszynowego do bitów 1/4” (standardowa 
wkrętarka akumulatorowa)

po 1  bicie do śrub z rowkiem płaskim rozm. 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -  
7 - 8 mm

po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm.0 - 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 0 -1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 

25 - T 27 - T 30 - T 40
po 1  bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym  

rozm. M 5 -   M 6 - M 8
po 1 bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 0 - 1 - 2 - 3 
 
Bity zabezpieczające 
po 1 bicie do śrub z profilem Torq Set rozm. 6 - 8 - 10 mm 
po 1  bicie do śrub zabezpieczających z profilem zaciskowym  

rozm. 4 - 6 - 8 - 10 mm
po 1  bicie do śrub z wewnętrznym profilem trzyskrzydłowym rozm. 

1 - 2 - 3 - 4*
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® również z 

trzpieniem zabezpieczającym  rozm. T 8 -  T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 -  
T 30 - T 35 - T 40

po 1 bicie klamrowym Gr. 1 - 2 - 3 
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem imbusowym (również z 
trzpieniem zabezpieczającym) rozm. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
75 części 40 00 820 220 19,95 PX09

Asortyment długich bitów
wyposażony w wysokiej jakości bity ze stali S2 o doskonałych 
właściwościach momentu obrotowego i twardości 
 
szczególne zalety produktu: 
·  wszystkie bity o dł. 50 mm, dzięki czemu doskonale nadają się do głęboko 
umieszczonych śrub

Zawartość: 
po 1 bicie dośrub z rowkiem rozm. 4 mm - 5,5 mm - 6,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 3 mm 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T 40
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® z trzpieniem 

zabezpieczającym rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
po 1 bicie do śrub zprofilem wewnętrznym imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 829 662 16,50 PX09

5/184

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Asortyment bitów
z oznaczeniem kolorami · ·  
wyposażony w wysokiej jakości bity ze strefą skrętu ze stali S2 · do użytku 
z ręcznymi uchwytami do bitów i do pracy maszynowej · o doskonałych 
parametrach twardości i momentu obrotowego · uchwyt do bitów z 
silnym magnesem i oprawką szybkowymienną · wejście: 6,3 mm 
uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
szczególne zalety produktu 
·  strefy skrętu bitów pochłaniają szkodliwe działanie sił · powoduje to 
redukcję zużycia bitu oraz śruby

· uchwyt do bitów z obracaną tuleją prowadzącą 
· nadaje się do bitów z wejściem C 6,3 i E 6,3 
· doskonale sprawdza się również w przypadku długich bitów 
 
· dzięki systemowi kolorowego oznaczenia można ustalić bardzo szybko 
rodzaj zastosowania 
 
bity do śrub z rowkiem: ciemnopomarańczowy 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH): czerwony 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD): niebieski 
bity do śrub z profilem wewnętrznym TORX®: żółty 

bity do śrub z profilem wewnętrznym TORX® ze trzpieniem 
zabezpieczającym: ciemnoniebieski 
bity do śrub imbusowych: jasnopomarańczowy 
 
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z magnesem i oprawką szybkowymienną dł. 60 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 3, 4, 5 i 6 mm* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 3* 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 3* 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2* 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T 40*
po 1  bicie z otworem na wkręty z profilem wewn. TORX®, z trzpieniem 

zabezpieczającym, rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
po 1 bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6* 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4”)- z 4-kątnym zewn. (1/4) na 6,3 mm (1/4”)-  

na uchwyt sześciokątny zewn. 6,3 mm (1/4”) do napędu mechanicznego 
(konwencjonalnej wkrętarki akumulatorowej) kluczy nasadowych 
(*wszystkie bity dł. ok. 25 mm)

Całość w skrzynce z tworzywa sztucznego z zatrzaskiem

Zawartość Nr art. EUR KO
32 części 40 00 829 713 14,95 PX09
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Asortyment bitów
wyposażony w bity wysokiej jakości do zastosowania w uchwytach 
ręcznych i wkrętarkach, doskonałe właściwości momentu obrotowego i 
twardości, w komplecie uchwyt do bitów z silnym magnesem trwałym 
i mechanizmem szybkowymiennym · wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny 
(1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Szczególne zalety produktu 
· uchwyt do bitów z obracaną tuleją prowadzącą 
· nadaje się do bitów z wejściem C 6,3 i E 6,3 
· doskonale sprawdza się również w przypadku długich bitów 
 
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z magnesem i oprawką szybkowymienną 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 3, 4, 5 i 6 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 3 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 3 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T 40
po 1  bicie z otworem na wkręty z profilem wewn. TORX® z trzpieniem 

zabezpieczającym rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
po 1 bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 3 - 4 - 5 - 6* 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4”)- z 4-kątnym zewn. (1/4) na 6,3 mm (1/4”)- 

na uchwyt sześciokątny zewn. 6,3 mm (1/4”) do napędu mechanicznego 
(konwencjonalnej wkrętarki akumulatorowej) kluczy nasadowych 
(wszystkie bity dł. ok. 25 mm)

Całość w skrzynce z tworzywa sztucznego z zatrzaskiem

Zawartość Nr art. EUR KO
32 części 40 00 829 646 11,95 PX09
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Asortyment bitów
z uniwersalnym uchwytem, grzechotką do bitów, adapterem do 
nasadek i wysokiej jakości bitami ze stali S2 z systemem kolorowym ·  
do stosowania z ręcznymi uchwytami do bitów i do pracy maszynowej 
(konwencjonalna wkrętarka akumulatorowa) 
 
Szczególne korzyści produktu 
-  możliwość wyposażenia w uchwyt uniwersalny, grzechotkę do bitów 
o wysokiej jakości (kąt powrotu wynosi jedynie 5°) i przejściówkę do 
wielkości 6,3 mm (1/4”) oraz nakładek do kluczy nasadowych - istnieje 
możliwość różnorodnego zastosowania niniejszego asortymentu.

-  dzięki systemowi kolorowego oznaczenia można ustalić bardzo szybko 
rodzaj zastosowania

Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z magnesem dł. 60 mm 
1 grzechotka do bitów (skok zęba tylko 5°) 
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 3, 4, 5 i 6 mm* (zielony) 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 3* (czerwony) 
2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2* (czerwony) 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 3* (niebieski) 
2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2* (niebieski) 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 

27 - T 30 - T 40* (pomarańczowy)
po 1  bicie z otworem na wkręty z profilem wewn. TORX®, z trzpieniem 

zabezpieczającym, rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* 
(różowy)

po 1  bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym  
rozm. 3 - 4 - 5 - 6*

1  przejściówka 6,3 mm (1/4”)- z 4-kątnym zewn. (1/4) na 6,3 mm (1/4”)- 
na uchwyt sześciokątny zewn. 6,3 mm (1/4”) do napędu mechanicznego 
(konwencjonalnej wkrętarki akumulatorowej) kluczy nasadowych 
(*wszystkie bity dł. ok. 25 mm) 
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
33 części  40 00 829 724 15,90 PX09

Zestaw kluczy nasadowych/bitów
z klipsem na pasek · wyposażony w bity do zastosowania w ręcznych uchwytach do bitów i maszynach z 
doskonałymi właściwościami momentu obrotowego i twardości oraz uchwyty do bitów magnesem trwałym · 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 i grzechotka do bitów 
 
szczególne zalety produktu: 
Oprócz typowych bitów zestaw ten zawiera nasadki w popularnych rozmiarach i grzechotkę do bitów z 
przełącznikiem 
 
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z magnesem  
1  grzechotka do bitów z przełączeniem prawo-lewo 

(jedna strona klucza oczkowego rozwartość klucza 8, jedna strona grzechotki z mocowaniem do  
bitów 6,3 mm (1/4) bita)

po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4,5 - 5,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/25 - 2/25 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1/25 - 2/25 mm 
po 1 bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 3/25 mm - 4/25 mm - 5/25 mm - 6/25 mm 
po 1 nasadce 6-kątnej długiej rozwartość klucza 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm 
1  przejściówka 6,3 mm uchwyt sześciokątny zewn. (1/4”) na 6,3 mm uchwyt sześciokątny zewn. (1/4”)  

do napędu nasadek kluczy nasadowych
Dostawa w wysokogatunkowym pudełku z tworzywa sztucznego z zatrzaskiem do paska

Zawartość Nr art. EUR KO
24 części 40 00 829 667 19,95 PX09

Asortyment bitów
z oznaczeniem kolorami · · wyposażony w bity z kolorowym pierścieniem 
i uchwyt do bitów do ręcznych uchwytów do bitów i pracy maszynowej 
(tradycyjna wkrętarka akumulatorowa) · uchwyt do bitów z silnym 
magnesem i oprawką szybkowymienną · końcówka 6,3 mm uchwyt 6-kątny 
(1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
zawartość: 
1 uchwyt do bitów z magnesem i oprawką szybkowymienną

do śrub z rowkiem płaskim ( zielony) 
po 2 sztuki 3 - 4 - 5 mm* 
1 sztuce 6 mm**

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)( czerwony) 
po 3 sztuki rozm 1 - 2 - 3 * 
po 1 sztuki rozm. 2 - 3 **

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)( niebieski) 
po 3 sztuki rozm 1 - 2 - 3 * 
po 1 sztuki rozm. 1 - 2 **

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®( k. pomarańczowy) 
po 1 szt. rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*

śrub z profilem wewnętrznym TORX® ze trzpieniem zabezpieczającym 
(różowy) 
po 2 szt. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40* 
po 1 sztuce rozm. T 20 - T 25 **

do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym (żółty) 
po 1 sztuce rozm 3 - 4 - 5 mm*

1  przejściówka z gniazda 4-kątnego 6,3 mm (1/4) na gniazdo 6-kątne  
6,3 mm (1/4”) do napędu bitów z grzechotką 

* długość 25 mm 
** długość 75 mm
Dostawa w wysokogatunkowym pudełku z tworzywa sztucznego z 
zatrzaskiem do paska

Zawartość Nr art. EUR KO
57 części 40 00 829 702 19,95 PX09
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Asortyment bitów
z oznaczeniem kolorami · · wyposażony w bity wysokiej jakości do 
zastosowania w ręcznych uchwytach do bitów i maszynach z doskonałymi 
właściwościami momentu obrotowego i twardości oraz w dwa uchwyty do 
bitów · wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126 - C6,3 
 
Szczególne zalety produktu: 
dzięki systemowi kolorowego oznaczenia można ustalić bardzo szybko 
rodzaj zastosowania 
 
bity do śrub z rowkiem: ciemnopomarańczowy 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH): czerwony 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD): niebieski 
bity sześciokątne do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym: 
jasnopomarańczowy 
bity do śrub z profilem wewnętrznym TORX®: żółty 
 
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z silnym magnesem 
1  uchwyt do bitów z oprawką szybkowymienną (odpowiedni do bitów z 

końcówką C6,3 i E6,3) (również do długich bitów)
po 3 bity do śrub z rowkiem rozm. 4 mm- 6 mm 
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 i 3 
6 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 i 3 
po 6 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 
3 bity do śrub z profilem wewn. imbusowym rozm. 4 mm - 5 mm - 6 mm 
po 3  bity do śrub zprofilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30 - T40
Całość w wysokogatunkowej skrzynce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
62 części 40 00 829 645 22,90 PX09

Asortyment bitów Bit-Safe 61 Universal 3
zawiera bity do montażu twardego i uchwyt do bitów z tuleją ze stali 
nierdzewnej, pierścieniem rozprężnym i silnym magnesem trwałym · do 
wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych 
 
Zawartość: 
1  uchwyt do bitów z tuleją ze stali nierdzewnej, pierścieniem 

rozprężnym i silnym magnesem trwałym (dł. 50 mm)
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 4,5 - 5,5 - 6,5 mm 
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 
10 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2 
2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 3 
po 3 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 
po 10 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2 
po 2 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 3 
po 2 bity do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 40 
po 3 bity do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 15 - T 20 - T 25 - T 30 
3 bity do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym rozm. 2,5 - 3 - 4 mm 
2 bity do śrub profilem imbusowym rozm. 5 mm 
długość bitu: 25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
61 części 40 00 829 695 32,60 WX04
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Asortyment bitów
wyposażony w wysokiej jakości bity i uchwyt do ręcznych uchwytów  
do bitów i pracy maszynowej (standardowa wkrętarka akumulatorowa) ·  
2 uchwyty do bitów z dodatkową rękojeścią wielomateriałowa
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z magnesem (dł. 150 mm) 
1  uchwyt do bitów z magnesem i oprawką szybkowymienną  

(dł. 60 mm)
1 wielomateriałowa rękojeść 
 
wyposażenie bitu 
bity do śrub z rowkiem 
po 1 bicie 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
2 szt. rozm. 0, 2 szt. rozm. 1, 5 szt. rozm. 2, 2 szt. rozm. 3* 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) 
2 szt. rozm. 0, 2 szt. rozm. 1, 5 szt. rozm. 2, 2 szt. rozm. 3* 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
po 1 wkrętaku rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 T 40 
 
bity (z otworem) do śrub z profilem wewnętrznym TORX® i Profilem 
wewnętrznym TORX® i trzpieniem zabezpieczającym 
2 szt.  T 10 - 3 szt. T 15 - 3 szt. T 20 - 3 szt. T 25 - 3 szt. T 27 - 3 szt. T 30 - 2  

szt. T 40*

bity do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 
po 1 szt. rozm. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
 
(wszystkie bity dł. ok. 25 mm) 
 
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
60 części 40 00 829 737 26,95 PX09
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Zestaw kluczy nasadowych KK Zyklop Mini 2
Zestaw kluczy nasadowych / bitów 
 
Zawartość: 
1  grzechotka bitowa o drobnych zębach Zyklop Mini 1 z bezpośrednim 

elementem ustalającym do bitów o 6,3 mm chwyt 6-kątny (1/4”)
1 uchwyt bitowy 
1 grzechotka bitowa o drobnych zębach Zyklop Mini 2 z bezpośrednim 
elementem ustalającym nasadkę  
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. o niewielkiej wysokości montażowej i z 

bezpośrednim elementem ustalającym rozwartość klucza 4 - 5 - 5,5 - 6 
- 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm

po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2* 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2* 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX®T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 -  

T 40*
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm* 
1 przejściówka 6,3 mm chwyt 4-kątny zewn. (1/4”) na 6,3 mm uchwycie 
6-kątnym zewn. (1/4”) do maszynowego napędu (zwykła wkrętarka 
akumulatorowa ) nasadek kluczy nasadowych (1/4”) 6,3 mm 
* = dł. 25 mm
Szczególne zalety produktu: 
dzięki bezpośredniemu elementowi ustalającego bity/nasadki, ten zestaw 
narzędzi 
nadaje się szczególnie do pracy w ciasnych przestrzeniach 
 
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku z 
chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Model Zawartość Nr art. EUR KO
05135918001 27 części 40 00 829 906 81,10 WX06

Asortyment bitów Kraftform Kompakt 10
wyposażony w bity do montażu twardego ze strefą skrętu i uchwytem 
Kraftform z oprawką szybkowymienną Rapidaptor · do wkręcania ręką 
 
szczególne zalety produktu: 
·  oszczędność miejsca - stąd odpowiedni szczególnie do narzędzi 
montażowych i serwisowych do kieszeni · wyjątkowo lekkie i wytrzymałe 
pudełko

Zawartość: 
1 rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną Rapidaptor 
po 1 bicie-Torsion do śrub z rowkiem rozm. 0,5 x 4,0 - 1,0 x 5,5 mm 
po 1  bicie-Torsion do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1/25 mm - 

2/25 mm
po 1  bicie-Torsion do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1/25 mm - 2/25 mm
po 1 bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 829 660 30,10 WX04

Asortyment bitów
zawierają bity wysokiej jakości i uchwyt do bitów
Zawartość: 
uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z magnesem i pierścieniem osadczym 
sprężynującym  
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bity BiTorsion ciągliwo-twardy 3 szt. rozm. 10, 5 szt. rozm. 15, 8 szt. rozm. 
20, 7 szt. rozm. 25, 4 szt. rozm. 30, 2szt. rozm. 40* 
 
Dostawa w wielomateriałowym uchwycie Bit-Check

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 829 905 17,20 WX04

40 00 829 905

Zestaw kluczy nasadowych/bitów KK Zyklop Speed
bity wysokiej jakości - wykonanie ciągliwo-twarde do uchwytów ręcznych 
i maszynowych - nasadki do kluczy nasadowych i grzechotka Zyklop z 
uchwytem 4-kątnym 1/4 6,3 mm · nasadki ze stali chromowo-wanadowej ·  
chromowane matowo z radełkowaniem zewnętrznym - nasadki nadają się do 
wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych · grzechotka o drobnych 
zębach z blokadą nasadki · przedłużka z tuleją szybkoobrotową · bity z 
bezpośrednim podłączeniem do wiertarki akumulatorowej 
 
Wyjątkowe zalety grzechotki: 
· obrotowa kulka grzechotki ze stałymi pozycjami blokady 
·  mocowanie nasadek i elementów łączących za pomocą przycisku/kulki 
ustalającej

· drobne uzębienie - skok zęba tylko 5° 
· możliwość użycia w pozycji 0° jako wkrętaka 
· - wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
· duża prędkość pracy 
· łączy zalety 6 narzędzi w jednej grzechotce 
 
Zawartość: 
1  przegubowa grzechotka Zyklop o drobnym uzębieniu z 

przełącznikiem 6,3 mm (1/4”) 
z blokadą nasadki, konstrukcją zamachową i tuleją szybkoobrotowa do 
wysokich prędkości roboczych,

po 1 nasadce 6-kątnej rozwartość klucza 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 i 13 mm 
1 przedłużka 150 mm z tuleją szybkoobrotową 
1 bit do śrub z rowkiem rozm. 5,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 27 - T 30
po 1 bicie do śrub imbusowych rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm 
1  przejściówka 6,3 mm (1/4) uchwyt wewn. 4-kątny na 6,3 mm (1/4”) 

uchwyt wewn. 6-kątny
długość bitu 50 mm
Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Nr art. EUR KO
26 części 40 00 820 579 86,30 WX06
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Rapidaptor® 
Jeszcze szybsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza wymiana bitów 
Rapidaptor® łączy pięć decydujących zalet produktu: 
 
1) Rapid-in i self-lock  
Bez dotykania tulei można wsunąć bit w uchwyt. Jak tylko bit 
zostanie włożony do śruby, blokuje się on automatycznie oraz trzyma 
się pewnie i bez chwiania.  
2) Rapid-out  
Aby zmienić bit, wystarczy po prostu przesunąć tuleję do przodu: 
Mechanizm sprężynowy podnosi przy tym bit z magnesów i 
odblokowuje narzędzie. Bit można bez problemu wyjąć.  
3) Rapid-spin  
Tuleja wolnobiegowa umożliwia użytkownikowi wprowadzenie do 
tulei wkrętarki akumulatorowej lub elektrycznej podczas wkręcania. 
Ułatwia to osadzanie w śrubie i zapobiega ześlizgnięciu.  
4) Chuck-all  
Uchwyty szybkomocujące Rapidaptor® mocują zarówno bity 63 mm 
(1/4) wg DIN 3126-C 6,3, jak również E 6,3.  
5) Single-hand  
Wszystkie funkcje uchwytów szybkomocujących Rapidaptor®,  
jak zakładanie i wyjmowanie bitów, można wykonać jedną ręką.

Asortyment bitów Bit-Safe 43 Universal 1
zawiera bity do montażu twardego i uchwyt do bitów z tuleją ze stali 
nierdzewnej, pierścieniem rozprężnym i silnym magnesem trwałym ·  
do wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych 
 
Zawartość: 
1  uchwyt do bitów z tuleją ze stali nierdzewnej, pierścieniem 

rozprężnym i silnym magnesem trwałym (dł. 50 mm)
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH): 1 szt rozm. 2* 
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PH): 1 szt. rozm. 2, 2 szt. rozm. 

3**kształt skrętny, bardzo twarde)
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 2 szt. rozm. 1 - 5 szt. rozm. 2 - 2 

szt. rozm. 3*
bity  do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) kształt skrętny: 1 szt. rozm. 1, 

2 szt. rozm. 2**
bity  do śrub z wewnętrznym profilem TORX®: 3 szt. T10 - 4 szt. T15 - 4  

szt. T20 - 4 szt. T25 - 4 szt. T30 - 1 szt. T40*
po 1 bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX® T10 - T15 - T20 - T25 - 
T30 - T40** 
* długość każdego bitu 25 mm 
** długość każdego bitu 50 mm
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku z 
chroniącym powierzchnię elastycznym materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
43 części 40 00 829 908 41,40 WX04

Asortyment bitów Bit-Safe 61 BiTorsion 1
wyposażony w jakościowe bity i uchwyt do bitów do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa)
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z oprawką szybkowymienną

bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
bit  BiTorsion, z powłoką diamentową 1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2, 1 szt. 

rozm. 3,*
bity BiTorsion ciągliwo-twardy 2 szt. rozm. 1, 8 szt. rozm. 2, 1 szt. rozm.3*

bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) 
bit  BiTorsion, z powłoką diamentową 1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2, 1 szt. 

rozm. 3,*
bity BiTorsion ciągliwo-twardy 2 szt. rozm. 1, 8 szt. rozm. 2, 1 szt. rozm. 3*

do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bity  BiTorsion ciągliwo-twardy 3 szt. rozm. 10, 2 szt. rozm. 15, 4 szt.  

rozm. 20, 4 szt. rozm. 25, 2 szt. rozm. 30, 1szt. rozm. 40*

bity do śrub z rowkiem 
bit  BiTorsion z powłoką diamentową:1 szt. rozm. 0,8 x 5,5 - 1 szt. 1,0x 5,5 - 1 

szt. 1,2 x 6,5*

bity do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 
ciągliwo-twardy Hex-Plus 3 szt. rozm. 2,5 -3,0 - 4 mm, 2 szt. rozm. 5 mm*

Szczególne zalety produktu: 
z narzędziami WERA „take it easy

Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku z 
chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
61 części 40 00 829 902 67,30 WX04
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Asortyment bitów Bit-Safe 61 Universal 1
wyposażony w jakościowe bity i uchwyt do bitów do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa)
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z magnesem trwałym i pierścieniem 
osadczym sprężynującym

bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
ze strefą skrętu, bardzo twarde 3 szt. rozm. 1, 10 szt. rozm. 2, 2 szt. rozm. 3*

bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) 
ze strefą skrętu, bardzo twarde 3 szt. rozm. 1, 10 szt. rozm. 2, 2 szt. rozm. 3*

do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
ze strefą skrętu 2 szt. T 10, 3 szt. T 15, 3 szt. T 20, 3 szt. T 25, 3 szt. T 30,  
2 szt T 40*

bity do śrub z rowkiem 
ze strefą skrętu, bardzo twarde 1 szt. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm* 
 
bity do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 
ze strefą skrętu, bardzo twarde 3 szt. 2,5 - 3 szt. 3,0 - 3 szt. 4,0 - 2  
szt. 5,0 mm* 
* długość 25 mm 
 
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku z 
chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
61 części 40 00 822 235 44,90 WX04
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Asortyment bitów Bit-Check
wyposażony w wysokiej jakości bity bardzo twarde i uchwyt do bitów 
z oprawką szybkowymienną · nadaje się do bitów 6,3 mm (1/4”) C6,3 
i E6,3 · również do długich bitów · do wkrętaków ręcznych i wkrętarek 
akumulatorowych i uchwyt uniwersalny z magnesem trwałym  
 
Szczególne zalety produktu: 
· zintegrowana strefa skrętu amortyzuje obciążenie szczytowe 
· łatwe wkładanie bitów i automatyczna blokada 
·  natychmiastowe wyjmowanie bitów (również mniejszych bitów bez 
narzędzi pomocniczych)

·  pewne prowadzenie dzięki niezależnie obracającej się tulejce (ułatwia 
osadzenie śruby)

· odpowiedni do 6,3 mm bitów (1/4) C 6,3 i E 6,3 (również do dłuższych bitów) 
· pełna wymiana narzędzia tylko jedną ręką 
·  dzięki zintegrowanemu zaciskowi można nosić Bit-Check® również przy 
pasku

Zawartość: 
1 uchwyt do bitów Rapidaptor Bi-Torsion z Oprawką szybkowymienną 
długość 50 mm 
1 bit do śrub z rowkiem płaskim 1,0 x 5,5 mm /25 mm 
2  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH ) (kształt skrętny -  

bardzo twarde) rozm. 1/25 mm
3  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH ) (kształt skrętny -  
bardzo twarde) rozm. 2/25 mm

1  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH ) (kształt skrętny -  
bardzo twarde) rozm. 3/25 mm

1  bit do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD ) (kształt skrętny -  
bardzo twarde) rozm. 1/25 mm

3  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD ) (kształt skrętny -  
o zwiększonej twardości) rozm. 2/25 mm

1  bit do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD ) (kształt skrętny -  
o zwiększonej twardości) rozm. 3/25 mm

po 1  bicie do śrub imbusowych rozm. 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 
6,0/25 mm, 8,0 /25 mm

po 1  bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX®-Profil rozm. T 10/25 
mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm, T 40/25 mm

po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewnętrznym TORX® oraz  
z trzpieniem zabezpieczającym rozm. T 10/25 mm, T 15/25 mm,  
T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 829 640 33,00 WX04

Asortyment bitów Bit-Check 10 BiTorsion 2
wyposażony w wysokiej jakości Bity BiTorsion bardzo twarde wykonanie Rapidaptor uchwyt 
do bitów z silnym magnesem trwałym · nadaje się do bitów 6,3 mm (1/4”) C 6,3 i E 6,3 · do 
wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych 
 
szczególne zalety produktu: 
· zintegrowana strefa skrętu amortyzuje obciążenie szczytowe 
· łatwe wkładanie bitów i automatyczna blokada 
· natychmiastowe wyjmowanie bitów (również mniejszych bitów bez narzędzi pomocniczych) 
· pewne prowadzenie dzięki niezależnie obracającej się tulejce (ułatwia osadzenie śruby) 
· odpowiedni do 6,3 mm bitów (1/4) C 6,3 i E 6,3 (również do dłuższych bitów) 
· pełna wymiana narzędzia tylko jedną ręką 
 
zawartość: 
1 uchwyt do bitów Rapidaptor BiTorsion z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 1 szt rozm. 2* 
bity do śrub z wkrętem krzyżowym, 1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2* 
bity do śrub z profilem wewnętrznym TORX® po 1 szt. T 10- T 15- T 20- T 30* 
* = dł. 25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 829 026 36,60 WX04

Asortyment bitów KK 100
do ręcznej obsługi i stosowania w konwencjonalnych wkrętarkach 
akumulatorowych
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z oprawką szybkowymienną (50 mm) 
1 rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną Rapidaptor (90 mm) 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 
bity BiTorsion: 2 szt. rozm.1, 4 szt. rozm. 2, 2 szt. rozm.3* 
bity impaktowe z powłoką diamentową:2 szt. rozm. 2, 1 szt. rozm. 3** 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) 
bity  bitTorsion z powłoką diamentową: 2 szt. rozm. 1, 4 szt. rozm. 2, 2 szt.

rozm. 3*
bity impaktowe z powłoką diamentową:2 szt. rozm. 2, 1 szt. rozm. 3** 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bity  BiTorsion: 2 szt. T 10, 2 szt. T 15, 3 szt. T 20, 2 szt. T25, 2 szt. T 30, 1 

szt. T 40*
bity impaktowe z powłoką diamentową: 1 szt. T 25, 1 szt. T 30, 1 szt. T 40** 
 
bity do śrub z rowkiem 
bity BitTorsion: 1 szt. 0,8 x 5,5 mm, 1 szt. 1,0 x 5,5 mm* 
 
bity do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym 
bity  impaktowe z powłoką diamentową: 1 szt. 4 mm, 1 szt. 5 mm, 1 

 szt. 6 mm**

klucze trzpieniowe TORX® z okrągłą kulką 
po 1  szt. 1,5 x 50 mm, 2,0 x 56 mm, 2,5 x 63 mm, 3,0 x 71 mm,  

4,0 x 80 mm, 5,0 x 90 mm, 6,0 x 100 mm, 8,0 x 112 mm
* = dł. 25 mm 
** = dł. 50 mm 
 
Szczególne zalety produktu: 
z narzędziami WERA „take it easy 
 
Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku  
z chroniącym powierzchnię materiałem zewnętrznym

Zawartość Nr art. EUR KO
52 części 40 00 829 900 77,70 WX04

5/190

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Asortyment bitów Bit-Check 12 BiTorsion 1
wyposażony w jakościowe bity i uchwyt do bitów do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa)
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z oprawką szybkowymienną ( Rapidaptor) 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  
bit BiTorsion, bardzo twardy :1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2* 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  
bit BiTorsion, bardzo twardy :1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2* 

 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
1 bicie BiTorsion, bardzo twardy: T 10- T 15- T 20- T 25- T 30* 
* = dł. 25 mm 
 
Szczególne zalety produktu: 
z narzędziami WERA „take it easy 
 
Dostawa w wielomateriałowym uchwycie Bit-Check

Zawartość Nr art. EUR KO
12 części 40 00 829 019 25,90 WX04

40 00 829 901

5/191

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Asortyment bitów
zawierają bity wysokiej jakości i uchwyt do bitów
Zawartość nr art. $$ (kontrola bitów 12 drewno 1 ): 
po 1  uchwycie do bitów z magnesem pierścieniowym Rapidaptor  

o dł. 57 mm,
bity  do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 1 szt rozm. 2* ( kształt skrętny, 

bardzo twarde)
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 1 szt.rozm. 1, 2 szt.rozm. 2, 1 

szt. rozm. 3 *(kształt skrętny, bardzo twarde)
bity  do śrub zprofilem wewn. TORX® po 1 szt rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 

30 - T 40 *(kształt skrętny, ciągliwo-twardy)
* długość 25 mm 
 
Zawartość nr art. $$ (kontrola bitów 12 drewno 2 ): 
1  uchwyt do bitów z trwałym magnesem i podkładką sprężystą,  

dł. ok. 50 mm
bity  do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 1 szt rozm. 2* (kształt skrętny, 

bardzo twarde)
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 1 szt.rozm. 1, 2 szt.rozm. 2, 1 

szt. rozm. 3 *(bardzo twarde)
bity  do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 1 szt. T 10, 1 szt. T 15, 1szt. 

T 20, 1 szt. T 25, 1 szt. T 30, 1 szt. T 40* (bardzo twarde)
* długość 25 mm 
 

 
Zawartość nr art. $$ (kontrola bitów 30 Wood 1 ): 
po 1  uchwycie do bitów z magnesem pierścieniowym (Rapidaptor)  

o dł. 57 mm,
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PH), 2 szt. rozm. 2, 1 szt. rozm. 3* 

(kształt skrętny, bardzo twarde)
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 3 szt. rozm 1, 6 szt. rozm. 2, 2 

szt. rozm. 3* (kształt skrętny, bardzo twarde)
bity  do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 2 szt. T 10, 2 szt. T 15, 4 szt. 

T 20, 4 szt. T 25, 2 szt. T 30, 1 szt. T 40* (kształt skrętny, bardzo twarde)
* długość 25 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 829 901 (kontrola bitów 30 Wood 2 ): 
uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z magnesem i pierścieniem osadczym 
sprężynującym 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2* 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 
po 5 bitów do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 2* 
po 2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 3 
po 3 bity do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10, T 30* 
po 4 bity do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 15, T 20, T 25, * 
po 1 bicie do śrub z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 40* 
* długość 25 mm 
 
Dostawa w wielomateriałowym uchwycie Bit-Check”

Zawartość Nr art. EUR KO
12 części 40 00 829 034 25,10 WX04

12 części 40 00 829 035 12,00 WX04

30 części 40 00 829 033 40,60 WX04

30 części 40 00 829 901 17,20 WX04

184-05_06___im Aufbau[2244999]-AY.indd   191 07.11.2018   14:14:36



Asortyment bitów
zawierają bity wysokiej jakości i uchwyt do bitów
Zawartość nr art. $$ (kontrola bitów 12 Metall 1 ): 
1  uchwyt do bitów z trwałym magnesem i podkładką sprężystą,  

dł. ok. 50 mm
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PH), 1 szt. rozm. 1, 1 szt. rozm. 2* ( 

bardzo twarde)
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 1 szt. rozm. 1, 1 szt. rozm. 2* 

(bardzo twarde)
bity  do śrub z profilem wewnętrznym TORX® po 1 szt. T 15, T 20, T 25, T 

30* (bardzo twarde)
bity  do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym po 1 szt. 3 - 4 - 5 mm* 

(bardzo twarde)
* długość 25 mm
 

Zawartość nr art. 40 00 829 903 (kontrola bitów 30 Metall 1 ): 
uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z magnesem i pierścieniem osadczym 
sprężynującym  
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2,* 
2 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 3* 
po 3 bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1, 2, 3* 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 40*
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5 - 1,2 x 6,5 mm* 
po 1  bicie do śrub z wewnętrznym profilem imbusowym (Hex-Plus) 

rozm. 4, 5, 6* 
* długość 25 mm 
 
 
Dostawa w wielomateriałowym uchwycie Bit-Check

Zawartość Nr art. EUR KO
12 części 40 00 829 036 12,00 WX04

30 części 40 00 829 903 17,20 WX04

40 00 829 036

Asortyment bitów Bit-Check 10 BiTorsion 1
wyposażony w wysokiej jakości Bity BiTorsion bardzo twarde 
wykonanie Rapidaptor uchwyt do bitów z silnym magnesem trwałym ·  
nadaje się do bitów 6,3 mm (1/4”) C 6,3 i E 6,3 · również do długich bitów · 
do wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych i uchwyt 
uniwersalny z magnesem trwałym  
 
Szczególne zalety produktu: 
· zintegrowana strefa skrętu amortyzuje obciążenie szczytowe 
· łatwe wkładanie bitów i automatyczna blokada 
·  natychmiastowe wyjmowanie bitów (również mniejszych bitów bez 
narzędzi pomocniczych)

·  pewne prowadzenie dzięki niezależnie obracającej się tulejce (ułatwia 
osadzenie śruby)

·  odpowiedni do 6,3 mm bitów (1/4) C 6,3 i E 6,3 (również do dłuższych 
bitów)

· pełna wymiana narzędzia tylko jedną ręką 
 
zawartość: 
1  uchwyt do bitów Rapidaptor BiTorsion z silnym magnesem i oprawką 

szybkowymienną
po 1 bicie do śrub z rowkiem 0,8 x 5,5 mm - 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/25 mm - 2/25 mm -  

3/25 mm
po 1  bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1/25 mm - 2/25 mm -  

3/25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 829 670 35,70 WX04

5/192

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Asortyment bitów BC 30 Zyklop Mini 1
wyposażony w wysokiej jakości bity, grzechotkę do bitów (wykonanie w 
całości ze stali), uchwyt do bitów Rapidaptor i przejściówkę do nasadek

Zawartość:
1  uchwyt do bitów Rapidaptor z silnym magnesem trwałym i oprawką 

szybkowymienną (długość 50 mm)
1  grzechotka do bitów (mini grzechotka Zyklop) (wykonanie w całości ze 

stali)
1 bit do śrub z rowkiem 1,0 x 5,5 x 25 mm
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PH), 2 szt. 1 x 25, 3 szt. 2 x 25 mm,  

1 szt. 3 x 25 mm
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 1 szt. 1 x 25, 3 szt. 2 x 25 mm, 

1 szt. 3 x 25 mm
po 1  bicie do śrub imbusowych rozm. 3,0 x 25 mm, 4,0 x 25 mm,  

5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25 mm
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 40
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® również z 

trzpieniem zabezpieczającym rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  przejściówka 6,3 mm (1/4) uchwyt zewn. 4-kątny na 6,3 mm (1/4”) 

uchwyt zewn. 6-kątny
Dostawa z zatrzaskiem do paska

Zawartość Nr art. EUR KO
30 części 40 00 829 655 61,60 WX04
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Zestaw kluczy nasadowych/bitów Tool-Check
zawiera 28 wysokogatunkowych bitów, grzechotkę do bitów  
(mini grzechotkę Zyklop, · wykonaną w całości ze stali), uchwyt  
do bitów Rapidaptor, przejściówka do nasadek i 7 nasadek do kluczy 
nasadowych 6,3mm (1/4”) 
 
szczególne zalety produktu: 
- 38 narzędzi na najmniejszej powierzchni 
-  zawiera bity ciągliwo-twarde (nadają się szczególnie do obróbki blachy 
lub metalu) i bity twarde (szczególnie przydatne do obróbki miękkich 
materiałów, jak drewno)

-  zawiera 7 popularnych nasadek dla napędu ręcznego lub za pomocą 
wkrętarek akumulatorowych

-  uchwyt do szybkiej wymiany Rapidaptor z tuleją szybkoobrotową do bitów 
C 6,3 i E 6,3 (możliwa do użycia również jako przedłużka)

-  grzechotka do bitów z przełączeniem prawo-lewo z bezpośrednim 
mocowaniem bitów (optymalny do prac w wąskich miejscach, skok zęba 
tylko 6° - wykonanie w całości ze stali 

 

Zawartość: 
1  uchwyt do bitów Rapidaptor z silnym magnesem trwałym i oprawką 

szybkowymienną (długość 50 mm)
1  grzechotka do bitów mini grzechotka (Zyklop wykonanie w całości ze 

stali)
1 bit do śrub z rowkiem rozm. 1,0 x 5,5 x 25 mm 
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PH), 2 szt. 1 x 25, 3 szt. 2 x 25 mm,  

1 szt. 3 x 25 mm
bity  do śrub z wkrętem krzyżowym (PZD), 1 szt. 1 x 25, 3 szt. 2 x 25 mm, 

1 szt. 3 x 25 mm
po 1  bicie do śrub imbusowych rozm. 3,0 x 25 mm, 4,0 x 25 mm,  

5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25mm
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 -  

T 30 - T 40x25 mm
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® również z 

trzpieniem zabezpieczającym rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1  przejściówka 6,3 mm (1/4) uchwyt zewn. 4-kątny na 6,3 mm (1/4”) 

uchwyt zewn. 6-kątny
po 1  nasadce 6,3 mm uchwyt 4-kątny (1/4”) rozwartość klucza 5,5 - 6,0 -  

7,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 13,0 mm
Dostawa z zatrzaskiem do paska

Model Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
Tool-Check 1 38 elem.  bez uchwytu 40 00 829 697 66,50 WX04
Tool-Check plus 39 elem.  z uchwytem 40 00 829 703 72,90 WX04

40 00 829 70340 00 829 703

40 00 829 697

Asortyment bitów Bit-Check 12 Diamond 1
wyposażony w jakościowe bity i uchwyt do bitów do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa)
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów z oprawką szybkowymienną o dł. 50 mm, 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  
bit BiTorsion z powłoką diamentową :1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2* 
 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  
bit BiTorsion z powłoką diamentową :1 szt. rozm. 1, 2 szt. rozm. 2* 
 

do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bity BiTorsion z powłoką diamentową: 1 szt. rozm. T 10- T 15- T 20- T 25- T 3 * 
 
bity do śrub z rowkiem 
bit  BiTorsion z powłoką diamentową:1 szt. rozm. 0,8 x 5,5 - 1 szt. 1,0x 5,5 - 1 

szt. 1,2 x 6,5* 
* = dł. 25 mm

Szczególne zalety produktu: 
z narzędziami WERA „take it easy 
 
Dostawa w wielomateriałowym uchwycie Bit-Check

5/193

Narzędzia ręczne
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Zawartość Nr art. EUR KO
12 cz. 40 00 829 037 32,80 WX04
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Asortyment bitów Bit-Check 30 Diamond 1
wyposażony w jakościowe bity i uchwyt do bitów do ręcznych uchwytów 
do bitów i pracy maszynowej (wkrętarka akumulatorowa)
Zawartość: 
1 uchwyt do bitów (dł. 50 mm) z oprawką szybkowymienną  
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  
bit  BiTorsion, z powłoką diamentową 2 szt. rozm. 1, 4 szt. rozm. 2,  

1 szt. rozm. 3, *
bity BiTorsion ciągliwo-twardy 2 szt. rozm. 1, 8 szt. rozm. 2, 1 szt. rozm. 3* 
 
bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  
bit  BiTorsion, z powłoką diamentową 2 szt. rozm. 1, 4 szt. rozm. 2,  

1 szt. rozm. 3*

do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
bity  BiTorsion ciągliwo-twardy 2 szt. rozm. 10, 2 szt. rozm. 15,  

3 szt. rozm. 20, 3 szt. rozm. 25, 1 szt. rozm. 30, 1szt. rozm. 40*

bity do śrub z rowkiem 
bit  BiTorsion z powłoką diamentową:1 szt. rozm. 0,8 x 5,5 - 1 szt. 1,0x 5,5 -  

1 szt. 1,2 x 6,5*

Szczególne zalety produktu: 
z narzędziami WERA „take it easy 
 
Dostawa w wielomateriałowym uchwycie Bit-Check

Zawartość Nr art. EUR KO
30 cz. 40 00 829 904 51,80 WX04

Asortyment bitów Kraftform Kompakt 50
wyposażony w bity ciągliwo-twarde i rękojeść Kraftform z oprawką 
szybkowymienną · do mocowania w wkrętarkach lub jako zastosowanie w 
uchwytach wiertarskich wiertarek elektrycznych oraz rękojeść Kraftform z 
trzonem bagnetowym z oprawką szybkowymienną do wkręcania jedną ręką ·  
wyjmowany grot może być użyty 
 
szczególne zalety produktu: 
·  uchwyt Kraftform z ostrzem bagnetowym i oprawką szybkowymienną 
Rapidaptor, również dostosowany do sytuacji roboczych ograniczonych 
przestrzennie (wyjęty grot) · po wyjęciu grota, uchwyt Kraftform 
można stosować jako śrubokręt · wyjmowane ostrze może być użyte 
jako przejściówka maszyny · zajmujące szczególnie mało miejsca, 
ekstremalnie lekkie i wytrzymałe pudełko

zawartość: 
1  wielomateriałowy uchwyt Kraftform z trzonem bagnetowym i oprawką 

szybkowymienną Rapidaptor
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1/25 mm - 2/25 mm 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1/25 mm - 2/25 mm 
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® i do śrub z 

profilem wewnętrznym TORX® z trzpieniem zabezpieczającym 
rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
14 cz. 40 00 829 663 53,90 WX04

Asortyment bitów Kraftform Kompakt 70 Allround
zawierają bity wysokiej jakości, bardzo twarda wersja · uchwyt do bitów 
Rapidator z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną · do wkrętaków 
ręcznych i wkrętarek akumulatorowych i uchwyt uniwersalny z 
magnesem trwałym · rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną 
Rapidaptor do wkręcania ręką · z twardymi strefami uchwytu dla szybkiej 
pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych 
 
Zawartość: 
1  uchwyt do końcówek z silnym magnesem trwałym i oprawką 

szybkowymienną Rapidaptor 
1  wielomateriałowa rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną 

Rapidaptor
po 1 bicie do śrub z rowkiem rozm. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm 
po 3  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)rozm. 1/25 mm - 2/25 mm -  

3/25 mm
po 3  bity do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1/25 mm - 2/25 -  

3/25 mm
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 -  

T 20 - T 25 - T 30 - T 40
po 1  bicie z profilem Hex-Plus do śrub zprofilem wewn. imbusowym 

rozm. 4/25 mm - 5/25 mm - 6/25 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
32 cz. 40 00 829 657 59,70 WX04
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Uchwyt do bitów 887/4 RR Rapidaptor
z silnym magnesem pierścieniowym i oprawką szybkowymienną 
 
szczególne zalety produktu: 
· szczególnie silnych magnes pierścieniowy 
· łatwe wkładanie bitów i automatyczna blokada 
·  natychmiastowe wyjmowanie bitów (również mniejszych bitów bez 
narzędzi pomocniczych)

·  pewne prowadzenie dzięki niezależnie obracającej się tulejce (ułatwia 
osadzenie śruby)

·  odpowiedni do 6,3 mmbitów (1/4) C 6,3 i E 6,3  
(również do dłuższych bitów)

· pełna wymiana narzędzia tylko jedną ręką 
· szczególnie mocne połączenie między bitem i uchwytem 
· trzyma również długie i ciężkie śruby 
· idealny do prac prowadzonych nad głową 
 
wejście: 6,3 mm uchwyt 6-kątny (1/4”) DIN 3126: F6,3 
wyjście: 6,3 mm (1/4)- sześciokątny zewn. DIN 3126: C6,3 + E6,3, ISO 1173

Długość mm Nr art. EUR KO
57 40 00 829 612 18,90 WX04

Asortyment bitów BC 10 Drywall 1
specjalnie dopasowane do wymagań konstrukcyjnych montażu na sucho 
 
Zawartość: 
1 uchwyt bitów z bezstopniową regulacją głębokości śruby (umożliwia 
zwięzłe mocowanie śrubami) 
9 bitów do montażu na sucho do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 cz. 40 00 829 714 19,30 WX04

Asortyment bitów KK 71 Security
do wszystkich popularnych śrub zabezpieczających · zawiera bity 
ciągliwo-twarde do śrub zabezpieczających · uchwyt uniwersalny do bitów 
Rapidaptor z silnym magnesem trwałym i oprawką szybkowymienną · 
rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną do wkręcania ręką

Zawartość: 
1 uchwyt uniwersalny z silnym magnesem i oprawką szybkowymienną 
1  wielomateriałowa rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną 

Rapidaptor
po 1  bicie z profilem Hex-PLUS i otworem do śrub imbusowych także z 

trzpieniem zabezpieczającym rozwartość klucza 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
po 1 bicie mocującym rozmiar 4, 6, 8, 10 
po 1  bicie z otworem do śrub z profilem wewn. TORX® również z 

trzpieniem zabezpieczającym  rozm. T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15- T 20 -  
T 25 - T 30 - T 40

po 1 bicie Torq-Set® rozm. 6, 8, 10, 6,3 mm (1/4”) 
po 1 bicie Tri-WING® rozm. 1, 2, 3 
po 1 bicie Square-Drive rozm. 0, 1, 2, 3 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym 0/25, 1/25, 2/25, 3/25 
 
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
32 elem. 40 00 829 723 83,10 WX04

Magnes pierścieniowy Rapidaptor 
Pewne przytrzymanie śrub 
Magnesy pierścieniowe pewnie przytrzymują śruby w uchwycie. Jeśli śruba zostanie włożona w profil 
bitu, magnes pierścieniowy przyciąga swobodnie ułożyskowaną tulejkę ogranicznika do łba śruby. Duża siła 
magnesu pewnie utrzymuje śrubę. Ręczne przytrzymywanie podczas wkręcania nie jest już więcej potrzebne. 
 
Także do długich i ciężkich śrub 
Konstrukcja ta pewnie i niezawodnie trzyma również długie i ciężkie śruby. Zgubienie śruby i długie 
poszukiwania należą dzięki temu do przeszłości. 
 
Optymalne gniazdo pasowane do wysokiego przenoszenia siły i długiej żywotności 
Dzięki konstrukcji z magnesem pierścieniowym bit jest zawsze osadzony w śrubie na swoją maksymalną 
głębokość. Gwarantuje to najlepsze możliwe dopasowanie kształtów, a przez to najwyższe przeniesienie siły. 
Dokładne pasowanie zapobiega ponadto przedwczesnemu zużyciu i zapewnia dłuższą żywotność bitu i śruby. 
 
geometrycznie powiązany ogranicznik głębokości 
Rapidaptor z magnesem pierścieniowym oferuje użytkownikom geometrycznie powiązany ogranicznik głębokości. Kiedy przykłada się powierzchnię 
czołową magnesu pierścieniowego do powierzchni przedmiotu (np. płyty rigipsowej lub drewnianej), głębokość wkręcania jest zawsze taka sama. 
Identyczne śruby wkręcone na taką samą głębokość to zaleta.
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Ø znamionowa mm Długość mm Nr art. EUR KO
 6,3 31 40 00 867 581 13,77 ZK09
 8,3 31 40 00 867 582 13,77 ZK09
10,4 34 40 00 867 583 14,55 ZK09
12,4 35 40 00 867 584 15,85 ZK09
16,5 40 40 00 867 585 18,30 ZK09
20,5 41 40 00 867 586 23,80 ZK09

5/196

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Uchwyt kątowy do bitów
z kątową głowicą (105°) · do stosowania w niemal wszystkich wkrętarkach 
akumulatorowych · stalowy korpus, chromowany matowo · do bitów 
zgodnych z DIN 3126, ISO 1173, kształt C 6,3 i E 6,3 
 
nr art. 40 00 790 006: 
z magnetycznym uchwytem do bitów 
regulowany uchwyt (12 pozycji) 
długość ok. 135 mm  
wymiar narożny ok. 30 mm 
 
nr art. 40 00 790 004: 
z oprawką szybkowymienną i silnym magnesem trwałym 
regulowany uchwyt (48 pozycji) 
długość ok. 170 mm 
wymiar narożny ok. 50 mm

Mocowanie 
mm (cale)

Maks. moment 
dokręcający ”

Obroty 
maks. min-¹

Nr art. EUR KO

6,3  (1/4) 14  400 40 00 790 006 39,34 WX07
6,3  (1/4) 57 2000 40 00 790 004 74,17 WX07

40 00 790 00440 00 790 006

Pogłębiacz z uchwytem 1/4”
90° · HSS  · do okrawania, fazowania, pogłębiania · do stali i metali 
nieżelaznych · z chwytem 6-kątnym 6,3 mm (1/4) wg DIN 3126 

Zestaw bitów stożkowych 846 / 8
3nutig · 6,3mm (1/4”) napęd 6-kątny · wyposażone w wysokiej jakości bity 
pogłębiające HSS · do pracy ręcznej i maszynowej
Zawartość:
1 rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną 
po 1  uchwycie do bitów Rapidaptor z oprawką szybkowymienną  

o dł. 50 mm, niemagnetyczny
po 1 bicie stożkowym o rozmiarze 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego 

Zawartość Materiał skrawający Nr art. EUR KO
8 częśc. HSS 40 00 829 680 83,40 WX04

Zestaw bitów stożkowych
90 stopni · HSS  · 3 ostrza · trzpień 6-kątny 6,3 mm (1/4”) ·  
do okrawania, fazowania, pogłębiania · do stali i metali nieżelaznych

Zawartość:
po 1 szt. pogłębiaczy 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm, 
uchwyt
Dostawa w kasetce metalowej 

Zawartość Materiał skrawający Nr art. EUR KO
7 częśc.  HSS 40 00 867 589 134,98 ZK09

Gwintownik nacinający
HSS · nacięcie 4-5-bieżne · z trzpieniem 6-kąt. 6,3 mm (1/4”) zgodny  
z DIN 3126 · samocentrujący

Ø znamiono-
wa gwintu

Dł. całkowita 
mm

Dł. gwintu 
mm

Nr art. EUR KO

M3 33 11 40 00 867 573 2,95 ZC05
M4 35 12 40 00 867 574 2,95 ZC05
M5 36 15 40 00 867 575 3,90 ZC05
M6 39 18 40 00 867 576 3,95 ZC05
M8 40 19 40 00 867 578 5,50 ZC05
M10 41 21 40 00 867 580 6,40 ZC05

Zestaw gwintowników z uchwytem 1/4”
HSS · M3 - M10 · gwintownik z trzpieniem 
6-kąt. 6,3 mm (1/4”) zgodny z DIN 3126  · 
samocentrujący
Dostawa w pudełku z tworzywa 
sztucznego

Wersja Zawartość Nr art. EUR KO
7 cz. po 1 szt. M 3 - M 4 - M 5 -  

M 6 - M 8 - M 10 + 1 uchwyt 
40 00 867 590 29,95 ZC05

Gwintownik uniwersalny z uchwytem 1/4”
HSSG  · do wiercenia, gwintowania i usuwania zadziorów · z uchwytem 
6-kątnym 6,3 mm (1/4) wg DIN 3126

Ø znami-
onowa 
gwintu

Podziałka 
gwintu 
mm

Długość 
mm

Ø otwór 
pod gwint 
mm

Nr art. EUR KO

M3 0,50 36 2,5 40 00 867 333 5,80 PC25
M4 0,70 39 3,3 40 00 867 334 5,80 PC25
M5 0,80 41 4,2 40 00 867 335 5,80 PC25
M6 1,00 44 5,0 40 00 867 336 5,80 PC25
M8 1,25 51 6,8 40 00 867 338 7,50 PC25
M10 1,50 59 8,5 40 00 867 330 8,55 PC25
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Zestaw gwintowników uniwersalnych z uchwytem
HSSG · do wiercenia, gwintowania i usuwania zadziorów - samocentrujący ·  
gwintownik z trzpieniem 6-kąt. 6,3 mm (1/4”) zgodny z DIN 3126 ·  
1 szt. przejściówka do bitów 
 
Zawartość: 
po 1 szt. M3, M4, M5, M6, M8, M10 + 1 przejściówka do bitów
w wytrzymałej kasetce z tworzywa sztucznego odpornej na uderzenia 

Zawartość Ø znamionowa 
gwintu

Nr art. EUR KO

7 części M3-M10 40 00 867 339 42,20 PC25

Zestaw gwintowników uniwersalnych z uchwytem 1/4”
napęd 6-kątny 6,3 mm (1/4”) · wyposażone w wysokiej jakości 
gwintowniki uniwersalne ze stali szybkotnącej · do pracy ręcznej i 
maszynowej
Szczególne zalety produktu: 
· jedynie 1 narzędzie do trzech etapów roboczych 
· wiercenie otworu pod gwint 
· gwintowanie otworu 
·  okrawanie/drążenie (zastosowanie do wiertarek lewo-/prawobieżnych i 
elektronicznej preselekcji prędkości obrotowej)

Zawartość: 
po 1  uchwycie do bitów Rapidaptor z oprawką szybkowymienną o  

dł. 50 mm, niemagnetyczny
po 1  gwintowniku uniwersalnym rozm. 2,5 - 3,2 - 3,8 - 4,5 - 6,2 - 6,4, M 3 - 

M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego 

Wersja Nr art. EUR KO
7 części 40 00 829 681 75,00 WX04
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Szer. kraw. 
skrawającej mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Szer. kraw. skrawającej 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

 3,5  75 0,60 175 40 00 827 001 2,05 0,60 175 40 00 827 248 3,22
 4,5  90 0,80 185 40 00 827 002 2,05 0,80 190 40 00 827 249 3,42
 5,5 100 1,00 200 40 00 827 003 2,30 0,95 205 40 00 827 250 4,62
 7,0 125 1,20 235 40 00 827 004 2,75 0,95 230 40 00 827 251 5,22
 9,0 150 1,40 270 40 00 827 005 3,35 1,10 270 40 00 827 252 6,88
10,0 175 1,60 300 40 00 827 006 3,70 1,20 295 40 00 827 253 8,31
12,0 200 2,00 330 40 00 827 007 5,50 1,40 325 40 00 827 254 10,15
14,0 250 2,50 390 40 00 827 008 7,40 1,75 380 40 00 827 255 12,42

PX20 WX11

Wkrętak Wkrętak 
z uchwytem drewnianym · ostrze ze stali specjalnej ulepszanej · 
chromowane na połysk · niklowane na połysk ostrze przelotowe i 
nasadka 6kątna na klucz płaski · ze skórzanym kapturkiem · końcówka 
oksydowana 
 
do śrub płaskich

z chwytem drewnianym · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej · niklowany na połysk · od rozmiaru 5,5 przelotowe ostrze i 
nasadka sześciokątna do kluczy płaskich· ze skórzanym kapturkiem 
 
do śrub płaskich

Wkrętak, krótki
krótka forma · wytrzymała rękojeść z tworzywa sztucznego ·  
ostrze ze stali specjalnej ulepszanej · chromowane matowo 
 
do śrub płaskich

Szer. 
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

4,0 0,8 25 80 40 00 827 011 2,90 PX20
5,5 1,0 25 80 40 00 827 012 2,90 PX20

Wkrętak
z uchwytem SoftFinish® Kfraftheft z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze 
ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane ·  
chromowane matowo · końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką 
precyzję wymiarów i chroni przed korozją) 
 
do śrub płaskich

Szer. 
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

4,0 0,8 25 81 40 00 827 187 5,04 WX11
5,5 1,0 25 81 40 00 827 188 5,13 WX11
6,5 1,2 25 81 40 00 827 189 5,52 WX11
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Szer. 
ostrza 
mm

Szer. 
kraw. 
skrawa-
jącej 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całko-
wita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

 2,5 0,4  75 179 40 00 827 016 1,95 179 40 00 825 690 3,54 - - -
 2,5 0,4  60 - - - - - - 130 40 00 828 500 2,95
 3,0 0,5  80 - - - 184 40 00 825 691 3,84 161 40 00 828 504 3,55
 3,0 0,5 100 - - - 204 40 00 825 692 4,06 - - -
 3,5 0,6 100 205 40 00 827 018 2,15 204 40 00 825 693 4,14 - - -
 3,5 0,6 125 - - - - - - 205 40 00 828 508 4,35
 4,0 0,8 100 205 40 00 827 019 2,30 211 40 00 825 694 4,70 198 40 00 828 510 4,50
 4,0 0,8 150 - - - 261 40 00 825 696 5,19 - - -
 4,5 0,8 125 230 40 00 827 020 2,55 236 40 00 825 695 5,90 - - -
 5,0 0,8 100 - - - - - - 198 40 00 827 310 6,15
 5,5 1,0 125 240 40 00 827 021 3,20 236 40 00 825 697 7,12 223 40 00 828 514 6,90
 5,5 1,0 200 315 40 00 827 022 3,75 - - - - - -
 5,5 1,0 150 - - - 261 40 00 825 698 7,51 - - -
 6,0 1,0 125 - - - - - - 230 40 00 827 311 8,75
 6,5 1,2 150 265 40 00 827 023 3,80 268 40 00 825 699 8,20 - - -
 7,0 1,2 150 - - - - - - 255 40 00 827 312 10,65
 8,0 1,2 175 300 40 00 827 024 4,75 299 40 00 825 701 10,78 287 40 00 827 313 11,00
 8,0 1,2 150 - - - 274 40 00 825 700 10,39 - - -
10,0 1,6 200 325 40 00 827 025 5,85 324 40 00 825 702 13,37 312 40 00 827 314 14,85

PX20 WX11 WX01

Wkrętak Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się ·  do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze ze stali 
specjalnej ulepszanej · chromowane matowo · ze 
stałym systemem doboru rozmiaru 
 
do śrub płaskich

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się ·  do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości 
hartowane · chromowane matowo · końcówka 
ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję 
wymiarów i chroni przed korozją) 
 
do śrub płaskich

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · z twardymi strefami 
uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · ostrze z wysokogatunkowej 
stali molibdenowo-wanadowej · nicromatt 
z końcówką Lasertip (rozm. 3,5 - 10,0) · 
„wgryza się mocno w gniazdo wkrętu, 
zapobiega wysunięciu z łba śruby i chroni przed 
„wyślizgiwaniem · nie wymaga dużej siły docisku 
· trwałe oznaczenie wielkości na końcówce 
rękojeści jako pomoc w szybkiej identyfikacji 
danego typu śruby 
 
do śrub płaskich
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5/200

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szer. 
ostrza 
mm

Szer.  
kraw. 
skrawa-
jącej 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł.  
całko-
wita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

 3,5 0,6  75 - - - - - - 156 40 00 827 330 4,45
 4,5 0,8  90 - - - - - - 188 40 00 827 331 6,20
 5,5 1,0 100 215 40 00 827 030 3,65 213 40 00 827 223 8,25 198 40 00 827 332 7,90
 6,5 1,2 125 240 40 00 827 031 4,20 238 40 00 827 224 9,02 - - -
 7,0 1,1 125 - - - 238 40 00 827 225 9,02 - - -
 7,0 1,2 125 - - - - - - 230 40 00 827 333 11,90
 8,0 1,2 150 275 40 00 827 032 5,20 268 40 00 827 226 11,96 - - -
 9,0 1,4 150 - - - 268 40 00 827 227 11,96 - - -
 9,0 1,6 150 - - - - - - 262 40 00 827 334 13,00
10,0 1,6 175 300 40 00 827 033 6,80 293 40 00 827 228 14,40 287 40 00 827 335 14,05
12,0 2,0 200 325 40 00 827 034 7,60 318 40 00 827 229 17,26 - - -

PX20 WX11 WX01

Wkrętak Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze sześciokątne 
ze stali specjalnej ulepszanej · chromowane 
matowo · z nasadką sześciokątną do klucza 
płaskiego · ze stałym systemem doboru 
rozmiaru 
 
do śrub płaskich

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości 
hartowane · chromowane matowo · z nasadką 
sześciokątną do klucza płaskiego·końcówka 
ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję 
wymiarów i chroni przed korozją) 
 
do śrub płaskich

ekstra mocna wersja · z mocnym 
ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do 
przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ekstra duży 6-kątny przekrój ostrza · nicromatt 
z końcówką Lasertip · „wgryza się mocno w 
gniazdo wkrętu, zapobiega wysunięciu z łba śruby 
i chroni przed ”wyślizgiwaniem” · nie wymaga 
dużej siły docisku · trwałe oznaczenie wielkości 
na końcówce rękojeści jako pomoc w szybkiej 
identyfikacji danego typu śruby · z zabierakiem do 
wspomagania kluczem od rozmiaru 4,5 mm 
do śrub płaskich

Wkrętak Wkrętak 
do przykręcania, dłutowania i kucia · z mocnym ergonomicznym 
uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed staczaniem 
się · z twardymi strefami uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · z kapturkiem 
i 6kątnym na całej długości ostrzem · grot ze stali molibdenowo-
wanadowej · nicromatt z końcówką BlackPoint · pomoc do klucza od 
rozmiaru 0,8 x 4,5 mm 
do śrub płaskich

z uchwytem wielokomponentowym SoftFinish® z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych 
· ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości 
hartowane · chromowane matowo · ostrze 6-kątne na całej długości z 
kapturkiem pozwalającym na uderzenia i nasadką 6-kątną do kluczy 
płaskich·końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i 
chroni przed korozją) 
do śrub płaskich

Szer.  
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawa-
jącej mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł.  
całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

  3,5 0,6   80 161 40 00 827 359 5,85 - - -
  4,5 0,8   90 188 40 00 827 360 6,45 - - -
  5,5 1,0 100 205 40 00 827 361 8,50 213 40 00 827 230 10,93
  6,5 1,2 125 - - - 238 40 00 827 231 13,53
  7,0 1,2 125 230 40 00 827 362 10,45 - - -
  8,0 1,2 150 - - - 271 40 00 827 232 18,30
  9,0 1,6 150 262 40 00 827 363 13,80 - - -
10,0 1,6 175 287 40 00 827 364 17,50 296 40 00 827 233 22,72
12,0 2,0 200 317 43 00 001 629 21,00 321 40 00 827 234 28,88
14,0 2,5 250 367 43 00 001 628 29,80 371 40 00 827 235 34,95

WX01 WX11
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Wkrętak
krótka forma · wytrzymała rękojeść z tworzywa sztucznego ·  
ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · chromowane matowo
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

1 25 80 40 00 827 046 2,90 PX20
2 25 80 40 00 827 047 2,90 PX20

Wkrętak
z uchwytem SoftFinish® Kfraftheft z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · w całości hartowane ·  
chromowane matowo · końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką 
precyzję wymiarów i chroni przed korozją)
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

1 25 81 40 00 827 446 5,17 WX11
2 25 81 40 00 827 448 6,00 WX11
3 25 81 40 00 827 449 6,25 WX11

Rozmiar Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

1  80 180 40 00 827 040 2,35 180 40 00 827 485 4,62
2 100 210 40 00 827 041 2,75 205 40 00 827 486 5,68
3 150 270 40 00 827 042 4,05 270 40 00 827 487 8,22

PX20 WX11

Wkrętak Wkrętak 
z uchwytem drewnianym · ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · 
chromowane na połysk · z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego ·  
ze skórzanym kapturkiem · końcówka oksydowana

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

z uchwytem drewnianym · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej · niklowany na połysk · z nasadką sześciokątną do klucza 
płaskiego·ze skórzanym kapturkiem 
 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
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5/202

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Rozmiar Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

1  80 185 40 00 827 060 3,55 186 40 00 827 467 6,64
2 100 215 40 00 827 061 4,85 213 40 00 827 468 8,94
3 150 275 40 00 827 062 6,45 268 40 00 827 469 12,66

PX20 WX11

Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ostrze sześciokątne z ulepszanej stali specjalnej  · chromowane matowo · 
z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego · ze stałym systemem 
doboru rozmiaru

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

z uchwytem wielokomponentowym SoftFinish® z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
chromowane matowo · z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją) 

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Rozmiar Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

0  60 165 40 00 827 050 2,30 164 40 00 827 460 4,53 141 40 00 827 510 4,95
1  80 185 40 00 827 051 2,25 191 40 00 827 461 5,30 178 40 00 827 511 6,10
1 200 - - - 311 40 00 827 462 7,02 298 43 00 001 654 7,05
2 100 215 40 00 827 053 2,70 218 40 00 827 463 7,50 205 40 00 827 512 8,50
2 150 - - - 268 40 00 827 464 8,46 255 40 00 827 515 9,40
2 200 - - - 318 40 00 827 465 8,82 305 43 00 001 655 10,50
3 150 275 40 00 827 055 4,45 274 40 00 827 466 10,78 262 40 00 827 513 11,00
4 200 - - - - - - 312 40 00 827 514 13,70

PX20 WX11 WX01

Wkrętak Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze z ulepszanej stali 
specjalnej  · chromowane matowo · ze stałym 
systemem doboru rozmiaru

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości 
hartowane · chromowane matowo · końcówka 
ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję 
wymiarów i chroni przed korozją) 

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · z twardymi strefami 
uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · grot ze stali molibdenowo-
wanadowej · nicromatt z końcówką Lasertip 
(rozm. 1 - 3) · „wgryza się mocno w gniazdo 
wkrętu, zapobiega wysunięciu z łba śruby i chroni 
przed kosztownymi wyślizgnięciami · odpada 
największa część wymaganej siły docisku · 
trwałe oznaczenie wielkości na końcówce 
rękojeści jako pomoc w szybkiej identyfikacji 
danego typu śruby

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
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5/204

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozmiar Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

1  80 178 40 00 827 521 7,10 186 40 00 827 530 9,80
2 100 205 40 00 827 522 10,05 213 40 00 827 531 13,70
3 150 262 40 00 827 523 14,70 268 40 00 827 532 20,13
4 200 317 40 00 827 524 21,40 - - -

WX01 WX11

Wkrętak Wkrętak 
wkrętak do pobijania - do przykręcania, dłutowania i kucia 
· z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym Kraftform z 
zabezpieczeniem przed staczaniem się (rozmiar 4/200 z 1-materiałową 
rękojeścią Krafform z zabezpieczeniem przed staczaniem się) · z twardymi 
strefami uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do 
przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze 6 kątne na całej 
długości z kapturkiem pozwalającym na uderzenia i nasadką 6-kątną 
do kluczy płaskich · grot ze stali molibdenowo-wanadowej · nicromatt z 
końcówką BlackPoint

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

z uchwytem wielokomponentowym SoftFinish® z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych 
· ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane 
· chromowane matowo · ostrze 6-kątne na całej długości z kapturkiem 
pozwalającym na uderzenia i nasadką 6-kątną do kluczy płaskich · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją)

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Wkrętak z chwytakiem mit SoftFinish®-Griff
z odpornym na uderzenia czworokątnym uchwytem z tworzywa sztucznego · z tuleją zaciskową · ostrze ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej  · końcówka oksydowana 
 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Rozmiar Długość ostrza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
1 125 236 40 00 828 105 18,13 WX11
2 175 286 40 00 828 106 21,10 WX11

Wkrętak Wkrętak 
z uchwytem drewnianym · ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · 
chromowane na połysk · z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego ·  
ze skórzanym kapturkiem · końcówka oksydowana

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

z chwytem drewnianym · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej · niklowany na połysk · z nasadką sześciokątną do klucza 
płaskiego·ze skórzanym kapturkiem

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

Rozmiar Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

1  80 180 40 00 827 065 2,35 180 40 00 827 644 5,82
2 100 210 40 00 827 066 2,75 205 40 00 827 645 7,62
3 150 270 40 00 827 067 4,05 270 40 00 827 646 10,15

PX20 WX11

Wkrętak, krótki
krótka forma · wytrzymała rękojeść z tworzywa sztucznego · ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · chromowane 
matowo

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

Rozmiar Długość ostrza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
2 25 80 40 00 827 071 2,90 PX20
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Wkrętak
z uchwytem SoftFinish® Kfraftheft z zabezpieczeniem przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · w całości hartowane · chromowane matowo · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni przed korozją)

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

Rozmiar Długość ostrza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
1 25 81 40 00 827 604 6,08 WX11
2 25 81 40 00 827 605 6,59 WX11
3 25 81 40 00 827 606 7,20 WX11

Rozmiar Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

0  60 - - - 164 40 00 827 627 5,33 141 40 00 827 670 6,20
1  80 185 40 00 827 075 2,50 191 40 00 827 628 6,33 178 40 00 827 671 7,10
2 100 215 40 00 827 076 3,10 218 40 00 827 629 8,71 205 40 00 827 672 9,80
2 200 - - - - - - 305 43 00 001 660 11,40
2 300 - - - - - - 405 43 00 001 663 11,80
3 150 275 40 00 827 078 4,95 274 40 00 827 630 13,10 262 40 00 827 673 13,60
4 200 - - - - - - 312 43 00 001 662 17,70

PX20 WX11 WX01

Wkrętak Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze z ulepszanej stali 
specjalnej  · chromowane matowo · ze stałym 
systemem doboru rozmiaru

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości 
hartowane · chromowane matowo · końcówka 
ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję 
wymiarów i chroni przed korozją)

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · z twardymi strefami 
uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · grot ze stali molibdenowo-
wanadowej · nicromatt z końcówką Lasertip 
(rozm. 1 - 3) · „wgryza się mocno w gniazdo 
wkrętu, zapobiega wysunięciu z łba śruby i chroni 
przed kosztownymi wyślizgnięciami · odpada 
największa część wymaganej siły docisku · 
trwałe oznaczenie wielkości na końcówce 
rękojeści jako pomoc w szybkiej identyfikacji 
danego typu śruby

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

Rozmiar Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

1  80 185 40 00 827 082 3,55 186 40 00 827 631 8,15
2 100 215 40 00 827 083 4,85 213 40 00 827 632 10,67
3 150 275 40 00 827 084 6,45 268 40 00 827 633 15,43

PX20 WX11

Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych 
· ostrze sześciokątne z ulepszanej stali specjalnej  · chromowane matowo 
· z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego · ze stałym systemem 
doboru rozmiaru

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

z uchwytem wielokomponentowym SoftFinish® z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych 
· ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane 
· chromowane matowo · z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją)

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wkrętak
wkrętak do pobijania - do przykręcania, dłutowania i kucia · z mocnym ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym 
z sześciokątnym zabezpieczeniem przed staczaniem się · (rozmiar 4/200 z mocnym uchwytem 1-materiałowym 
z sześciokątnym zabezpieczeniem przed staczaniem się) · z twardymi strefami uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi 
strefami uchwytu do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze 6kątne na całej długości kapturkiem 
pozwalającym na uderzenia i nasadką 6kątną · nicromatt z nierdzewną, precyzyjną końcówką BlackPoint

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

Rozmiar Długość ostrza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
1  80 178 40 00 827 681 8,10 WX01
2 100 205 40 00 827 682 11,45 WX01
3 150 262 40 00 827 683 16,50 WX01
4 200 317 40 00 827 684 23,00 WX01

Rozmiar Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

T 5  60 165 40 00 827 090 3,00 - - - 130 40 00 827 855 5,70
T 6  60 165 40 00 827 091 2,50 164 40 00 827 795 4,78 130 40 00 827 856 5,70
T 7  60 165 40 00 827 092 2,50 164 40 00 827 796 4,78 130 40 00 827 857 5,65
T 8  60 165 40 00 827 093 2,50 164 40 00 827 797 4,78 141 40 00 827 858 5,65
T 9  60 165 40 00 827 094 2,55 171 40 00 827 798 5,17 141 40 00 827 859 5,65
T 10  80 185 40 00 827 095 2,65 191 40 00 827 799 5,30 161 40 00 827 860 5,65
T 15  80 185 40 00 827 096 2,60 191 40 00 827 800 5,30 178 40 00 827 861 5,85
T 20 100 205 40 00 827 097 2,75 218 40 00 827 801 5,61 198 40 00 827 862 5,95
T 25 100 205 40 00 827 098 2,75 218 40 00 827 802 6,00 205 40 00 827 863 6,30
T 27 115 230 40 00 827 099 3,10 233 40 00 827 803 6,16 220 40 00 827 864 6,90
T 30 115 230 40 00 827 100 3,20 233 40 00 827 804 6,69 220 40 00 827 865 7,30
T 40 130 255 40 00 827 101 3,50 254 40 00 792 718 6,69 242 40 00 827 866 8,10
T 45 130 255 40 00 827 102 4,10 - - - - - -

PX20 WX11 WX01

Wkrętak Wkrętak Wkrętak 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrze z ulepszanej stali 
specjalnej  · chromowane matowo · ze stałym 
systemem doboru rozmiaru

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · odporny na uderzenia · bez 
kadmu · do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · ostrze ze stali chromowo-
wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane 
· chromowany matowo · końcówka ChromTop® 
(gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją)

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z sześciokątnym 
zabezpieczeniem przed staczaniem się · z 
twardymi strefami uchwytu dla szybkiej pracy 
i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia 
wysokich momentów obrotowych · grot ze 
stali molibdenowo-wanadowej · nicromatt z 
nierdzewną, precyzyjną końcówką BlackPoint

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®
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Wkrętak Wkrętak TORX z otworem 
z otworem z uchwytem SoftFinish® · ergonomiczny uchwyt 
wielokomponentowy z zabezpieczeniem przed staczaniem się · do 
przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze ze stali chromowo-
wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · chromowane matowo · 
końcówka ChromTop® · z otworem w końcówce ostrza

do śrub z profilem wewn. TORX® również z trzpieniem 
zabezpieczającym

z mocnym ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z 
zabezpieczeniem przed staczaniem się · grot ze stali molibdenowo-
wanadowej · nicromatt z nierdzewną, precyzyjną końcówką BlackPoint

do śrub z profilem wewn. TORX® również z trzpieniem 
zabezpieczającym

5/207

Narzędzia ręczne

Zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych
z drewnianymi trzonkami · ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · 
chromowane na połysk · całościowo hartowane · z 6-kątnym zabierakiem 
do klucza płaskiego · ze skórzanym kapturkiem · ostrza/końcówki 
fosforanowane
Zawartość: 
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem płaskim 4,5 x 90 mm*, 5,5 x 100 mm, 

7,0 x 125 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (wersja patrz tabela), 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
5 części płaski / PH 40 00 827 116 12,45 PB02

5-cześć. płaski / PZD 40 00 827 117 12,47 PB02

Zestaw wkrętaków
z drewnianymi trzonkami · ostrze z wysokostopowej stali specjalnej  · 
chromowane na połysk · całościowo hartowane · z 6-kątnym zabierakiem 
do klucza płaskiego · ze skórzanym kapturkiem · ostrze fosforowane
Zawartość: 
wkrętak płaski 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm, 
9,0 x 150 mm 
 
do śrub płaskich

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
5 części płaski 40 00 827 115 12,70 PB02

Wkrętak MagicSpring
z uchwytem SoftFinish® · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · z ochroną przed stoczeniem i 
wyślizgnięciem · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · w całości hartowane · chromowane matowo · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni przed korozją)

do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
 
Szczególne zalety produktu: Sprężyna MagicSpring® przytrzymuje mocno wkręty TORX®. Dlatego w szczególności 
nadaje się do odkręcania i dokręcania śrub TORX® w trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar Długość ostrza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
T 6  60 164 40 00 827 899 6,29 WX11
T 7  60 164 40 00 827 900 5,90 WX11
T 8  60 164 40 00 827 901 5,90 WX11
T 9  60 171 40 00 827 902 6,64 WX11
T 10  80 191 40 00 827 903 6,81 WX11
T 15  80 191 40 00 827 904 7,02 WX11
T 20 100 218 40 00 827 905 7,33 WX11
T 25 100 218 40 00 827 906 7,63 WX11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozmiar Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Długość ostrza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

T 7 - - - -  60 130 40 00 827 877 7,55
T 8  60 164 40 00 791 316 7,72  60 141 40 00 827 878 7,55
T 9 - - - -  60 141 40 00 827 879 7,55
T 10  80 191 40 00 828 000 7,81  80 161 40 00 827 870 7,55
T 15  80 191 40 00 828 001 7,98  80 178 40 00 827 871 7,90
T 20 100 211 40 00 828 002 8,15 100 198 40 00 827 872 8,00
T 25 100 211 40 00 828 003 8,25 100 205 40 00 827 873 8,45
T 27 115 233 40 00 828 004 8,42 - - - -
T 30 115 233 40 00 828 005 8,85 115 220 40 00 827 875 9,65

WX11 WX01

203-05_07___im Aufbau[2248058]-A7.indd   207 07.11.2018   14:14:47



5/208

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy imbusowych
z drewnianymi trzonkami · ostrza ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · niklowane na połysk ·  
od rozmiaru 5,5 ostrze przelotowe i nasadka 6kątna na klucz płaski · ze skórzanym kapturkiem
Zawartość: 
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm 
1 wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (wersja patrz tabela), rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 710 24,93 WX11

6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 731 24,93 WX11

Zestaw wkrętaków
z drewnianym trzonkiem · ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · 
chromowane na połysk · na całej długości ostrza · z 6-kątnym zabierakiem 
do klucza płaskiego · ze skórzanym kapturkiem · wł. z czworokątnym 
rozwiertakiem · ostrza/końcówki fosforanowane
Zawartość: 
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem prostym 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 

7,0 x 125 mm, 9,0 x 150 mm
po 1  wkrętaku płaskiemu do śrub z rowkiem krzyżowym (PH),  

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm
1 rozwiertak 6 x 100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH / 

rozwiertak 
40 00 827 119 19,10 PB02

Zestaw wkrętaków
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ostrze z wysokostopowej stali specjalnej  · chromowany matowo · ze stałym 
systemem doboru rozmiaru
Zawartość: 
wkrętak płaski rozm. 2,5 x 75 mm, 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 
mm, 6,5 x 150 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
5 części płaski 40 00 827 125 12,90 PB02

Zestaw kluczy imbusowych
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ostrze z wysokostopowej stali specjalnej  · chromowany matowo · ze 
stałym systemem doboru rozmiaru
Zawartość: 
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. PH / PZD 40 00 827 126 18,45 PB02

Zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się  · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych ·  
ostrze z wysokostopowej stali specjalnej  · chromowane matowo · z 
e stałym systemem doboru rozmiaru
Zawartość: 
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem, 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela) 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 127 15,20 PB02

6-cześć. płaski / PZD 40 00 827 128 15,80 PB02
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy imbusowych
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
chromowane matowo · końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką 
precyzję wymiarów i chroni przed korozją)
zawartość: 
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 

5,5 x 150 mm, 6,5 x 150 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela) 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 702 33,63 WX11

6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 703 34,58 WX11

Zestaw kluczy imbusowych
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane ·  
chromowany matowo · końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką 
precyzję wymiarów i chroni przed korozją)
zawartość: 
po 1  wkrętaku płaską końcówką, 3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm,  

6,5 x 100 mm
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1/80 mm,  

2 x 100 mm
po 1 wkrętaku do śrub z profilem wewn. TORX® T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
12-cześć. płaski / PH / PZD / TORX® 40 00 827 705 72,84 WX11

Zestaw wkrętaków
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych ·  
ostrze z ulepszanej stali specjalnej  · chromowany matowo · ze stałym 
systemem doboru rozmiaru
Zawartość: 
1 wkrętak płaski do śrub z rowkiem 5,5 x 125 mm 
po 1  wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH),  

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH / PZD 40 00 827 129 19,95 PB02

Zestaw kluczy imbusowych
z ergonomicznymi wzmocnionymi uchwytami wielomateriałowymi z 
zabezpieczeniem przed staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrza ze stali molibdenowo-wanadowej ·  
nicromatt z końcówką Lasertip · „wgryza się mocno w gniazdo 
śruby, zapobiega wysunięciu z łba śruby i chroni przed kosztownymi 
wyślizgnięciami · nie wymaga dużej siły docisku · trwałe oznaczenie 
wielkości na końcówce rękojeści jako pomoc w szybkiej identyfikacji 
danego typu śruby · 40 00 827 741: wkrętak płaski Bez końcówki Lasertip! 
 
zawartość nr art. 40 00 827 740 (334/6) / 40 00 827 741 (334/355/6): 
po 1  wkrętaku płaskim, 3,0 x 80 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,  

6,5 x 150 mm
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela)  

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

zawartość nr art. 40 00 827 742 (335/350/355/6): 
po 1 wkrętaku do wkrętaków płaskich, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm, 

2/100 mm
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1/80 mm,  

2 x 100 mm
Dostawa wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 740 30,20 WX02

6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 741 30,20 WX02

6-częśc. płaski / Philips / 
Pozidriv

40 00 827 742 30,20 WX02
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Zestaw kluczy imbusowych Kraftform XXL
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem 
z zabezpieczeniem 6kątnym przed staczaniem się · ostrza ze stali 
molibdenowo-wanadowej 
 
zawartość nr art. 40 00 827 720 
1  wkrętak płaski z izolacją VDE do śrub z rowkiem płaskim 2,5 x 80 mm -  

3,5 x 100 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm 
1 wkrętak płaski do śrub z rowkiem, 4,0 x 100 mm 
po 1  wkrętaku płaski do śrub z rowkiem z przelotowym ostrzem 6-kątnym, 

z kapturkiem do pobijania i zabierakiem sześciokątnym do klucza 
płaskiego 5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, z końcówką Black Point i 
pilnikiem kluczykowym - do przykręcania, dłutowania i kucia

1 wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 2 x 100 mm 
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD),  

rozm. 1 x 80 - 2 x 100 mm
1 wkrętak płaski do śrub z profilem wewn. TORX®,  rozm. T15 - T20 - T25 
 
zawartość nr art. 40 00 827 721 
1  wkrętak płaski z izolacją VDE do śrub z rowkiem 2,5 x 80 mm -  

3,5 x 100 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm 
po 1  wkrętaku dla elektryków do śrub z gniazdem rowkowym, 4,0 x 100 

mm, 5,5 x 125 mm
1  wkrętaku do śrub z gniazdem rowkowym , 6,5 x 150 mm (z zabierakiem 

w postaci ostrza 6-kątnego)
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem z przelotowym ostrzem 6-kątnym, z 

kapturkiem do pobijania i zabierakiem sześciokątnym do klucza płaskiego 
5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, z końcówką Black Point i z zabierakiem do 
wspomagania kluczem (do przykręcania, dłutowania i kucia)

po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm,  
2 x 100 mm

1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1 x 80 -  
2 x 100 mm

końcówki Lasertip zapobiegają ześlizgiwaniu się z wkrętaku  
(za wyjątkiem śrub z rowkiem 2,5)
Całość w kartonie z rączką i 2 uchwytami ściennymi

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
12 cz. płaski / PH / 

PZD / TORX®
40 00 827 720 45,80 WX02

12 
częściowe

płaskie / PH /  
PZD

40 00 827 721 45,80 WX02

Zestaw kluczy imbusowych Kraftform Big Pack 300
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem 
z zabezpieczeniem przed staczaniem się · ostrza ze stali molibdenowo-
wanadowej · nicromatt z końcówką Lasertip · „wgryza się mocno w 
gniazdo śruby, zapobiega wysunięciu z łba śruby i chroni przed kosztownymi 
wyślizgnięciami · trwałe oznaczenie wielkości na końcówce rękojeści 
 
Zawartość: 
1  wkrętak do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm,  

6,5 x 150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
po 1  wkrętaku do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 10 - T 15 - T 20 -  

T 25 - T 30*
* bez końcówki Lasertip
Zestaw wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
16 cz. krzyżak / 

Phillips /  
Pozidriv / TORX

40 00 827 743 61,40 WX02

Zestaw kluczy imbusowych
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem  
przed stoczeniem ·  do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · 
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
chromowany matowo · końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką 
precyzję wymiarów i chroni przed korozją)

zawartość:

1  wkrętak do śrub z rowkiem prostym 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,  
6,5 x 150 m

1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm, 
2/100 mm

1 wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH / PZD 40 00 802 313 37,94 WX11
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Zestaw wkrętaków
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych 
·ostrza sześciokątne (od 5,5 x 100 mm) z ulepszanej stali specjalnej · 
chromowany matowo · z zabierakiem sześciokątnym do klucza 
płaskiego · ze stałym systemem doboru rozmiaru
Zawartość: 
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm,  

5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela) 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 130 17,80 PB02

6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 131 20,45 PB02

Zestaw kluczy imbusowych
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrza ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
chromowany matowo · z nasadką sześciokątną do klucza płaskiego · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją)
zawartość: 
po 1  wkrętaku do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm,  

5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela) 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 717 42,15 WX11

6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 718 43,89 WX11

Zestaw wkrętaków
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych ·  
ostrze sześciokątne z ulepszanej stali specjalnej  · chromowany matowo · 
z zabierakiem sześciokątnym do klucza płaskiego · ze stałym systemem 
doboru rozmiaru
Zawartość: 
1 wkrętak płaski, 5,5 x 100 mm 
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH / 

PZD
40 00 827 132 30,45 PB02
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40 00 827 744

40 00 827 735

Zestaw kluczy imbusowych
wkrętak do pobijania - do przykręcania, dłutowania i kucia ·  
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem 
z zabezpieczeniem przed staczaniem się · 6kątne ostrze przelotowe · 
kapturek · zabierak 6-kątny do kluczy płaskich (od 4,5 mm) · nicromatt, 
końcówka BlackPoint 
 
Treść nr art. 40 00 827 735 (932/6) / 40 00 827 736 (932/918/6): 
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 

5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela) 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość nr art. 40 00 827 744 (duża paczka 900): 
1  wkrętak do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm,  

5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm, 9 x 150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
1  wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 1/80 mm,  

2/100 mm, 3/150 mm
1 wkrętak do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 20 + T 25 

Dostawa wraz z uchwytem ściennym, nr art. 40 00 827 744:  
z 2 uchwytami ściennymi

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
 6-częśc. płaski / PH 40 00 827 735 38,80 WX02

 6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 736 38,80 WX02

13 cz. płaski / PH / 
PZD / TORX®

40 00 827 744 77,90 WX02

Zestaw kluczy imbusowych
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
chromowane matowo · ostrze 6kątne na całej długości z kapturkiem 
pozwalającym na uderzenia i zabierakiem 6-kątnym do kluczy płaskich ·  
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją)
zawartość: 
1  wkrętak do śrub z rowkiem prostym 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm,  

5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm
1  wkrętak płaski do śrub z rowkiem krzyżowym, (wersja patrz tabela) 

rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 827 737 54,30 WX11

6-częśc. płaski / PZD 40 00 827 738 55,16 WX11

40 00 827 133

Zestaw wkrętaków
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych ·  
ostrze z wysokostopowej stali specjalnej  · chromowany matowo ·  
ze stałym systemem doboru rozmiaru 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

Zawartość nr art. 40 00 827 133: po 1 wkrętaku rozm. T 10/80 mm -  
T 15/80 mm - T 20/100 mm - T 25/100 mm - T 30/115 mm - T 40/130 mm 
Zawartość nr art. 40 00 827 134: po 1 wkrętaku rozm. T 8/60 mm - T 9/60 
mm - T 10/80 mm - T 15/80 mm - T 20/100 mm - T 25/100 mm - T 30/115 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-cześć. TORX® 40 00 827 133 18,40 PB02

7-cześć. TORX® 40 00 827 134 20,60 PB02
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Zestaw kluczy imbusowych 367/6 TORX HF
z funkcją przytrzymania śruby · z wzmocnionymi wielomateriałowymi 
uchwytami · sześciokątny kołnierz zabezpieczający przed samoczynnym 
staczaniem się narzędzia · okrągłe ostrze nicromatt 
do śrub z profilem wewn. TORX® również z trzpieniem 
zabezpieczającym 
 
Szczególne zalety produktu: 
na skutek siły zacisku wynikającej z docisku pomiędzy końcówką wyjścia 
i profilem śruby, śruby Torx przytrzymywane są zgodnie ze specyfikacją 
Acument Global Technologies 
 
Zawartość 
po 1 wkrętaku rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Dostawa wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. TORX® 40 00 827 967 36,80 WX02

Zestaw kluczy imbusowych
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych · ostrze ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
chromowany matowo · końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką 
precyzję wymiarów i chroni przed korozją) 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

Zawartość nr art. 40 00 827 752: 
po 1 wkrętaku rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40 
 
Zawartość nr art. 40 00 791 298: 
po 1 wkrętaku rozm. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 T 30

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-cześć. TORX® 40 00 827 752 33,98 WX11

7-cześć. TORX® 40 00 791 298 37,07 WX11

Zestaw kluczy imbusowych
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem 
z zabezpieczeniem przed staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · ostrza ze stali molibdenowo-wanadowej  · 
nicromatt z nierdzewną, precyzyjną końcówką BlackPoint 
 
40 00 827 753 (367 / 6): do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
40 00 871 755 (367/6 Bo): do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
-także z trzpieniem zabezpieczającym 
 
Zawartość: 
po 1 wkrętaku rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Zestaw wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. TORX® 40 00 827 753 31,20 WX02

6-częśc. TORX®  
z otworem

40 00 827 755 36,40 WX02

Zestaw kluczy imbusowych MagicSpring
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem  
przed stoczeniem · do przenoszenia wysokich momentów obrotowych ·  
z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · grot ze stali chromowo-
wanadowo-molibdenowej  · w całości hartowane · chromowany matowo · 
końcówka ChromTop® (gwarantuje wysoką precyzję wymiarów i chroni 
przed korozją) 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
 
Szczególne zalety produktu: 
Sprężyna MagicSpring® przytrzymuje mocno wkręty TORX® · dlatego w 
szczególności nadaje się do odkręcania i dokręcania śrub TORX® w trudno 
dostępnych miejscach
Zawartość: 
po 1 wkrętaku rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. TORX® 40 00 827 754 45,62 WX11
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Zestaw wkrętaków 88/1 Vario
z wymiennymi końcówkami i uchwytem z rękojeścią wielomateriałową 
Kraftform · z ochroną przed stoczeniem · wymienna końcówka ze stali 
molibdenowo-wanadowej
Zawartość: 
1  uchwyt ręczny z rękojeścią Kraftform
po 1  sześciokącie C / gałce sześciokątnej do śrub z rowkiem prostym,  

4,0 x 0,6 mm, 6,0 x 1,0 mm, 5,0 x 0,8 mm / 7,0 x 1,2 mm
po 1  sześciokącie C / gałce sześciokątnej d śrub rowkiem krzyżowym 

(PH), rozm. 4,0 x 0,6 mm/ 6,0 x 1,0 mm - 5,0 x 0,8 / 7,0 x 1,2 mm
po 1  sześciokącie C / gałce sześciokątnej do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD), rozm.4,0 x 0,6 mm/ 6,0 x 1,0 mm - 5,0 x 0,8 / 7,0 x 1,2 mm
po 1  sześciokącie C / gałce sześciokątnej do śrub z profilem wewn. TORX® 

również z trzpieniem zabezpieczającym, rozm. T 10 /T 15 - T 20 / 
T 25 - T 30 / T 40

po 1  sześciokącie C / gałce sześciokątnej do śrub z wewn. profilem 
imbusowym, rozm. 4/4, 5/5, 6/ 6 mm

(wszystkie ostrza wielofunkcyjne o długości 175 mm) 
 
Dostawa w zwijanym pokrowcu;

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
17-częściowy płaski / PH / PZD / TORX / 

I-6-KT. z gałką kulistą
40 00 822 007 78,30 WX02

Zestaw wkrętaków KK 60 RA
z wymiennymi końcówkami i wkrętakiem z grzechotką i uchwytem z 
rękojeścią wielomateriałową Kraftform · z 6-kątną ochroną przed staczaniem 
się i szybkowymienną uchwytem Rapidaptor · końcówki wymienne ze 
stali molibdenowo-wanadowej · hartowane wykonanie · nadaje się do 
wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych
Właściwości uchwytu ręcznego z funkcją grzechotki 
·  brak konieczności odrywania wkrętaka od śruby podczas dokręcania lub 
odkręcania

· przełączanie kierunku prawo/lewo 
· blokada w pozycji środkowej 
· drobne zęby 
· wysoki moment obrotowy do maks. 50 Nm 
· oprawka szybkowymienna Rapidaptor z silnym magnesem trwałym 
· nadaje się do bitów 6,3 mm /¼ C 6,3 i E 6,3 
·  brak konieczności odrywania wkrętaka od śruby podczas dokręcania  
lub odkręcania

· niewielki skok zęba, tylko 8°
Zawartość: 
1  uchwyt ręczny z funkcją grzechotki i uchwyt do szybkiej wymiany 

Rapidaptor
1 wymienne ostrze do śrub z rowkiem prostym, 5,5 mm 
po 1 wymiennym ostrzu do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1 - 2 - 3 
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm.1 - 2 - 3
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z profilem wewn. TORX®również z 

trzpieniem zabezpieczającym, rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z wewn. profilem imbusowym, rozm. 

3 - 4 - 5 - 6 mm
długość każdego ostrza: 89 mm 
Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
17-częściowy płaski / PH / PZD / TX-BO /  

6-KT.
40 00 828 118 71,10 WX02

Zestaw wkrętaków KK 60
z wymiennymi końcówkami i uchwytem z rękojeścią wielomateriałową 
Kraftform · z twardymi strefami uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi 
strefami uchwytu do przenoszenia wysokich momentów obrotowych ·  
z ochroną przed stoczeniem · końcówki wymienne ze stali molibdenowo-
wanadowej · hartowane wykonanie
Zawartość: 
1  uchwyt ręczny z rękojeścią Kraftform i oprawką szybkowymienną 

Rapidaptor
1 ostrze wymienne do śrub z rowkiem prostym, 1 x 5,5 mm 
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z rowkiem krzyżowym (PH),  

rozm. 1 - 2 - 3
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD), rozm. 

1 - 2 - 3
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z profilem wewn. TORX®również z 

trzpieniem zabezpieczającym, rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z wewn. profilem imbusowym,  

rozm. 3 - 4 - 5 - 6 mm

(wszystkie końcówki wymienne dł. ok. 89 mm) 
 
Całość w składanej saszetce; możliwość przymocowania do paska 

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
17-częściowy płaski / PH / PZD / 

TX-BO / 6-KT.-BO
40 00 828 113 59,30 WX04

Asortyment bitów KK 62
do wszystkich popularnych śrub zabezpieczających · wyposażony w 
bity ciągliwo-twarde i rękojeść Kraftform z oprawką szybkowymienną 
Rapidaptor · nadaje się do wkrętaków ręcznych i wkrętarek 
akumulatorowych
Zawartość: 
1  wielomateriałowa rękojeść Kraftform z silnym magnesem i oprawką 

szybkowymienną Rapidaptor
1 bit do śrub z rowkiem rozm. 6,5 mm 
po 1  bicie z profilem Hex-PLUS i otworem do śrub imbusowych także z 

trzpieniem zabezpieczającym o rozm. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 - 3 
po 1 bicie mocującym rozmiar 4, 6, 8, 10 
po 1  bicie do śrub z profilem wewn. TORX® również z trzpieniem 

zabezpieczającym rozm. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
po 1 bicie Torq-Set® rozm. 6 - 8 - 10 
po 1 bicie TRI-WING® rozm. 1 - 2 - 3 - 4 
długość bitu 89 mm 
 
Dostawa w składanej saszetce na narzędzia, z zatrzaskiem do paska

Zawartość Nr art. EUR KO
33 elem. 40 00 829 722 90,50 WX04
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Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
obrotowa głowica centrująca umożliwiająca dokładną pracę
Zawartość 40 00 828 141: 
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem prostym 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm 
1 śrubokręt do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH), rozmiar 00, 0, 1*. 
 
Zawartość 40 00 828 151: 
po 1  wkrętaku do śrub z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 4, T 5, T 6, 

T 7, T 8, T 9, T 10*
* długość ostrza 50 mm / całkowita długość ok. 140 mm 
 
Dostawa w praktycznej torbie z materiału tekstylnego

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH 40 00 828 141 17,50 PB02

7-częśc. TORX® 40 00 828 151 17,00 PB02

40 00 828 151

40 00 828 141

Szydło / rozwiertak
z uchwytem z tworzywa sztucznego · odporne na uderzenia ·  
ostrze z wysokostopowej ze stali specjalnej  · hartowane bezpośrednio · 
niklowane na połysk

Wersja Gr. 
ostrza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

z okrągłą 
końcówką

6 100 215 40 00 827 140 3,90 PX20

z 
końcówką 
4-kąt.

6 100 215 40 00 827 141 3,90 PX20

Szydło / rozwiertak
z drewnianym trzonkiem i kapturem udarowym · w całości ostrza ·  
ostrze z wysokostopowej ze stali specjalnej  · niklowane na połysk

Wersja Gr. 
ostrza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

z okrągłą 
końcówką

6 100 190 40 00 827 142 3,90 PX20

z 
końcówką 
4-kąt.

6 100 190 40 00 827 143 3,90 PX20

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
z stalowym uchwytem ryflowanym · niklowane · zdejmowane ostrza 
wysokiej jakości   · indukcyjnie hartowane · końcówki uchwytów z 
obracanymi głowicami 6-kąt. do precyzyjnej pracy 
 
Zawartość 40 00 828 145: 
1 wkrętak do każdej śruby z rowkiem prostym 
szerokość ostrza-Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm 
 
Zawartość 40 00 828 146: 
1  wkrętak do każdej śruby z rowkiem prostym 

szerokość ostrza-Ø 1 - 1,5 - 2 - 3 mm
po 1 wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 00 i 0
Dostawa w skrzynce drewnianej

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski 40 00 828 145 37,50 WE01

6-częśc. płaski / PH 40 00 828 146 39,60 WE01

Zestaw naprawczy do smartfonów 4-910
precyzyjny zestaw naprawczy do smartfonów i tabletów 
 
zawartość: 
walizka z tworzywa sztucznego czarna z wkładką piankową  
180 x 172 x 44 mm 
szczypce z przyssawkami , Ø 42 mm 
narzędzie do otwierania, 120 mm 
tępa pęseta ESD, 124 mm 
magnetyczny wkrętak do bitów ESD 80 mm, z aluminium, z obrotową 
osłoną i przedłużką 110 mm 
 
po 1 grocie  
do  wkrętów z rowkiem prostym rozm. 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 

3,0mm
do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) Gr. 000, 00, 0, 1 
do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® T3, T4, T5 
do  wkrętów z profilem wewnętrznym Torx® z trzpieniem zabezpieczającym 

T6, T7, T8, T9, T10, T15
do wkrętów z łbem o profilu trójkątnym rozm. 1,6; 2,0; 2,2; 2,3 
do wkrętów z profilem Tri-Wing® rozm. 0; 1 
do wkrętów z czworokątnym profilem wewnętrznym rozm. S0; S1 
do wkrętów z profilem imbusowym rozm. 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 
do wkrętów z profilem Pentalobe®-Profil rozm. P2; P5; P6 
do  wkrętów z zewnętrznym profilem sześciokątnym RK 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 

4,5, 5,0
bit do demontażu karty SIM
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
47 elementów 40 00 871 573 56,50 WX48
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej K Micro-Set/12 SB 1
z wielomateriałowym mikro uchwytem Kraftform · z ochroną przed 
stoczeniem · obrotowa nasadka · ostrza okrągłe nicromatt z końcówką  
Black Point 
 
Szczególne zalety produktu: 
TORX® HF specjalna geometria części roboczej umożliwia przytrzymanie 
wkrętu lub śruby podczas montażu 
 
Zawartość: 
1  wkrętak do każdej śruby z rowkiem prostym, 

0,23 x 1,5 x 40, 0,30 x 1,8 x 60, 0,40 x 2,0 x 60, 
0,40 x 2,5 x 80, 0,50 x 3,0 x 80

po 1  wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH),  
rozm. 00 x 60, 0 x 60

po 1  wkrętaku płaskim do śrub z profilem sześciokątnym,  
0,9 x 40, 1,5 x 60, 2,0 x 60

po 1  wkrętaku płaskim do śrub z wewnętrznym profilem TORX®,  
T HF 5 x 40, 6 x 40

Dostawa w praktycznej saszetce na narzędzia przypinanej do pasa

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
12 cz. płaski/PH/6-KT./TORX® 40 00 829 754 42,10 WX02

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej K K Micro-Set/11
system zmiany grotów/uchwytów · uchwyt Kraftform Micro z obrotową 
nasadką, strefą szybkiego obrotu i zintegrowanymi miękkimi strefami · 
automatyczna blokada grota · uchwyt umożliwia szybką wymianę bitów  
 
Zawartość: 
1 mikro uchwyt Kraftform z oprawką szybkowymienną 
po 1  ostrzu wymiennym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 00 - 0 - 1*
po 1  ostrzu wymienne do śrub z sześciokątnym profilem wewnętrznym 

rozm. 1,5 - 2,0 mm*
po 1 ostrzu wymiennym do śrub z rowkiem prostym 1,5 - 2,0 - 3,0 mm* 
po 1  ostrzu wymiennym do śrub z profilem wewnętrznym TORX®  

rozm. T 5 - T 6*
wszystkie groty o długości 44 mm z systemem ”półksiężyc

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
12 cz. płaski/PH/TORX®/6-

KT.
40 00 828 014 40,20 WX01

Zestaw bitów do mechaniki precyzyjnej
rękojeść z magnetycznym uchwytem na końcówki i obrotową głowicą · w 
komplecie z 28 mikrobitami z wysokiej jakości stali S2  
 
zawartość: 
1 uchwyt z magnetycznym uchwytem na końcówki 
1  mikrobit każdy dla wkrętów z wgłębieniem prostym 1,5 - 2,0 - 2,5 -  

3,0 mm
1  mikrobit każdy na śruby z wgłębieniem krzyżowym (PH) o rozmiarach 

00, 0, 1, 2
1 mikrobit każdy na śruby z wgłębieniem krzyżowym (PZD) rozmiar 0, 1 
1  mikrobit każdy (z otworem) do wkrętów z profilem TORX® o wymiarach 

T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15 (również do wkrętów z trzpieniem 
ustalającym)

1  mikrobit każdy na śruby z profilem imbusowym o wymiarach 0,9 - 1,3 - 
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

1 mikrobit każdy na śruby o profilu TRI-WING® 1,5 - 2,0 mm 
1  mikrobit każdy dla wkrętów z wkrętami Five Lobe z łbem walcowym  

o wielkości 1 - 1,5 mm

Cecha szczególna: 
zestaw ten nadaje się również optymalnie do napraw telefonów 
komórkowych
 
Dostawa w plastikowej skrzynce przesuwnej z praktycznym 
mechanizmem nastawczym

Zawartość Nr art. EUR KO
29 szt. 40 00 828 142 20,90 PX09

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 2035/6 A
dla elektroniki/mechaniki precyzyjnej · z wielomateriałowym mikro 
uchwytem Kraftform · z ochroną przed stoczeniem · obrotowa nasadka · 
ostrza okrągłe nicromatt z końcówką Black Point · obrotowy kołpak 
umożliwia szybkie i precyzyjne pokręcanie 
 
Zawartość: 
1  wkrętak do każdej śruby z rowkiem prostym 

0,30 x 1,8 x 60, 0,40 x 2,0 x 0,60, 0,40 x 2,5 x 80, 0,50 x 3,0 x 80
po 1  wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) 

rozm. 00 x 60,0 x 60
w komplecie uchwyt (możliwość używania jako uchwytu stojącego lub 
ściennego)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 829 755 23,20 WX01
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Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 260P K6
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca · ostrza ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · chromowane matowo · końcówka 
ChromTop®

Zawartość: 
1  wkrętak do każdej śruby z rowkiem prostym 

1,5 x 40 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm
po 1  wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 00 x 40 mm, 0 x 50 mm

Dostawa z uchwytem (możliwość używania jako uchwytu stojącego 
lub ściennego)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 828 785 27,89 WX11

Wkrętak dla elektroników i mechaniki precyzyjnej 260P
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca ·  
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · chromow. mat · 
końcówka ChromTop®

do śrub z rowkiem prostym

Szer. 
ostrza 
mm

Szer. kraw. 
skrawającej 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

1 0,18 40 134 40 00 828 659 6,35 WX11
1,5 0,25 40 134 40 00 828 660 4,94 WX11
1,8 0,3 40 134 40 00 828 662 4,94 WX11
2 0,4 40 140 40 00 828 664 4,11 WX11
2 0,4 60 160 40 00 790 550 4,30 WX11
2,5 0,4 50 150 40 00 828 668 3,94 WX11
3 0,5 50 150 40 00 828 670 3,94 WX11

Wkrętak dla elektroników i mechaniki precyzyjnej 261P
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca ·  
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · chromow. mat · 
końcówka ChromTop®

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

PH 000 40 134 40 00 828 700 7,86 WX11
PH 00 40 134 40 00 828 701 5,67 WX11
PH 0 50 150 40 00 828 703 4,34 WX11
PH 1 60 160 40 00 828 705 5,17 WX11

Wkrętak dla elektroników i mechaniki precyzyjnej 267P
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca ·  
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  ·  
chromow. mat · końcówka ChromTop®

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 260P K7
z uchwytami PicoFinish · obrotowa głowica centrująca · ostrza ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · chromowane matowo · końcówka 
ChromTop®

Zawartość: 
wkrętak płaski 1,5 x 40 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm 
po 1  wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 00 x 40 mm, 0 x 50 mm, 1 x 60 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH 40 00 828 784 30,64 WX11

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

T 5 40 134 40 00 828 750 8,23 WX11
T 6 40 140 40 00 828 751 6,26 WX11
T 7 40 140 40 00 828 752 6,26 WX11
T 8 40 140 40 00 828 753 6,26 WX11
T 9 50 150 40 00 828 754 6,45 WX11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej KK Micro-Set ESD/11
wszechstronne zastosowanie · opór elektryczny < powierzchni 9 OHM · 
niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną · produkowane zgodnie 
z normą DIN EN 61340-5-1 
 
zawartość 
1 uchwyt wkrętaka mikro z rękojeścią Kraftform 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 0, 0, 1* 
po 1 bity do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 5 - T 6* 
po 1 bicie dla śrub z rowkiem prostym, 1,5 - 2,0 3,0 mm * 
po 1  bicie dla wkrętów z sześciokątnym profilem nasadowym,  

wielkość 1,5 2,0 mm*
* wszystkie bity o długości 44 mm z napędem półksiężycowym 4 mm
Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
11 cz. płaski/PH/TORX®/6-KT. 40 00 828 012 59,70 WX01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 267P K6M
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca ·  
ostrza ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej ·  
chromowane matowo · końcówka ChromTop® · całościowo hartowane  
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
 
Zawartość 
po 1 wkrętaku rozm. T 4 - T 5 - T 6 - T 7 - T 8 - T 9
Dostawa z uchwytem (możliwość używania jako uchwytu stojącego 
lub ściennego)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. TORX® 40 00 828 787 39,41 WX11

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 267PR K6
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca ·  
ostrza wykonane z   · chromowane matowo · końcówka ChromTop® · 
całościowo hartowane 
 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
 
Szczególne zalety produktu: 
pierścień rozprężny MagicSpring® przytrzymuje mocno wkręty  
z wewnętrznym profilem TORX® . Dlatego w szczególności nadaje się do 
odkręcania i dokręcania śrub z wewnętrznym profilem TORX® w trudno 
dostępnych miejscach. 
 
Zawartość 
po 1 wkrętaku rozm. T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15
Dostawa z uchwytem (możliwość używania jako uchwytu stojącego 
lub ściennego)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. funkcja zatrzymania 

TORX®
40 00 828 786 50,20 WX11

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 264P K6
ze śrubami z łbem kulistym sześciokątnym (od rozmiaru 1,3 mm) ·  
z uchwytem PicoFinish · obrotowa głowica centrująca · ostrza ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · chromowane matowo · końcówka 
ChromTop® · całościowo hartowane 
 
do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym 
 
Szczególne zalety produktu: 
okrągła kulka umożliwia wkręcanie pod kątem do 25° (kulka od 1,3 mm) 
 
Zawartość 
po 1  wkrętaku sześciokątnym z głowicą rozm. 0,9 x 40 mm, 1,3 x 40 mm, 

1,5 x 50 mm, 2,0 x 50 mm, 2,5 x 60 mm, 3,0 x 60 mm
Dostawa z uchwytem (możliwość używania jako uchwytu stojącego 
lub ściennego)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. głowica kulowa 

6-KT
40 00 828 788 38,95 WX11

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 265P K6
z wkrętakami sześciokątnymi do kluczy nasadowych · z uchwytem 
PicoFinish · obrotowa głowica centrująca · ostrza ze stali chromowo-
wanadowo-molibdenowej · chromowane matowo · całościowo hartowane 
 
do śrub z gniazdem o profilu sześciokątnym 
 
Zawartość: 
po 1 wkrętaku nasadowym sześciokątnym SW 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 mm
Dostawa z uchwytem (możliwość używania jako uchwytu stojącego 
lub ściennego)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. 6-kąt. 40 00 828 789 51,75 WX11
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Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
z grotami typu kombi i teleskopowym uchwytem, długość uchwytu ok. 
110 mm · długość trzpienia regulowana w zakresie od 18 - 90 mm · ostrza ze 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, Ø 4 mm · w całości hartowane · 
chromowane matowo · oznaczone kolorami końcówki grotów typu 
ChromTop® · z ostrzami zamiennymi 
 
zawartość art. nr. 40 00 827 792 (269 T11 01): 
1 uchwyt teleskopowy 
po 1  ostrzu dwustronnym do śrub płaskich, 1,5/3,0 - 2,0/3,5 mm -  

2,5/4,0 mm
po 1  ostrzu dwustronnym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH),  

rozm. 000/00-0/1
po 1  ostrzu dwustronnym do śrub z profilem wewn. TORX®,  

rozm. T 6/8 - T 7/9
po 1  ostrzu dwustronnym do śrub zprofilem imbusowym  

rozm. 1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm
1  strona końcówka sześciokątna/1 strona końcówka sześciokątna  

z okrągłą kulką

zawartość art. nr. 40 00 827 793 (269 T6 01): 
1 uchwyt teleskopowy 
po 1  ostrzu dwustronnym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH),  

rozm. 000/00-0/1
po 1  ostrzu dwustronnym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 3/4 - T 5/6 - T 8/10
Dostawa w zwijanym pokrowcu

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
11-częściowy Schlitz / PH / 

TX / 6-kątny
40 00 827 792 88,02 WX11

 6-częściowy PH / TX 40 00 827 793 52,90 WX11

40 00 827 792
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 281 T11
z uchwytem teleskopowym System 6 SoftFinish® · zacisk kulowy 
ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę ostrza · grot ze 
stali chromowo-wanadowej, Ø 6 mm · w całości hartowane · tytanowe, 
laserowe otwory wyjściowe · długość ostrza regulowana w zakresie  
42 - 114 mm · z ostrzami zamiennymi
do śrub płaskich, śrub z rowkiem krzyżowym (PH,PZD), do śrub z 
profilem wewnętrznym TORX® oraz śrub z profilem sześciokątnym
uchwyt System 6 SoftFinish® teleskopowy 

po 1 ostrzu wymiennym do śrub z rowkiem 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5 
po 1  ostrzu wymiennym do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), 

rozm. PH 1 - PH 2
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD),  

rozm. PZ 1 - PZ 2
po 1  wymiennym ostrzu do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 10 - T 15 / T 20 - T 25 / T 30 - T 40
po 1  ostrzu wymiennym do śrub z profilem wewn. imbusowym z okrągłą 

kulką, rozm. 4,0 - 4,0 / 5,0 - 5,0 / 6,0 - 6,0
Dostawa w zwijanym pokrowcu

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
11-częściowy Schlitz / PH / PZD / 

TX / 6-kątny
40 00 828 116 78,60 WX11

Magnetyzer / demagnetyzer
do magnesowania, wzgl. odmagnesowywania grotów wkrętaków, pęset itp. 
narzędzi stalowych · obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO
48 x 50 x 28 40 00 813 150 4,20 PX20
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Narzędzia antystatyczne (ESD) 
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) są dużym problemem. Wrażliwe elementy mogą zostać uszkodzone przy 
najmniejszych napięciach. 
 
Każdy, kto chce mieć ten problem pod kontrolą, musi uważać na wiele rzeczy jednocześnie. Stanowiska pracy 
zabezpieczone przed ESD, gdzie wyładowania elektrostatyczne są bezpiecznie odprowadzane do ziemi, używane 
są odporne na wyładowania buty i opaski uziemiające na rękę, jeśli pracuje się na przykład na przykład w pozycji 
siedzącej. Kolejnym wymogiem jest, aby używane narzędzia były odporne na wyładowania.   
 
Uwaga:  
narzędzia ESD nie izolują, dlatego nie są odpowiednie do pracy na częściach pod napięciem.

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej KK Micro-Set ESD/11
wszechstronne zastosowanie · opór elektryczny < powierzchni 9 OHM · 
niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną · produkowane zgodnie 
z normą DIN EN 61340-5-1 
 
zawartość 
1 uchwyt wkrętaka mikro z rękojeścią Kraftform 
po 1 bicie do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 0, 0, 1* 
po 1 bity do śrub z profilem wewn. TORX® rozm. T 5 - T 6* 
po 1 bicie dla śrub z rowkiem prostym, 1,5 - 2,0 3,0 mm * 
po 1  bicie dla wkrętów z sześciokątnym profilem nasadowym, wielkość 

1,5 2,0 mm*
* wszystkie bity o długości 44 mm z napędem półksiężycowym 4 mm
Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
11 cz. płaski/PH/TORX®/ 

6-KT.
40 00 828 012 59,70 WX01

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej 272 K6
uchwyty antyelektrostatyczne · obrotowa głowica centrująca · rezystancja powierzchniowa 106-109 Ohm · ostrza ze stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · całościowo hartowane · chromowane matowo · końcówki ostrz ChromTop® 
 
do pracy przy wrażliwych elementach elektronicznych 
 
IEC 61340-5-1

Zawartość: 
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem prostym 1,5 x 50 mm, 2,0 x 40 mm, 2,5 x 50 mm, 3,0 x 50 mm 
po 1 wkrętaku płaskim do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 00 x 40 / rozm. 0 x 50 
 
Dostawa z uchwytem

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 790 669 30,63 WX11

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
uchwyty antyelektrostatyczne · obrotowa głowica centrująca · rezystancja 
powierzchniowa 10^6 -10^9 Ohm · ostrza ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej · całościowo hartowane · chromowane matowo · końcówki 
ostrz typu ChromTop
Zawartość: 
po 1  wkrętaku do śrub z profilem wewnętrznym TORX-® T 5 - T 6 - T 7 - T 8 -  

T 10 - T 15 
do śrub z profilem wewnętrznym TORX® 
 
do pracy przy wrażliwych elementach elektronicznych 
 
DIN EN 61340-5-1 
 
Dostawa z uchwytem

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. TORX® 40 00 790 712 42,86 WX11

5/220

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Aplikacje dla narzędzi izolowanych VDE 
Do pracy przy elementach przewodzących napięcie do 1000 woltów napięcia przemiennego lub do 1500 V napięcia stałego albo w ich pobliżu,  
każdy egzemplarz sprawdzany w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 woltów.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 8007 B VDE
10,0 mm uchwyt 8-kątny (3/4”) · izolacja VDE według IEC 60900 · smukły kształt · drobne uzębienie ·  
funkcja blokady nasadki
skok zęba 4,5° 
80 zębów

Długość mm Nr art. EUR KO
222 40 00 828 007 69,00 WX06

Zawartość Nr art. EUR KO
17 cz. 40 00 828 008 328,50 WX06

Zestaw kluczy nasadowych 8100 SB VDE 1 Zyklop
napęd kwadratowy 10,0 mm (3/4”) · izolacja VDE według IEC 60900 
 
zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 80 zębów - skok zęba tylko 4,5° 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 
po 1 przedłużce 91/166 mm

Właściwości: 
wkładki do kluczy nasadowych z izolacją VDE i przedłużkami zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki 2-materiałowej 
izolacji z żółtym rdzeniem izolacji pod czerwoną warstwą zewnętrzną izolacji, który w razie ewentualnego uszkodzenia 
zewnętrznej czerwonej warstwy izolacji VDE jest widoczny

Dostawa w wytrzymałym, kompaktowym i trwałym pudełku z chroniącym powierzchnię materiałem 
zewnętrznym
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Szer. 
ostrza 
mm

Szer.  
kraw. 
skrawa-
jącej 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
ostrza 
mm

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR

2,5 0,4  75 180 40 00 828 025 1,70  80 161 - 40 00 828 526 5,50  75 179 40 00 828 548 5,17
3,0 0,5 100 205 40 00 828 026 1,70 - - - - - 100 204 40 00 790 992 5,17
3,5 0,6 - - - - 100 

100
181 
181

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 528 
40 00 828 533

5,95 
6,95

 100 204 40 00 828 549 5,35

4,0 0,8 100 205 40 00 828 027 1,90 100 
100

198 
198

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 529 
40 00 828 534

7,10 
8,20

 100 211 40 00 828 550 6,59

4,5 1,0 - - - - - - - - - 125 236 40 00 790 993 7,42
5,5 1,0 125 240 40 00 828 028 2,70 125 

125
223 
223

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 530 
40 00 828 536

8,60 
9,30

 125 243 40 00 828 551 8,32

6,5 1,2 150 265 40 00 828 029 3,30 150 255 - 40 00 828 531 11,10 150 268 40 00 828 552 9,48
8,0 1,2 175 300 40 00 828 030 4,45 175 287 - 40 00 828 532 11,95 175 299 40 00 828 553 11,04

PX20 WX01 WX11

Wkrętak z izolacją VDE slimFix
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed staczaniem się · 
wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem  
10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrze ·  
ostrze z wysokostopowej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane ·  
ostrze oksydowane 
 
do wkrętów z rowkiem prostym 
 
Szczególne zalety produktu: 
Dzięki izolacji ochronnej natryskiwanej bezpośrednio na ostrze, całkowicie zintegrowanej w przedniej 
części, możliwe jest również bezproblemowe wkręcanie i wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty 
znajdujące się w otworach).

Szer. ostrza mm Szer. kraw. skrawającej mm Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
3,5 0,6 100 204 40 00 793 027 7,75 WX11
4,0 0,8 100 211 40 00 793 028 9,22 WX11
4,5 1,0 125 236 40 00 793 322 10,10 WX11
5,5 1,0 125 243 40 00 793 029 11,15 WX11
6,5 1,2 150 268 40 00 793 030 14,45 WX11

5/222

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów 
w kąpieli wodnej · ostrze z wysokostopowej 
stali specjalnej · ostrze fosforanowane · ostrze 
izolowane 
 
do wkrętów z rowkiem prostym

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · z twardymi strefami 
uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą 
IEC 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · 
ostrze z wysokostopowej stali molibdenowo-
wanadowej · z końcówką Lasertip 
(rozm. 3,5 - 8,0) · „wgryza się mocno w łbie 
śruby · trwałe oznaczenie wielkości na 
końcówce rękojeści · ostrze izolowane 
 
do śrub płaskich

Nr art. 40 00 828 533, 40 00 828 534, 
40 00 828 536: 
Wersja = EXTRA-SLIM (zredukowana średnica 
ostrza ze zintegrowaną izolacją ochronną do 
montażu śrubw głębokich otworach)

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 
60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej 
· izolacja ostrza natryskiwana bezpośrednio 
na ostrze · ostrze z wysokostopowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości 
hartowane · ostrze oksydowane 
 
do śrub płaskich
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Wkrętak z izolacją VDE slimFix
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze z wysokostopowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · końcówka 
oksydowana 
 
Szczególne zalety produktu: 
Dzięki izolacji ochronnej natryskiwanej bezpośrednio na ostrze, całkowicie 
zintegrowanej w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe 
wkręcanie i wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty znajdujące się w 
otworach).

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)

Wkrętak z izolacją VDE
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze z wysokostopowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · końcówka 
oksydowana

do wkrętów z profilem plus-minus (płaski / PH)

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

1  80 191 40 00 828 574 8,02 WX11
2 100 218 40 00 828 575 9,92 WX11

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

1  80 191 40 00 793 031 10,27 WX11
2 100 218 40 00 793 032 13,85 WX11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozmiar Długość 
ostrza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
ostrza 
mm

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR

0  60 165 40 00 828 034 2,30  80 161 - 40 00 828 560 6,25  60 164 40 00 828 555 6,08
1  80 185 40 00 828 035 2,60  80 

80
178 
178

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 561 
40 00 828 564

7,90 
10,90

  80 191 40 00 828 556 7,28

2 100 215 40 00 828 036 3,05 100 
100

205 
205

 
EXTRA 
SLIM

40 00 828 562 
40 00 828 569

10,70 
14,10

 100 218 40 00 828 557 8,89

3 150 275 40 00 828 037 4,75 150 262 - 40 00 828 563 11,40 150 268 40 00 828 558 11,04
PX20 WX01 WX11

Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wyprodukowano zgodnie 
z normą IEC 60900: · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w 
kąpieli wodnej · ostrze z wysokostopowej stali 
specjalnej · końcówka fosforanowana · ostrze 
izolowane

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · z twardymi strefami 
uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą 
IEC 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · 
ostrze z wysokostopowej stali molibdenowo-
wanadowej · z końcówką Lasertip (rozm. 1 - 3) · 
„wgryza się mocno w łbie śruby · trwałe 
oznaczenie wielkości na końcówce rękojeści · 
ostrze izolowane

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)

Nr art. 40 00 828 564, 40 00 828 569: 
Wersja = EXTRA-SLIM (zredukowana średnica 
ostrza ze zintegrowaną izolacją ochronną do 
montażu śrubw głębokich otworach)

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 
60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej 
· izolacja ostrza natryskiwana bezpośrednio na 
ostrze · grot z wysokostopowej stali chromowo-
wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · 
końcówka oksydowana

do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
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Rozmiar Długość 
ostrza 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

0  80 - - - 161 - 40 00 828 585 7,30 - - -
1  80 185 40 00 828 041 2,60 178 

178
- 
EXTRA SLIM

40 00 828 586 
40 00 828 596

8,70 
9,60

 191 40 00 828 581 7,93

2 100 215 40 00 828 042 3,05 205 
205

- 
EXTRA SLIM

40 00 828 587 
40 00 828 597

12,00 
13,80

 218 40 00 828 582 9,66

3 150 275 40 00 828 043 4,75 262 - 40 00 828 588 13,10 324 40 00 828 583 12,68
PX20 WX01 WX11

Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE 
z ergonomicznym uchwytem 
wielomateriałowym z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wyprodukowano zgodnie 
z normą IEC 60900: · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w 
kąpieli wodnej · ostrze z wysokostopowej stali 
specjalnej · końcówka fosforanowana · ostrze 
izolowane

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)

z mocnym ergonomicznym uchwytem 
wielokomponentowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · z twardymi strefami 
uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami 
uchwytu do przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą 
IEC 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · 
ostrze z wysokostopowej stali molibdenowo-
wanadowej · z końcówką Lasertip (rozm. 1 - 3) · 
„wgryza się mocno w łbie śruby · trwałe 
oznaczenie wielkości na końcówce rękojeści · 
ostrze izolowane

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

Nr art. 40 00 828 596, 40 00 828 597: 
Wersja = EXTRA-SLIM (zredukowana średnica 
ostrza ze zintegrowaną izolacją ochronną do 
montażu śrubw głębokich otworach)

z uchwytem wielokomponentowym 
SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wyprodukowano zgodnie z 
normą IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów 
w kąpieli wodnej · izolacja ostrza natryskiwana 
bezpośrednio na ostrze · grot z wysokostopowej 
stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · w 
całości hartowane · końcówka oksydowana

do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)

5/224

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wkrętak z izolacją VDE slimFix
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze z wysokostopowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · końcówka 
oksydowana

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)

Szczególne korzyści produktu:
Dzięki izolacji ochronnej natryskiwanej bezpośrednio na ostrze, całkowicie 
zintegrowanej w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe 
wkręcanie i wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty znajdujące się w 
otworach).

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

1  80 191 40 00 793 033 11,49 WX11
2 100 218 40 00 793 034 15,59 WX11

Wkrętak z izolacją VDE
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze z wysokostopowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · końcówka 
oksydowana
do wkrętów zaciskowych Plus-Minus (płaski/PZD)

Rozmiar Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

1  80 191 40 00 828 589 8,79 WX11
2 100 218 40 00 828 590 10,78 WX11
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Wkrętak z izolacją VDE slimFix
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze z wysokostopowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · końcówka 
oksydowana  
 
do wkrętów zaciskowych PlusMinus (płaski/PZD) 
 
Szczególne korzyści produktu: 
Dzięki izolacji ochronnej natryskiwanej bezpośrednio na ostrze, całkowicie 
zintegrowanej w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe 
wkręcanie i wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty znajdujące się w 
otworach).

Rozmiar Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
1  80 191 40 00 828 594 12,28 WX11
2 100 218 40 00 828 595 16,29 WX11

Rozmiar Do śrub Długość mm Nr art. EUR Do śrub Długość mm Nr art. EUR
T 5 - - - - - (do śrub specjalnych) 164 40 00 828 630 9,32
T 6 - - - - - 164 40 00 828 631 7,59
T 7 - - - - - 164 40 00 828 632 7,59
T 8 - - - - M 2,5 164 40 00 828 633 7,59
T 9 - - - - M 2,9 (do blachowkrętów) 164 40 00 828 634 7,93
T 10 M 3,0 161 40 00 828 620 6,55 M 3,0 204 40 00 793 379 10,18
T 15 M 3,5 198 40 00 828 621 6,75 M 3,5 211 40 00 793 380 10,46
T 20 M 4,0 198 40 00 828 622 6,85 M 4,0 211 40 00 793 381 10,89
T 25 M 5,0 205 40 00 828 623 7,00 M 5,0 243 40 00 793 382 11,23
T 27 - - - - - 243 40 00 793 383 11,75
T 30 M 6,0 205 40 00 828 625 8,00 M 6,0 243 40 00 793 384 12,36
T 40 - - - - M 8,0 268 40 00 793 385 13,14

WX01 WX11

Wkrętak z izolacją VDE Wkrętak z izolacją VDE slimFix 
z mocnym ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z 
zabezpieczeniem przed staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 · 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli 
wodnej · ostrze z wysokostopowej stali molibdenowo-wanadowej · trwałe 
oznaczenie wielkości na końcówce rękojeści jako pomoc w szybkiej 
identyfikacji danego typu wkrętu · w całości hartowane · izolowane, 
oksydowane

do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX®

z uchwytem wielokomponentowym SoftFinish® z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900:2012 · 
ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej  · całościowo hartowane · 
końcówka oksydowana · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja ostrza natryskiwana bezpośrednio 
na ostrze 
 
Cechy szczególne od modelu T 10 (40 00 793 379) 
Dzięki izolacji ochronnej natryskiwanej bezpośrednio na ostrze, całkowicie 
zintegrowanej w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe 
wkręcanie i wykręcanie zagłębionych śrub (śruby znajdujące się w 
otworach).

do śrub z profilem wewnętrznym TORX®

5/225

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Zestaw wkrętaków z izolacją VDE + wieszak + wskaźnik napięcia
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem 
z zabezpieczeniem przed staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 · 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli 
wodnej · ostrza ze stopu stali molibdenowo-wanadowej · z końcówką 
Lasertip · „wgryza się mocno w łbie wkrętu · trwałe oznaczenie rozmiaru 
na końcówkach uchwytu · ostrza izolowane
Zawartość: 
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 3,5 x 100 mm,  

4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
1  wkrętak do wkrętów z profilem PlusMinus (PZD/rowek prosty),  

rozm. 2 × 100 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm 
 
Dostawa wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH / 

PlusMinus 
(PZD/S)

40 00 828 618 41,50 WX02

5/226

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym z zabezpieczeniem 
przed staczaniem się · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 · 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli 
wodnej · ostrze z wysokostopowej stali specjalnej  · ostrza fosforanowane
Zawartość: 
wkrętak płaski 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym  

(wykonanie patrz tabela) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 60 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH 40 00 828 049 13,35 PB02

7 szt. płaski / PZD 40 00 828 050 13,40 PB02

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE + wieszak + wskaźnik napięcia
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem 
z zabezpieczeniem przed staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 · 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli 
wodnej · ostrza ze stopu stali molibdenowo-wanadowej · z końcówką 
Lasertip · „wgryza się mocno w gniazdo wkrętu, zapobiega wysunięciu 
z łba wkrętu i chroni przed ”wyślizgiwaniem” · nie wymaga dużej siły 
docisku · trwałe oznaczenie wielkości na końcówce rękojeści gwarantuje 
szybki dobór odpowiedniego narzędzia do danego wkrętu · ostrza w całości 
hartowane · izolowane
Zawartość: 
wkrętak płaski 2,5 x 80 mm, 3,5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym  

(wykonanie patrz tabela) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm 
 
Dostawa wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 cz. płaski / PH 40 00 828 605 33,50 WX02

7 szt. płaski / PZD 40 00 828 608 33,50 WX02

225-05_08___im Aufbau[2244042]-AC.indd   226 07.11.2018   14:16:46



Zestaw wkrętaków z izolacją VDE
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed stoczeniem ·  
wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 
woltów w kąpieli wodnej · izolacja ostrza natryskiwana bezpośrednio na grot · ostrza wysokostopowej 
stali CV  · hartowane bezpośrednio · ostrza i końcówki oksydowane
Zawartość nr art. 40 00 828 603:  
wkrętak płaski 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 790 990: 
po 1 wkrętaku płaskim 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 próbnik napięcia 3,0 x 60 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 828 603 38,11 WX11

7 szt. płaski / PH 40 00 790 990 39,66 WX11

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE + wieszak + wskaźnik napięcia
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · z twardymi strefami uchwytu dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do 
przenoszenia wysokich momentów obrotowych · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 ·  
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · ostrza ze stopu 
stali molibdenowo-wanadowej · z końcówką Lasertip · „wgryza się mocno w łbie wkrętu ·  
trwałe oznaczenie rozmiaru na końcówkach uchwytu · ostrza izolowane
Szczególne korzyści produktu: 
wersja EXTRA-SLIM (zredukowana średnica ostrza ze zintegrowaną izolacją ochronną do 
montażu wkrętów w głębokich otworach)
Zawartość: 
1 wkrętak płaski 4,0 x 100 mm* 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym, 3,5 x 100 mm, 5,5 x 125 mm** 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm* 
1 wkrętak do wkrętów z profilem PlusMinus (PZD/rowek prosty), rozm. 1 × 80 mm, 2 x 100 mm* 
* o zmniejszonej średnicy ostrza i uchwytu 
** o zmniejszonej średnicy ostrza

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7 szt. płaski / PH / PlusMinus PZD 40 00 828 627 36,95 WX02

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE + wieszak + wskaźnik napięcia Kraftform Big Pack 100 VDE
z ergonomicznym uchwytem wielomateriałowym mocnym trzonem z zabezpieczeniem przed 
staczaniem się · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · ostrza ze stopu stali molibdenowo-wanadowej · 
z końcówką Lasertip* · „wgryza się mocno w gniazdo wkrętu, zapobiega wysunięciu z łba wkrętu 
i chroni przed ”wyślizgiwaniem” · nie wymaga dużej siły docisku · trwałe oznaczenie wielkości na 
końcówce rękojeści gwarantuje szybki dobór odpowiedniego narzędzia do danego wkrętu · ostrza w 
całości hartowane · izolowane
Zawartość: 
1 wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 3,5 x 100 mm (ostrze o zmniejszonej średnicy i 
zintegrowanej izolacji ochronnej dla łatwego dotarcia do nisko osadzonych wkrętów i ściągania 
zacisków sprężynowych) 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 2,5 x 80 mm*, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z profilem plus/minus rozm. 1 x 80* i 2 x 100 mm* 
po 1  wkrętaku płaskim do wkrętów z wewnętrznym profilem TORX®  

rozm. 10 x 80 mm, 15 x 80 mm, 20 x 80 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm* 
* = bez końcówki Lasertip 
 
Dostawa wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
16 cz. płaski / PH / Pozidriv / TORX® / PlusMinus 40 00 828 617 63,10 WX02

5/227

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Zestaw wkrętaków z izolacją VDE slimFix
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na grot · ostrza wysokostopowej stali CV  
· hartowane bezpośrednio · ostrza i końcówki oksydowane 
 
Szczególne zalety produktu: 
Dzięki izolacji ochronnej bezpośrednio na ostrzu, całkowicie zintegrowanej 
w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe wkręcanie i 
wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty znajdujące się w otworach).
Zawartość: 
wkrętak płaski 3,5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 125 mm,  
nr art. 40 00 879 982 6,5 x 150 mm 
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym rozm. 1 x 80 mm, 2 x 

100 mm (wykonanie patrz tabela)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6 szt. płaski / PH 40 00 793 035 46,41 WX11

6 szt. płaski / PZD 40 00 879 982 47,28 WX11

Zestaw wkrętaków
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na grot · ostrza wysokostopowej stali CV  
· hartowane bezpośrednio · ostrza i końcówki oksydowane 
 
Szczególne zalety produktu: 
Dzięki izolacji ochronnej bezpośrednio na ostrzu, całkowicie zintegrowanej 
w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe wkręcanie i 
wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty znajdujące się w otworach).
Zawartość: 
wkrętak płaski 3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)  rozm. 1 x 80 mm, 
2 x 100 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 x 80 
mm, 2 x 100 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z profilem wewn. TORX® T 15 - T 20 - T 25 
po 1 wkrętaku do wkrętów zaciskowych PlusMinus (płaski/PZD)

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
12 szt. płaski / PH / PZD / 

TORX® / PlusMinus
40 00 828 628 100,21 WX11

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na grot · ostrza wysokostopowej stali CV  · 
hartowane bezpośrednio · ostrza i końcówki oksydowane
Zawartość: 
po 1  wkrętaku płaskim 2,5 x 75 mm, 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm,  

5,5 x 125 mm
po 1  wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PZD 40 00 828 604 37,68 WX11

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE slimFix
z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® z zabezpieczeniem przed 
stoczeniem · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ostrza natryskiwana bezpośrednio na ostrza* · ostrza wysokostopowej  
stali CV  · hartowane bezpośrednio · ostrza i końcówki oksydowane 
 
do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX® 
 
szczególne zalety produktu*: 
Dzięki izolacji ochronnej bezpośrednio na ostrzu, całkowicie zintegrowanej 
w przedniej części, możliwe jest również bezproblemowe wkręcanie i 
wykręcanie zagłębionych wkrętów (wkręty znajdujące się w otworach) – 
Slim Fix. 
 
* rozm. T 8 i T 9 = brak wykonania Slim Fix
Zawartość: 
po 1 wkrętaku rozm. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. TORX® 40 00 828 615 51,19 WX11

5/228

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw wkrętaków dynamometrycznych
izolacja VDE · z regulowanym momentem obrotowym · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony pod 
napięciem 10000 woltów w kąpieli wodnej · wyraźnie słyszalne i 
odczuwalne zwolnienie po osiągnięciu 
ustawionego momentu obrotowego · nieograniczony manualny moment 
odkręcania · uchwyt / wymienne ostrza z niezależnym systemem 
blokowania wymiennych ostrzy do szybkiej i łatwej wymiany ostrzy 
 
izolacja ochronna natryskiwana bezpośrednio na ostrze · w części 
przedniej całkowicie zamknięte · dokładność pomiaru ± 6% ustawionej na 
skali wartości (EN ISO 6789)
Zawartość nr art. 40 00 828 616: 
1 ręczny uchwyt dynamometryczny VDE (regulowany) z trzonem Kraftform 
po 1  wymiennym ostrzu do wkrętów z rowkiem prostym szerokość ostrza 

2,5* - 3,5 - 4,0 - 5,5 mm
po 1 wymiennym ostrzu do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 
po 1 wymiennym ostrzu do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 
po 1 wymiennym ostrzu do wkrętów z profilem plus-/minus, rozm. 1 - 2 
po 1  trzpieniu wymiennym do wkrętów z profilem wewn. TORX® rozm. T 

10 - T 15 - T 20 - T 25
* brak extra-Slim = oddzielnym konwencjonalnym ostrzem VDE 

Zawartość nr art. 40 00 828 661: 
1 ręczny uchwyt dynamometryczny VDE (regulowany) z trzonem Kraftform 
1 uchwyt dynamometryczny VDE  
1 uchwyt Kraftform 
po 1  wymiennym ostrzu do wkrętów z rowkiem prostym szerokość ostrza 

2,5* - 3,5 - 4,0 - 5,5 mm
po 1 wymiennym ostrzu do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 
po 1 wymiennym ostrzu do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 - 2 
po 1 wymiennym ostrzu do wkrętów z profilem plus-/minus, rozm. 1 - 2 
po 1  trzpieniu wymiennym do wkrętów z profilem wewn. TORX®  

rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25
* brak extra-Slim = oddzielnym konwencjonalnym ostrzem VDE 
 
Dostawa w praktycznej saszetce na narzędzia

Zawartość Zakres pracy Nm Nr art. EUR KO
15-częściowy 1,2 - 3 40 00 828 616 146,60 WX02
16 częśc.  1,2 - 3 40 00 828 661 147,20 WX02

Zestaw wkrętaków nasadowych 322 K5
z izolacją VDE · z uchwytami SoftFinish® · wykonanie zgodne z IEC 900 / 
EN 60900 · izolacja ochronna sprawdzona według 1000 V AC, VDE i GS ·  
izolacja natryskiwana bezpośrednio na ostrze · ostrze ze stali chr.-wanad.  · 
hartowanej bezpośrednio · oksydowane

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
5 części 5,5 / 7,0 / 8,0 / 10,0 /  

13,0
40 00 828 607 62,00 WX11

Wkrętak nasadowy 322
z izolacją VDE · zgodnie z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · 
z uchwytem SoftFinish® · ostrze ze stali chr.-wanad.  · hartowanej 
bezpośrednio · oksydowane z ochroną przed stoczeniem i  
wyślizgnięciem · izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzpień 
 
DIN 3125

Rozm. 
klucza mm

Długość 
ostrza mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 4 125 236 40 00 828 643 9,83 WX11
 5 125 236 40 00 828 644 9,83 WX11
 5,5 125 236 40 00 828 645 9,83 WX11
 6 125 236 40 00 828 646 9,83 WX11
 7 125 243 40 00 828 647 11,46 WX11
 8 125 243 40 00 828 648 12,16 WX11
 9 125 243 40 00 828 649 12,85 WX11
10 125 243 40 00 828 650 13,70 WX11
11 125 243 40 00 828 651 14,93 WX11
12 125 243 40 00 828 652 16,38 WX11
13 125 243 40 00 828 653 17,86 WX11
14 125 243 40 00 828 654 18,62 WX11
17 125 243 40 00 792 960 22,34 WX11

5/229
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 828 616
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Wkrętak dynamometryczny VDE izolowany TorqueVario®-S VDE
z bezstopniowo zmieniającym się momentem obrotowym i 
zintegrowanym wskaźnikiem skali · z uchwytem wielomateriałowym 
SoftFinish® i zabezpieczeniem przed stoczeniem · wykonanie zgodne 
z IEC 60900:2012 · indywidualnie testowane przy napięciu 10 000 V w 
łaźni wodnej · numeryczne wyświetlanie wybranej wartości momentu 
obrotowego · do efektywnej i łatwej pracy przy połączeniach śrubowych z 
bezpiecznym ograniczeniem momentu obrotowego · z mocną ergonomiczną 
rączką wielomateriałową · sygnał kliknięcia po osiągnięciu zadanej wartości 
momentu obrotowego · dokładność zwolnienia ± 6 % ustawionej na skali 
wartości 
 
Do bitów slimBit 6 mm (brak w zestawie – do zamówienia osobno) 
 
normy: EN ISO 6789 / BS EN 26789 / ASME B 107, 14M 
 
dostawa w skrzynce z tworzywa sztucznego z kluczami nastawnymi 
(Torque-Setter), uchwyt do bitów z izolacją VDE slimTorque® i 
fabrycznym protokołem kontroli 
 
pasujące ostrza wymienne (nie są w zestawie - prosimy zamawiać 
oddzielnie)

Zakres pomiarowy Nm Nr art. EUR KO
0,5 - 2,0 40 00 790 832 137,38 WX08
0,8 - 5,0 40 00 790 833 142,76 WX08
2,0 - 7,0 40 00 790 834 152,56 WX08

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych
izolacja VDE · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ochronna natryskiwana bezpośrednio na bit · w części przedniej 
całkowicie zamknięte · dokładność zwolnienia ± 6 % ustawionej na skali 
wartości · wykonane wg. EN ISO 6789, BS EN 26789 i ASME B 107.14M 
 
Zawartość: 
1  wkrętak dynamometryczny z izolacją VDE obszar roboczy od 0,8 do 5,0 

Nm (regulacja bezstopniowa)
1 uchwyt do bitów z izolacją VDE z uchwytem SoftFinish 
1 uchwyt do bitów z izolacją VDE z blokadą mechaniczną, długość 170 mm 
1 klucz nastawny (Torque-Setter) 
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

prostym 2,5 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 mm
po 1  ostrzy wymiennym slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PH) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
po 1  ostrzy wymiennym slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PZD) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
po 1  wkrętaku do wkrętów zaciskowych Plus-Minus (płaski/PZD)  

rozm. 1 x 75 / rozm. 2 x 75

jedyny na świecie w pełni certyfikowany system dynamometryczny  
z izolacją VDE
Dostawa w solidnym etui, z certyfikatem producenta

Zawartość Zakres pracy Nm Nr art. EUR KO
13-częściowy  0,8 - 5 40 00 793 846 180,42 WX08

Zestaw wkrętaków dynamometrycznych slimTorque Starter Set
izolacja VDE · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja 
ochronna natryskiwana bezpośrednio na bit · w części przedniej 
całkowicie zamknięte · dokładność zwolnienia ± 6 % ustawionej na skali 
wartości · wykonane wg. EN ISO 6789, BS EN 26789 i ASME B 107.14M 
 
Zawartość: 
1  wkrętak dynamometryczny z izolacją VDE obszar roboczy od 1,0 do  

5,0 Nm (regulacja bezstopniowa)
1 uchwyt do bitów z izolacją VDE z blokadą mechaniczną, długość 170 mm 
1 klucz nastawny (Torque-Setter) 
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

prostym 2,5 x 75 / 3,0 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75 mm
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PH) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
po 1  ostrzy wymiennym slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PZD) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów zaciskowych 

PlusMinus (płaski/PZD) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
po 1  trzpieniu wymiennym slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z 

profilem wewn. TORX® T 9/75 mm, T 10/75mm , T 15/75 mm,  
T 20/75 mm, T 25/75 mm

jedyny na świecie w pełni certyfikowany system dynamometryczny  
z izolacją VDE
Dostawa w solidnym etui, z certyfikatem producenta

Zawartość Zakres pracy Nm Nr art. EUR KO
18-częściowy 0,8 - 5 40 00 880 002 211,88 WX08

Uchwyt do bitów SoftFinish electric slimVario
z izolacją VDE · z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® 
i zabezpieczeniem przed stoczeniem · wykonanie zgodne z IEC 
60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów 
w kąpieli wodnej · z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem 
 
do zastosowania z slimBit 6 mm
Zakres dostawy: 1 uchwyt do bitów z izolacją VDE do bitów typu slim  
6 mm, po 1 bicie typu slim do wkrętów z rowkiem płaskim 3,5 x 0,8 mm, 
do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, do śrub zaciskowych plus-
minus (płaski/PZD) rozm. 2* 
długość bitu po 75 mm

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
58 40 00 793 847 33,06 WX11

5/230

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Trzpień wymienny VDE SoftFinish electric slimBit
wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja ochronna 
natryskiwana bezpośrednio na bit · całkowicie zintegrowana w 
przedniej części (nie przy szczelinach 2,5 x 75 i 3,0 x 75) 
 
do stosowania z izolacją VDE i wkrętaków dynamometrycznych z izolacją 
VDE (brak w zestawie – do zamówienia osobno)
uchwyt dynamometryczny VDE izolowany TorqueVario®-S VDE: patrz strona 5/230 
  SoftFinish electric slimVario: patrz strona 5/231

Zestaw wymiennych grotów izolowanych VDE slimBit Pack
wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja ochronna 
natryskiwana bezpośrednio na bit · w części przedniej całkowicie 
zamknięte 
 
do stosowania z izolacją VDE i wkrętaków dynamometrycznych z izolacją 
VDE (brak w zestawie – do zamówienia osobno) 
 
zawartość: 
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

prostym 2,5 x 75, 3,0 x 75, 4,0 x 75, 5,5 x 75 mm
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do  śrub plus/minus (PZD) 

rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
wkrętak dynamometryczny VDE izolowany TorqueVario®-S VDE: patrz strona 5/230 
  SoftFinish electric slimVario: patrz strona 5/231

40 00 793 327

40 00 793 022

40 00 793 285

40 00 793 020

40 00 793 015

Zawartość Nr art. EUR KO
6 części 40 00 793 361 31,51 WX11

Uchwyt do bitów SoftFinish electric slimVario
z izolacją VDE · z uchwytem wielomateriałowym SoftFinish® 
i zabezpieczeniem przed stoczeniem · wykonanie zgodne z IEC 
60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów 
w kąpieli wodnej · z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · uchwyt 
do bitów ClicFix z izolacją  
 
do bitów slimBit 6 mm (brak w zestawie – do zamówienia osobno)
  SoftFinish electric slimBit: patrz strona 5/231

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 793 014 21,12 WX11

Uchwyt do bitów z izolacją VDE SoftTorque VDE Bithalter
wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony pod 
napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · uchwyt do bitów ClicFix z 
izolacją · długość: 170 mm 
 
do bitów slimBit 6 mm i wkrętaków dynamometrycznych z izolacją VDE 
(brak w zestawie – do zamówienia osobno)
  SoftFinish electric slimBit: patrz strona 5/231 
Wkrętak dynamometryczny VDE izolowany TorqueVario®-S VDE: patrz strona 
5/230

Długość mm Nr art. EUR KO
170 40 00 793 334 14,77 WX08

5/231
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw wymiennych grotów izolowanych VDE slimBit Pack
wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej · izolacja ochronna 
natryskiwana bezpośrednio na bit · w części przedniej całkowicie 
zamknięte 
 
do stosowania z izolacją VDE i wkrętaków dynamometrycznych z izolacją 
VDE (brak w zestawie – do zamówienia osobno) 
 
zawartość: 
1  uchwyt do bitów slimTorque z izolacją VDE, izolowany uchwyt do bitów 

ClicFix, długość całkowita 170 mm
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

prostym 4,0 x 75, 5,5 x 75 mm
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PH) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
1  trzpień wymienny slimTorque z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 

krzyżowym (PZD) rozm. 1 x 75, 2 x 75 mm
wkrętak dynamometryczny VDE izolowany TorqueVario®-S VDE: patrz strona 
5/230 
  SoftFinish electric slimVario: patrz strona 5/231

Zawartość Nr art. EUR KO
7 części 40 00 793 355 47,26 WX08

Rozmiar mm Nr art. EUR KO
do wkrętów z rowkiem prostym
2,5 x 75 40 00 793 015 6,16 WX11

3,0 x 75 40 00 793 016 6,16 WX11

4,0 x 75 40 00 793 017 6,16 WX11

5,5 x 75 40 00 793 018 6,16 WX11

6,5 x 75 40 00 793 019 6,16 WX11

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)
1 x 75 40 00 793 020 6,16 WX11

2 x 75 40 00 793 021 6,16 WX11

do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)
1 x 75 40 00 793 285 6,16 WX11

2 x 75 40 00 793 286 6,16 WX11

do śrub z profilem Plus/Minus
1 x 75 40 00 793 022 6,16 WX11

2 x 75 40 00 793 023 6,16 WX11

do wkrętów z profilem wewnętrznym TORX®

T 8 x 75 40 00 793 327 6,16 WX11

T 10 x 75 40 00 793 328 6,16 WX11

T 15 x 75 40 00 793 329 6,16 WX11

T 20 x 75 40 00 793 330 6,16 WX11

T 25 x 75 40 00 793 351 6,16 WX11
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Zestaw wkrętaków KK 60i / 7
z wymiennymi końcówkami o długości 154 mm i uchwytem z rękojeścią 
wielomateriałową Kraftform · z ochroną przed stoczeniem i wyślizgnięciem · 
wykonanie zgodne z IEC 60900:2004 · końcówki wymienne ze stali 
molibdenowo-wanadowej · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem  
10 000 woltów w kąpieli wodnej 

Zawartość: 
z izolacją VDE uchwyt z rękojeścią Kraftform 
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z rowkiem prostym 0,4 x 

2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4 mm - 1,0 x 5,5 mm 
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2 

Dostawa w składanej saszetce - możliwość przymocowania do paska

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
7-częściowy płaski / PH 40 00 828 610 36,70 WX02

Zestaw wkrętaków KK 60i / 62i / 65i / 18
z wymiennymi ostrzami z izolacją VDE o długości 154 mm i uchwytem 
z rękojeścią wielomateriałową Kraftform · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · z ochroną przed stoczeniem · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900 · końcówki wymienne ze stali molibdenowo-
wanadowej · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów 
w kąpieli wodnej
Zawartość: 
1 uchwyt z rękojeścią Kraftform z izolacją VDE 
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z rowkiem prostym  

0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4 mm - 1,0 x 5,5 mm
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD) rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub plus-minus PH/śrub  

z rowkiem prostym rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub plus-minus PH/śrub  

z rowkiem prostym rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE z gniazdem czworokątnym  

6,3 mm - 8,1 mm
po 1 ostrzu wymiennym z izolacją VDE z gniazdem trójkątnym * 
po 1 ostrzu wymiennym z izolacją VDE z wyjściem Buntbart * 
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm 
* (wszystkie ostrza o długości 89 mm) 
 
Dostawa w składanej saszetce - możliwość przymocowania do paska

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
18-częściowy płaskie / PH / PZD 

/ PZD-S / 4-KT. / 
3-KT. klucz uniwer-
salny

40 00 828 611 65,40 WX02

Zestaw wkrętaków VDE KK 60i+iS / 62i / 65i / 67i / 17
z wymiennymi ostrzami z izolacją VDE o długości 154 mm i uchwytem 
z rękojeścią wielomateriałową Kraftform · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · z ochroną przed stoczeniem · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900 · końcówki wymienne ze stali molibdenowo-
wanadowej · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów 
w kąpieli wodnej
Zawartość: 
2 uchwyty z izolacją VDE z rękojeścią Kraftform 
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z płaskim rowkiem  

0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4,0 mm - 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD) rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub plus-minus PH/śrub  

z rowkiem prostym rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym do śrub z profilem wewn. TORX®  

rozmiar T 10 - T 15 - T 20 - T 25

Dostawa w składanej saszetce - możliwość przymocowania do paska

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
17-częściowy płaski-PH-PZD-

PZD/S-TX
40 00 828 006 62,95 WX02

5/232
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Zestaw wkrętaków KK 60i / 65i / 67i / 16 TORX
z wymiennymi ostrzami z izolacją VDE o długości 154 mm i uchwytem 
z rękojeścią wielomateriałową Kraftform · z twardymi strefami uchwytu 
dla szybkiej pracy i miękkimi strefami uchwytu do przenoszenia wysokich 
momentów obrotowych · z ochroną przed stoczeniem · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900 · końcówki wymienne ze stali molibdenowo-
wanadowej · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów 
w kąpieli wodnej
Zawartość: 
1 uchwyt z rękojeścią Kraftform z izolacją VDE 
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z rowkiem prostym 0,4 x 

2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 0,8 x 4 mm - 1,0 x 5,5 mm
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD) rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub plus-minus PH/śrub z 

rowkiem prostym rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym do śrub z profilem wewn. TORX® rozmiar T 10 - T 

15 - T 20 - T 25
1 próbnik napięcia 3,0 x 70 mm 
ostrza z izolacją VDE, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem  
10 000 woltów w kąpieli wodnej 
długość każdego ostrza: 154 mm 
 
Dostawa w składanej saszetce - możliwość przymocowania do paska

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
16-częściowy płaski / PH / PZD / 

TORX / szczelina 
PZD

40 00 828 614 49,00 WX02

Zestaw wkrętaków slimVario
z wymiennymi końcówkami o długości 75 mm i uchwytem z rękojeścią 
wielo-materiałową SoftFinish® · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · 
trzpienie wymienne ze stali CV  · każdy egzemplarz sprawdzony pod 
napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej 
Zawartość: 
z izolacją VDE uchwyt do bitów z rękojeścią SoftFinish® i izolowanym 
uchwytem do bitów ClixFix 
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z rowkiem prostym  

0,4 x 2,5 mm - 0,5 x 3,0 mm - 0,8 x 4 mm - 1 x 5,5 mm
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD) rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub plus-minus SL/PZD  

rozm. 1 - SL/PZD rozm. 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z profilem wewn. TORX®  

T 10 - T 15 - T 20 - T 25 
 
Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
16-częściowy płaski / PH / PZD / 

PZD-S/ TORX
40 00 793 348 67,95 WX11

40 00 793 348
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw wkrętaków z izolacją VDE SlimVario®

z wymiennymi końcówkami o długości 75 mm i uchwytem z rękojeścią 
wielo-materiałową SoftFinish® · wykonanie zgodne z IEC 60900:2012 · 
trzpienie wymienne ze stali CV  · każdy egzemplarz sprawdzony pod 
napięciem 10 000 woltów w kąpieli wodnej
Zawartość nr art. 40 00 828 658:
1  uchwyt do bitów z izolacją VDE z rękojeścią SoftFinish® i izolowanym 

uchwytem do bitów ClixFix
1 uchwyt do bitów z izolacją VDE z rękojeścią SoftFinish®-Heft
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z płaskim rowkiem 0,4 x 

2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD) rozm. 1 - 2

Zawartość nr art. 40 00 828 663:
1  uchwyt do bitów z izolacją VDE z rękojeścią SoftFinish® i izolowanym 

uchwytem do bitów ClixFix 
1 uchwyt do bitów z izolacją VDE z rękojeścią SoftFinish®-Heft
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z rowkiem prostym 

0,4 x 2,5 mm - 0,6 x 3,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PH) rozm. 1 - 2
po 1  wymiennym ostrzu z izolacją VDE do śrub z rowkiem krzyżowym 

(PZD) rozm. 1 - 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub plus-minus  SL/PZD  

rozm. 1 - SL/PZD rozm. 2
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z profilem wewn. TORX®  

T 9 - T 10 - T 15 - T 20
po 1  ostrzu wymiennym z izolacją VDE do śrub z profilem wewn  

3 - 4 - 5 mm

Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
9-częściowy płaski / PH / 

PZD
40 00 828 658 61,90 WX11

18-częściowy płaski / PH / 
PZD / Plus / 
Minus / TORX 
/ wkręty 
imbusowe

40 00 828 663 90,18 WX11

40 00 828 663

40 00 828 658
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Uchwyt do bitów z magazynkiem SoftFinish electric slimVario
z uchwytem SoftFinish® · wykonanie zgodne z IEC 60900:20012 · 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów · z ochroną 
przed stoczeniem i wyślizgnięciem · obrotowa nakładka · ostrze ze stali 
chromowo-wanadowej, w całości hartowane · uchwyt do bitów ClicFix z 
izolacją · kompaktowa wkrętarka magazynowa do urządzeń elektrycznych, 
zwłaszcza dla zastosowań mobilnych 
 
Zawartość 40 00 793 387:  
po 1  slimBit z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym  

2,5, 3,0, 4,0, 5,5 mm
po 1  slimBit z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1 - 2

Zawartość 40 00 793 388: 
po 1 slimBit z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem 3,0, 4,0, 5,5 mm 
po 1  slimBit z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1 - 2
po 1  slimBit z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD)  

1 x SL/PZ2

do zastosowania z slimBit 6 mm

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częściowy płaski / PH 40 00 793 387 53,03 WX11
6-częściowy płaski / PH / PZD / PZD-S 40 00 793 388 53,03 WX11

Zestaw narzędzi
do instalacji elektrycznej · wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla 
rzemiosła i przemysłu

W komplecie: 
1 skrzynka metalowa z blachy stalowej ok. 530 x 200 x 200 mm 
1 kłódka bębenkowa 40 mm (z 3 kluczami) 
po 1  szt klucz płaski dwustronny 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,  

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
po 1  szt długi wkrętak kątowy z gałką kulistą rozmiar 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  

6 - 8 - 10 mm
po 1  szt wkrętak z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym,  

3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
po 1  wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) 

rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
po 1  wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) 

rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
1 próbnik napięcia 3,0 x 60 mm 
1 szczypce tnące boczne z izolacją VDE 160 mm 
1 kombinerki z izolacją VDE 180 mm 
1 szczypce półokrągłe z izolacją VDE 200 mm 
1 szczypce nastawne do rur z izolacją VDE 240 mm ALLIGATOR* Knipex 
1  szczypce do ściągania izolacji z izolacją VDE 160 mm, obszar roboczy 10 mm
1 nóż do kabli* 1 częściowy składany 

1  nóż do ściągania izolacji z ostrzem hakowym, obrotowym ostrzem 
wewnętrznym, obszar roboczy 8 - 28 mm Ø

1 nóż z ostrzem łamanym szerokość ostrza 18 mm 
1 młotek ślusarski 300 g ze styliskiem hikorowym 
1 szt podbijak 1000 g ze styliskiem hikorowym 
1 dłuto płaskie długość 250 mm, 23 x 13 mm 
1 przecinak dla elektryków długość 200 mm, szerokość ostrza 10 mm 
1 oprawka do pił 150 mm, Puk 
12 wymiennych brzeszczotów 150 mm, do metalu, tworzywa sztucznego itd. 
1 szpachla malarska z płasko-owalną, drewnianą rękojeścią, szerokość: 50 mm 
1 miseczka do gipsu ok. 125 mm Ø (u góry) 
po 1  rolce taśmy izolacyjnej 3,3 m x 19 mm w kolorze żółtym, białym, 

niebieskim, czarnym, czerwonym, zielonym
1 spirala do wciągania kabli Perlon, średnica 3 mm, 10 m długa 
1 miara drewniana 2 m 
1 poziomica elektroniczna LM, 400 mm 
1 marker z rysikiem grafitowym 
1 latarka kieszonkowa LED z trzema ogniwami Mignon 
 
*chromowana z ergonomiczną powłoką 2-materiałową

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
66 częściowy w skrzynce z blachy stalowej 40 00 820 299 224,00 WX56

5/234
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Zestaw narzędzi dla elektryków
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu

W komplecie: 
1 torba na narzędzia/serwisowa walizka narzędziowa do wyboru, patrz tabela, 420 x 160 x 250 mm 
1 kombinerki z izolacją VDE 180 mm* 
1 szczypce tnące boczne z izolacją VDE 160 mm* 
1 szczypce odgięte z izolacją VDE 200 mm* 
1 szczypce do ściągania izolacji z izolacją VDE 160 mm, obszar roboczy do maks. 5 mm* 
po 1  wkrętaku płaskim z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym (3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 przecinak dla elektryków 200 mm 
1 dłuto płaskie 250 mm, 23 x 13 mm 
1 młotek ślusarki 300 g, z podwójnie wygiętym trzonkiem z drewna jesionowego 
1 podbijak (pobijak) 1000 g, z podwójnie wygiętym trzonkiem z drewna jesionowego 
1 miara drewniana 2 m 
1 oprawka do pił 150 mm, Puk 
12 wymiennych brzeszczotów 150 mm, do metalu, tworzywa sztucznego itd. 
1 składany nożyk do kabli 1 cz. z drewnianą rękojeścią 
1 nóż do ściągania izolacji z ostrzem hakowym, obszar roboczy 8 - 28 mm 
1 miseczka do gipsu średnica ok. 125 mm 
1 szpachla malarska z płasko-owalną, lakierowaną drewnianą rękojeścią, szerokość: 50 mm 
1 marker 17,5 cm 
1 próbnik napięcia DUSPOL ANALOGOWY, Benning 
1 próbnik napięcia 3,0 x 60 mm 
1 tester ciągłości DUTEST pro, Benning 
1 szczypce nastawne do rur 240 mm z izolacją VDE, ALIGATOR* Knipex 
1 poziomica elektroniczna LM, 400 mm 
1 spirala do wciągania kabli Perlon, średnica 3 mm, 10 m długi 
po 1  rolce taśmy izolacyjnej 3,3 m x 19 mm w kolorze żółtym, białym, niebieskim, czarnym,  

czerwonym, zielonym

*chromowana z ergonomiczną powłoką 2-materiałową

     Dostawa z urządzeniami pomiarowymi/kontrolnymi Benning
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
46 cz. w torbie na narzędzia ze skóry wołowej 40 00 820 302 349,00 WX56
46 cz. w serwisowej walizce narzędziowej z ramą z aluminium 40 00 820 303 375,00 WX56

40 00 820 303

40 00 820 302

Zawartość Nr art. EUR KO
26 elementów 40 00 871 572 339,50 PB04

Zestaw narzędzi
w walizce PROMAT L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla elektryków 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności narzędzi 
 
W komplecie: 
1 młotek ślusarski 300 gram z trzonkiem hikorowym, dł. trzonka 300 mm DIN 1041 
1  zestaw wkrętaków z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm,  

5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, z próbnikiem napięcia
1 miara drewniana składana z podziałką o długości 2 m, biała 
1 pisak specjalny długość 17,5 mm 
1 szczypce tnące boczne DIN ISO 5749, długość 180 mm, chromowane, z powłoką 2-materiałową  
1 kombinerki z izolacją VDE 180 mm, chromowane, z antypoślizgową powłoką 2-materiałową 
1  szczypce ze zwężonymi końcami, długość 200 mm, z izolacją VDE, okr. / pł. z krawędzią tnącą, z 

powłoką 2-materiałową 
1  szczypce do ściągania izolacji, długość 160 mm, z izolacją VDE, ze sprężyną, miedź / aluminium Ø 

maks. 5 mm, z powłoką 2-materiałową
1  szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976 długość 250 mm, rozwartość 6 - 44 mm, z powłoką 

2-materiałową 
1  dłuto płaskie, chromowo-wanadowa stal samohartowna, długość 250 mm, trzonek 23 x 13 mm, 

płasko-owalne, ulepszony cieplnie
1  przecinak dla elektryków, chromowo-wanadowa stal samohartowna, długość 200 mm,  

trzonek 8 mm, 8-kątny, ulepszony cieplnie
1 szpachla malarska szer. 50 mm, st., z płasko-owalnym drewnianym trzonkiem 
1 nóż do kabli, długość 190 mm, składany  
1 nóż do ściągania izolacji z ostrzem hakowym, długość 170 mm, Ø 8 - 28 mm, z nożem rezerwowym 
po 1  taśmie elektroizolacyjnej, kontrola typu IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105, czarna, czerwona, niebieska, 

długość taśmy 10 m, szerokość taśmy 15 mm, grubość taśmy 0,15 mm
1 oprawka do pił, długość brzeszczotu 240 mm, z uchwytem z tworzywa sztucznego  
1 próbnik napięcia 12-1000 V AC/DC 2-bieg., wł. Się pod obciążeniem DUSPOL® analogowy 
1 próbnik połączeń, lampa diodowa LED/numer kontr./lampa nagłowna diodowa, klips do paska 
1 PROMAT L-BOXX®

Całość w walizce PROMAT L-BOXX®
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Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
20 częściowy w serwisowej walizce narzędziowej 

z materiału ABS, czarnej
40 00 794 428 611,11 WX18

Walizka na narzędzia Elektro
podwójna rama aluminiowa na cały obwodzie · zawiasy zatrzaskowe, działające jako blokada pokrywy · 
stabilny, ergonomiczny uchwyt do noszenia · 2 zamykane zamki do zablokowania spodu · 1 wyjmowana 
płyta na narzędzia w pokrywie z 15 kieszonkami na narzędzia na spodzie i 6 dużymi kieszeniami na 
narzędzia oraz kieszeń zaciskowa (400 mm szerokości) po stronie pokrywy · dzielone za pomocą 
elastycznych wkładów i płyta zakrywająca z 6 dużymi kieszeniami na narzędzia · wytrzymałość do 20 kg · 
wymiary, zewnętrzne (szer 480 x wys 175 x głęb 70 mm) · wymiary, wewnętrzne (szer 415 x wys 180 x 
głęb 365 mm) Model: wyposażenie w 20 markowych narzędzi, częściowo sprawdzonych przez 
VDE zgodnie z normą DIN EN 60900

W komplecie: 
1 kombinerki z izolacją VDE 180 mm* 
1 szczypce do ściągania izolacji 200 mm 
1 uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji 
1 szczypce płaskie okrągłe / półokrągłe z izolacją VDE (proste) 200 mm* 
1 szczypce płaskie okrągłe / półokrągłe (wygięte o 40°) z izolacją VDE 200 mm* 
1 szczypce tnące boczne z izolacją VDE 160 mm* 
1 szczypce tnące boczne wzmocnione z izolacją VDE 160 mm* 
1 szczypce - klucz 180 mm (wł. z kluczem płaskim) 
1 szczypce nastawne do rur Cobra® 250 mm 
1 nożyce do kabli z izolacją VDE z podwójnym ostrzem 
1 wkrętak z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym (2,5 x 75 mm) 
1 wkrętak z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym (4 x 100 mm) 
1 wkrętak z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym (5,5 x 125 mm) 
1 wkrętak z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem prostym (6,5 x 150 mm) 
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm 
1 nóż do kabli z izolacją VDE, długość 185 mm* 
1 tester napięcia, jednobiegunowy 0,5 x 3 x 70 mm

Zestaw narzędzi
dla elektryków · w GEDORE-Sortimo L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu 
z zakładką Check-Tool umożliwiającą szybkie rozpoznawanie brakujących narzędzi 
 
W komplecie: 
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie wkładanym 10 cz.  

(rozw. 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) (H42-10)
1 zestaw wkrętaków, 7 cz. (płaskich 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm - PH 0 - 1 - 2) (VDE 2170-2160 PH-077) 
1 próbnik napięcia 220-250 V napięcie przemienne, płaski 3 mm (4615 3) 
1 próbnik napięcia i tester ciągłości 2-biegunowy, 6-1000 V napięcie stałe/przemienne (V 4614 PLUS) 
1 przecinak murarski 8-kątny o długości 250 mm, szerokość ostrza 23 mm (110-256) 
1 przecinak dla elektryków 4-kątny, szerokość ostrza 10 mm (112-2510) 
1 młotek ślusarski 500 gram z trzonkiem hikorowym i tuleją ochronną trzonka (600 H-500) 
1 klucz nastawny obszar roboczy 0 - 25 mm (60 CP 8) 
1 szczypce nastawne do rur 260 mm chromowane z powłoką 2-materiałową (142 10 JC) 
1 szczypce do ściągania izolacji automatyczne, obszar roboczy 0,2 - 6,0 mm² (8097) 
1 szczypce z kilkoma nacięciami 180 mm z funkcją zaciskania i zgniatania (8133-180 JC) 
1 szczypce tnące boczne 160 mm, chromowane z powłoką 2-materiałową (VDE 8314-160 JC) 
1 szczypce płaskie zaokrąglone 200 mm, chromowane z powłoką 2-materiałową (VDE 8132-200 H) 
1 szczypce do ściągania izolacji 160 mm (VDE 8098-160) 
1 szczypce płaskie zaokrąglone 200 mm, chromowane z powłoką 2-materiałową (VDE 8132 AB-200 H) 
1 nożyce do kabli 200 mm, oksydowane, obszar roboczy maks. 25 mm średnica (VDE 8094) 
1 uniwersalny nóż do kabli z ostrzem hakowym, obszar roboczy 8 - 28 mm (4528) 
1 klucz do szafy rozdzielczej (45 E) 
1 miara drewniana składana z podziałką 2 m (nr 4533-2) 
1 rolka z taśmą elektroizolacyjną 10 m (4629) 
1 szpachla z uchwytem drewnianym, szerokość 60 mm (0175-06) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L) 
* = z izolacją VDE

Dostawa w GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Zawartość Nr art. EUR KO
36 cz. 40 00 779 294 661,50 WC01

5/236

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zawartość Nr art. EUR KO
53 częściowy 40 00 820 313 837,90 WC01

Zestaw narzędzi
dla elektryków · w GEDORE-Sortimo L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu 
z zakładką Check-Tool umożliwiającą szybkie rozpoznawanie brakujących narzędzi 
 
W komplecie: 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem prostym 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 mm 
po 1 wkrętaku do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 - 2 (3) 
1 wkrętak do śrub z profilem wewn. TORX® T 20 - T 25 - T 30 
po 1  zestawie nasadek 6-kątnych- z izolacją VDE 10 mm (3/8”) SW 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
po 1  6-kątnej nasadce kluczy nasadowych z izolacją VDE do śrub z wewnętrznym profilem zębatym 

rozm. M8 - M10 - M12
po 1 przedłużce z izolacją VDE 10 mm (3/8”) 75 und 150 mm 
1 grzechotka z przełącznikiem z izolacją VDE 10 mm (3/8”)  
1  nożyce do kabli z izolacją VDE, 200 mm, obszar roboczy kable miedziane/aluminiowe do  

20 mm Ø
1 szczypce uniwersalne z izolacją VDE, 250 mm 7-stopniowa regulacja 
1 wzmocnione szczypce uniwersalne z izolacją VDE, 200 mm 
1 szczypce tnące boczne wzmocnione z izolacją VDE, 180 mm 
1 szczypce płaskie okrągłe z izolacją VDE, 200 mm 
1 szczypce płaskie z izolacją VDE 
1 nóż do kabli* 180 mm 
po 1 tulei izolacyjnej do izolowania pojedynczych ładunków o oznaczeniu 1 - 2 - 3 
* = z izolacją VDE

Dostawa w GEDORE-Sortimo L-BOXX®
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw narzędzi
szeroki, praktycznie zorientowany asortyment w mocnej walizce ochronnej · zintegrowana sprężyna 
gazowa przytrzymuje pokrywę z narzędziami w żądanej pozycji · Walizka odporna na działanie kurzu i 
wody (IP67) z zaworem wyrównującym ciśnienie · możliwość ustawiania piętrowego 
 
w komplecie pasek na ramię

Zawartość: 
Przycinanie / odcinanie 
1  szczypce tnące boczne o dużej wytrzymałości 

BiCut, 200 mm*
1 szczypce tnące boczne 180 mm 
1  szczypce tnące boczne do mechaniki 

precyzyjnej 125 mm

Ściąganie izolacji/zdejmowanie izolacji/
zaciskanie 
1 szczypce instalacyjne TriCut, 170 mm* 
1  szczypce do ściągania izolacji automatyczne, 

0,2 - 6,0 mm²
Narzędzie do ściągania izolacji, obszar roboczy 
0 - 10 mm 
Narzędzie do zaciskania końcówek tulejkowych 
żyły 0,14 – 10 mm²  
 
Doprowadzanie/przytrzymywanie 
1 szczypce nastawne do rur 250 mm* 
1 szczypce płaskie okrągłe, 200 mm* 
1 kombinerki 180 mm* 
1 szczypce płaskie okrągłe, 200 mm* 
1  miara skład. z tworzywa sztucznego Longlife®, 

2 m
1 poziomnica 200 mm 
 
Przykręcanie / mocowanie 
po 1 kluczu nasadowym 6-kt. z uchwytem 
SoftFinish®, 5,5 x 125/ 7 x 125/ 8 x 125/ 10 x 125 mm * 
1 bezdotykowy próbnik napięcia (230 - 1000 V AC) 
1 tester napięcia 110 - 250 V AC, 3,0 x 60 * 

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® do 
wkrętów slimFix z rowkiem prostym,  
3,5 x 100/ 4,0 x 100/ 5,5 x 125/ 6,5 x 150 *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix 
do wkrętów PlusMinus z rowkiem 
krzyżowym (PH), SL/PH1 x 80/  
SL/PH2 x 100 mm *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix 
do wkrętów PlusMinus do wkrętów  
z rowkiem krzyżowym (PH), SL/PZ1 x 80/ 
SL/PZ2 x 100 mm *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix 
do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH),  
1 x 80/ 2 x 100 *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix 
do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD), 
1 x 80/ 2 x 100 *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® do 
wkrętów z rowkiem prostym, wkrętak 
udarowy, 12,0 x 200 mm

po 1  kluczu do szaf sterowniczych 5/ 6/  
7 - 8 x 9 mm

po 1  6-kątnym kluczu nasadowym z gałką kulistą 
1,5/ 2/ 2,5, 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 (3 - 10 mm o 
funkcji podtrzymującej)

1  asortyment bitów, 31 częściowy  
(płaskie/ PH/ PZD/ TORX®)

Uchwyt uniwersalny, magnetyczny 
1  uchwyt do bitów z magazynem, 6 częściowy 

(płaskie/ PH/ PZD/ TORX®) 
 
z izolacją VDE

Zawartość Nr art. EUR KO
80 częściowy 40 00 820 311 947,30 WK11
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Zawartość Nr art. EUR KO
115 częściowy 40 00 820 317 1795,00 WC03

Zestaw narzędzi
szeroki, praktycznie zorientowany markowy asortyment w mocnej walizce ochronnej · zintegrowana sprężyna gazowa przytrzymuje pokrywę z narzędziami 
w pożądanej pozycji · walizka odporna na działanie kurzu i wody (IP67) z zaworem wyrównującym ciśnienie · możliwość ustawiania piętrowego · na kółkach · 
ze zintegrowanym podwoziem jezdnym

Zawartość: 
Przycinanie / odcinanie 
1 szczypce tnące boczne o dużej wytrzymałości BiCut, 200 mm* 
1 szczypce tnące boczne 180 mm 
1 szczypce tnące boczne do mechaniki precyzyjnej 125 mm 
 
Ściąganie izolacji/zdejmowanie izolacji/zaciskanie 
1 szczypce instalacyjne TriCut, 170 mm* 
1  narzędzie do zaciskania izolacji do izolowanych końcówek i złączek 

kablowych od 0,5 - 6 mm²
1 szczypce do ściągania izolacji automatyczne, 0,03 - 16 mm² 
1  automatyczne narzędzie do zaciskania końcówek tulejkowych żyły  

0,08 – 16 mm²
1 nożyce do kabli z funkcją ściągania izolacji 
 
Doprowadzanie/przytrzymywanie 
1 szczypce nastawne do rur 250 mm* 
1 nożyce do cięcia kabli 200 mm 
1 szczypce płaskie okrągłe, zakrzywione 200 mm* 
1 szczypce płaskie okrągłe, 200 mm* 
1 kombinerki 180 mm 
1 szczypce tnące boczne 160 mm 
 
Przykręcanie / mocowanie 
po 1  wkrętaku nasadowym sześciokątnym z uchwytem SoftFinish®, 5,5 x 

125/7 x 125/8 x 125/10 x 125/13 x 125 mm *
po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix do wkrętów z rowkiem 

prostym, 3,5 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150*
po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix do wkrętów PlusMinus do 

wkrętów z rowkiem krzyżowym (PZD), SL/PZ1 x 80/ SL/PZ2 x 100 mm *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix do wkrętów z rowkiem 
krzyżowym (PH), 1 x 80/ 2 x 100 *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix do wkrętów z rowkiem 
krzyżowym (PZD), 1 x 80/ 2 x 100 *

po 1  wkrętaku z uchwytem SoftFinish® slimFix do śrub z profilem Torx® (Torx) ,  
T10H x 100/T15H x 100/T20H x 100/T25 H x 125 mm

po 1  wkrętaku płaskim z uchwytem SoftFinish® do wkrętów z rowkiem 
prostym, wkrętak udarowy, 3,5 x 75/12,0 x 200 mm

1  wkrętak do mechaniki precyzyjnej (PicoFinish electric) do wkrętów z 
rowkiem prostym 2,5 x 60 mm

1 wkrętak do wkrętów z gniazdem krzyżowym (PH) rozm.0x60 
1 tester napięcia 110 - 250 V AC, 3,0 x 60 * 
1 bezdotykowy próbnik napięcia (230 - 1000 V AC) 
1 Poziomica dla elektryków 
1 Młot dla elektryków 
1 wbijak do kołków, 4 kołki 
po 1  kluczu nasadowym z głowicą kulistą pomalowany na jaskrawy kolor; 

1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 metryczny z funkcją podtrzymującą (3 -10 mm) 
Latarka kieszonkowa LED z funkcją lasera/UV

1 miara skład. z tworzywa sztucznego electric, 2 m 
1 uniwersalny klucz do szaf sterowniczych Elektro 
1 klucz Stubby VDE slimVario 
1 wymienny bit z izolacją VDE PZ 2x75 slimVario 
1 uchwyt do bitów z magazynem, 6 częściowy (płaskie/ PH/ PZD/ TORX®) 
1 nóż do kabli, czarny/czerwony Ø 4,0-28mm 
1 zestaw wkrętaków dynamometrycznych 18-częściowy; torba 
1  asortyment bitów 31.częściowy; PH, PZ, Torx z uchwytem uniwersalnym 

1/4”
z izolacją VDE

5/238

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Tester napięcia 6-24V 6 - 24 V ~
mosiądz ze stałym kablem · zacisk krokodylkowy i końcówka ·  
w saszetce z tworzywa sztucznego

Długość mm Nr art. EUR KO
115 40 00 828 803 4,75 WK45

Próbnik napięcia 120 - 250 woltów~ AC
uchwyt przezroczysty · grot izolowany · z metalowym klipsem i soczewką

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

3,0 65 140 40 00 828 810 1,30 WK45

Tester napięcia 220 - 250 woltów~
uchwyt przezroczysty z klipsem

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

3,0 60 140 40 00 828 824 2,82 WX11

Próbnik napięcia 120 - 250 woltów~ AC
uchwyt przezroczysty · grot izolowany 

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

3,5 100 190 40 00 828 813 1,75 WK45

Tester napięcia single-pole 150-250 V ~
uchwyt przezroczysty · grot izolowany · z rękojeścią Kraftform · 
z zaczepem metalowym
Norma: DIN 57680 część 6 i VDE 0680/6

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

3,0 70 142 40 00 828 812 7,00 WX01

Tester napięcia jednobiegunowy 110 - 250 woltów~
z uchwytem Wiha SoftFinish®Griff z przezroczystego, odpornego na 
uderzenia tworzywa sztucznego · ostrze z wysoko gatunkowej stali 
chromowo-wanadowo-molibdenowej · w całości hartowane · z powłoką 
niklową · izolacja ochronna natryskiwana bezpośrednio na ostrze · zakres 
pomiarowy 110 - 250 V~ do potencjału uziemienia · z zaczepem metalowym 
 
dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu ten tester napięcia można 
stosować na całym świecie
norma: DIN 57860-6 i VDE 0680-6

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

3,0 60 140 40 00 793 013 8,50 WX11

Tester napięcia 220 - 250 woltów~
uchwyt czarny z klipsem

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

3,0 70 165 40 00 828 825 8,62 WX11

Tester napięcia 6-24V 125 - 250 V ~ AC
z ochroną dłoni · otwór w uchwycie do zawieszania · solidny wskaźnik 
wbudowany w uchwyt

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Zakres 
napięcia 
nominalnego

Nr art. EUR KO

3,0 150 125 - 250 
V AC

40 00 828 815 1,60 WK45

Tester napięcia 6-24V
bezstykowe działanie w celu wykrywania uszkodzeń w kablach oraz 
wykrywanie przewodów pod napięciem i napięć prądu przemiennego 
90 und 1000 V AC · kategoria pomiarowa CAT IV 1000 V · wyświetlacz 
optyczny i akustyczny 
 
testowany zgodnie z normą EN 61010-1, DIN EN 61326 
zasilanie: 2 x AAA (LR03)
dostawa z bateriami (2 typu AAA), baterie zapasowe patrz 
nr art. 40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego (V AC) Nr art. EUR KO
90 - 1000 40 00 828 804 14,95 WX35
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Tester fazy / kolejności faz TRITEST® easy
kontrola kierunku pola wirującego w sieciach prądu trójfazowego: 
zielona/czerwona końcówka testowa LED do prawego/lewego 
pola wirującego · bezkontaktowe testy szybkiej fazy w sieciach prądu 
przemiennego · kontrola pod kątem równości faz i wyszukiwania przerw 
kabli w przewodach izolowanych i znajdujących się pod napięciem · 
częstotliwość migania końcówki testowej LED i częstotliwości dźwięku 
wzrastająca względem wysokości napięcia · włącznik/wyłącznik z diodą LED 
gotowości do kontroli faz i kierunku pola wirującego · kategoria przepięcia: 
CAT IV 600 V, IEC / EN 61010-1 · obudowa ABS odporna na pęknięcia, 
zabezpieczona przed pyłem i pryskającą wodą z zaczepem trzpieniowym · 
automatyczne wyłączanie (AUTO POWER OFF) po 5 minutach
dostawa z bateriami (2 typu AA), baterie zapasowe patrz nr art. 
40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego (V AC) Nr art. EUR KO
200 - 1000 40 00 828 848 42,50 WB05

Klucz do szaf sterowniczych MAVO-CROSS-KEY-DUO
z bezdotykowym próbnikiem napięcia i testerem pól magnetycznych · 
do wszystkich powszechnych zamknięć szaf rozdzielczych · 6,3mm (1/4”) 
uchwyt do bitów z trwałym magnesem · z zatrzaskiem 
 
Funkcje: 
1. gniazdo czworokątne 6 mm 
2. gniazdo czworokątne 7 - 8 mm 
3. gniazdo trójkątne 9 mm 
4. końcówka dwupiórowa 3 -5 mm 
5. bit dwustronny krzyż 1,2 x 7 mm / PH2 
6 czerwonych LED do wskazania napięcia 
7 zielonych LED do wskazania pól magnetycznych 
 
obszary zastosowania: systemy pneumatyczne i hydrauliczne, zawory 
magnetyczne w przemyśle samochodowym i maszynowym, zawory 
magnetyczne grzejników olejowych, bezdotykowe znajdowanie magnesów 
trwałych
Dostawa łącznie z bitem dwustronnym (PH2/rowek prosty 6,5 mm) i 
bateriami (2 x typ SR 44), baterie zapasowe zob. nr art. 40 00 901 744

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
158 x 28 x 22 40 00 828 806 29,95 WX34

Tester napięcia 6-24V Green Light Volt Detector
tester napięcia do pomiarów bezdotykowych · wskaźnik LED · do 
stwierdzania napięć przemiennych w zakresie napięcia 230 i 1000 V AC · 
CAT III 1000 V AC 
 
Dane techniczne: 
zakres pomiarowy: 230 -1000 V AC (prąd przemienny) 
czujnik: zabezpieczony, pod białą końcówką 
rozpoznaje bezdotykowo napięcia przemienne w promieniu 4 mm 
 
Cechy bezpieczeństwa: 
norma: IEC 61010-1 
zasilanie: 2 x AAA (LR03)
dostawa z bateriami (2 typu AAA) i praktycznym zaciskiem, baterie 
zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego (V AC) Nr art. EUR KO
230 - 1000 40 00 828 807 16,11 WX11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Tester napięcia 6-24V VT CTB
tester napięcia do wykrywania przerw kabli w samochodach osobowych, 
ciężarowych i motocyklach elektrycznych · długość przewodu 100 cm 
· wyświetlanie wartości pomiarowych dzięki diodzie LED w krokach 
pomiarowych 5, 12, 24, 48 V · pomiar odbywa się za pomocą końcówek, 
które są wbijane w kabel. 
 
Dane techniczne: 
wyświetlacz: LED 
zakres wyświetlania: 5V, 12V, 24V, 48V 
zasilanie prądowe: bateria nie jest wymagana 
maksymalny zakres napięcia: 48 V 
minimalny zakres napięcia: 3 V 
wskaźnik biegunowości (+/- ) 
rodzaj testu: dwubiegunowy 
długość całkowita: 137 mm 
 
Cechy bezpieczeństwa: 
kategoria obwodu pomiarowego CAT I

Zakres napięcia nominalnego V DC Nr art. EUR KO
3-48 40 00 828 817 14,95 WX35

Tester napięcia 6-24V VT
PTC sterowane elektronicznie · do badania napięcia w zakresie 
pomiarowym 12V - 690V AC/DC · wynik pomiaru wyświetlany na ekranie 
LED 
 
Dane techniczne: 
wskaźnik: LED 
zakres wskazań napięcia: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V 
wskaźnik biegunowości (+/- ) 
kontrola jednoręczna 
wykrywanie napięcia i zasięgu: automatyczny 
kategoria pomiarowa: CAT IV 300 V, CAT III 600 V 
zasilanie prądowe: bateria nie jest wymagana 
temperatura robocza: -15°C...+55°C 
automatyczne włączanie/wyłączanie 
 
Cechy bezpieczeństwa: 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 690V AC/DC 
bezpieczeństwo zgodnie z: VDE0982 część 401 EN/IEC 61243-3:2015-08 
wymiary: 210x55x21mm

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
12-690 40 00 828 818 20,40 WX35

Próbnik napięcia i tester ciągłości obwodu VT Digi Pro
z wyświetlaczem cyfrowym · z dużym czterocyfrowym wyświetlaczem 
LCD i automatycznym podświetlaniem tła · duży zakres pomiarowy 
1-1000 V AC/DC · wskaźnik pola wirującego · jednoznaczne wyświetlania 
pola wirującego lewo- i prawostronnego · z dołączanym obciążeniem 
do załączania wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego · tłumienie 
indukcyjnych i pojemnościowych napięć biernych i do rozładowywania 
kondensatorów 
 
Dane techniczne: 
wskaźnik: cyfrowy LCD 
zakres pomiaru napięć: 1-1000 V AC/DC 
4-cyfrowy wyświetlacz napięcia 
biegunowość (+/-), kontrola ciągłości obwodu, sygnał dźwiękowy, kontrola 
półprzewodników, jednobiegunowa kontrola fazy, kontrola jednoręczna, 
podświetlenie końcówki, funkcja HOLD, wskazanie pola wirującego, 
dołączane obciążenie, 30 mA FI załączanie wyłącznika ochronnego 
różnicowo-prądowego przyciskiem, pomiar oporu, pomiar częstotliwości 
kategoria pomiarowa: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
zasilanie prądowe: 2 x 1,5V AAA 
temperatura robocza: -15 °C...+55 °C 
 
Cechy bezpieczeństwa:  
wytrzymałość na skoki napięcia: 8 kV 
norma: VDE0682 część 401 EN/IEC 61243-3:2015-08  
stopień ochrony: IP65 
Dostawa z bateriami (2 typu AAA) i tobą skajową, baterie zapasowe 
patrz nr art. 40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
1 - 1000 40 00 828 834 104,90 WX35

Tester napięcia VT Combi Pro
elektroniczny · z dołączanym obciążeniem do załączania wyłącznika 
ochronnego różnicowo-prądowego · tłumienie indukcyjnych i 
pojemnościowych napięć biernych i do rozładowywania kondensatorów · 
ze wskazaniem pola wirującego · jednoznaczne wyświetlania pola 
wirującego lewo- i prawostronnego · efektywny zakres pomiaru 6 - 690 V 
AC/DC · kontrola faz i biegunowości · oświetlenie końcówki pomiarowej · 
daje możliwość spersonalizowanego oznaczenia za pomocą mocowanego 
na zatrzaski urządzenia cechującego 
 
Dane techniczne: 
wskaźnik: LED 
zakres pomiaru napięć: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V 
biegunowość (+/-), kontrola ciągłości obwodu, sygnał dźwiękowy, kontrola 
półprzewodników, jednobiegunowa kontrola fazy, kontrola jednoręczna, 
podświetlenie końcówki, wskazanie pola wirującego, dołączane obciążenie, 
(30 mA) załączanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego 
przyciskiem 
kategoria pomiarowa: CAT IV 600 V, CAT III 690 V 
zasilanie prądowe: 2 x 1,5 V AAA 
temperatura robocza: -15°C...+55°C 
 
Cechy bezpieczeństwa:  
wytrzymałość na skoki napięcia: 8 kV 
norma: VDE0682 część 401 EN/IEC 61243-3:2015-08  
stopień ochrony: IP65 
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), baterie zapasowe patrz 
nr art. 40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
6 - 690 40 00 828 837 59,90 WX35
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Próbnik napięcia i tester ciągłości obwodu VT Master
elektroniczny · wyposażony w skalę LED wskazującą wszystkie zakresy 
napięcia typowe dla gospodarstwa domowego 12 - 690 V AC/DC · wskaźnik 
biegunowości · kontrola ciągłości obwodu · obsługa jednoręczna · 
automatyczna kontrola baterii · daje możliwość spersonalizowanego 
oznaczenia za pomocą mocowanego na zatrzaski urządzenia cechującego 
 
Dane techniczne: 
wskaźnik: LED 
zakres pomiaru napięć: 12 - 690 V AC/DC 
biegunowość (+/-), kontrola ciągłości obwodu, kontrola jedną ręką 
kategoria pomiarowa: CAT IV 300 V, CAT III 600 V 
Zasilanie prądowe: 2 x 1,5V AAA 
Temperatura robocza: -15°C...+55°C 
 
Cechy bezpieczeństwa:  
wytrzymałość na skoki napięcia: 6 kV 
norma: VDE0682 część 401 EN/IEC 61243-3:2015-08  
Stopień ochrony: IP65 
Dostawa z bateriami (2 typu AA), baterie zapasowe patrz 
nr art. 40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
12 - 690 40 00 828 839 42,80 WX35
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Miernik uniwersalny HDT 60
z wyświetlaczem cyfrowym · do pomiarów napięcia, prądu i oporu · 
z wyświetlaczem LCD 3½-miejscowym 
 
Dane techniczne: 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie AC/DC 2 V...600 V / 1 mV 
tolerancja: ± (1,5 % +5 wart. wskaz.) / ± (0,8 % + 3 wart. wskaz.) 
 
prąd AC/DC 200 mA, 10 A / 0,1, 10 mA 
tolerancja: ± (1,5 % + 5 wart. wskaz.) 
oporność: 2 k...2 MΩ 
 
zasilanie: bateria: 9 V IEC 6LR61 
normy: DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010, CAT III / 600 V
Dostawa z baterią (1 bateria blokowa) i przewodami pomiarowymi, 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 814

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
2-600 40 00 828 832 35,50 WX35

Miernik uniwersalny DMM 10
z wyświetlaczem cyfrowym · do pomiarów napięcia, oporu, 
częstotliwości, pojemności, temperatury · ze wskaźnikiem LCD 
 
Cecha szczególna: 
automatyczny wybór optymalnego obszaru wskazania 
 
Dane techniczne: 
napięcie stałe 0 - 600 V 
napięcie przemienne 0 - 600 V 
prąd stały :0 - 10 A 
prąd przemienny:0 -10 A 
oporność 0 - 60 MΩ 
test diody 
przepływ z sygnałem akustycznym poniżej 50 omów 
temperatura -20°C - 200°C z czujnikiem typu K 
częstotliwość 0 - 10 MHz 
stopień testu 
pomiar pojemności 0 - 60 mF 
Auto-Power-Off 
podświetlenie tła 
Data Hold 
True RMS 
CAT III 600 V
Dostawa z ramą ochronną urządzenia, bateriami (2 typu AA) i 
przewodami pomiarowymi, baterie zapasowe patrz 
nr art. 40 00 901 816

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
0-600 40 00 828 844 49,00 PX05
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Próbnik napięcia i tester ciągłości obwodu 
PROFIPOL®+
napięcie 12 V - 690 V AC/DC (LED) · poziomy wskazań:  
12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/ DC, są całkowicie 
sprawne przy rozładowanych lub wyjętych bateriach · 
akustyczna i optyczna kontrola ciągłości obwodu do  
100 kΩ (brzęczyk/żółta dioda Ω) · jednobiegunowa 
kontrola przewodu zewnętrznego (faza) (czerwona dioda 
LED) · kontrola biegunowości (+/- LED) · bezdotykowy 
próbnik faz / detektor przerwania kabla (żółta dioda LED) · 
blokada uchwytu kontrolnego w celu obsługi jednoręcznej 
przy gniazdkach oraz do bezpiecznego przechowywania · 
zmniejszony prąd kontrolny bez załączania FI/RCD:  
Is < 6,0 mA · klasa zabezpieczeń IP 54 (pyłoszczelny/
zabezpieczony przed pryskającą wodą) · obudowa 
zabezpieczona przed uderzeniami i solidna · CAT III 600 V, 
CAT II 690 V
Dostawa z bateriami (2 mikro baterie 1,5 V, typ AAA), 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815 

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
12 - 690 40 00 828 814 43,10 WX15

Tester napięcia 6-24V DUSPOL® analog
kontrola napięcia 12 - 1000 V AC/DC (LED/cewka 
wciągana) · kontrola kierunku pola wirującego/faz (LCD) · 
kontrola biegunowości (LED) · wyświetlanie bezpośrednio 
bez naciskania przycisku (wysokoomowo) · dołączanie 
obciążenia przyciskiem (niskoomowo) · świadome 
załączenie wyłącznika różnicowo-prądowego · alarm 
wibracyjny · klasa zabezpieczenia IP65 (pyłoszczelny/
zabezpieczony przed pryskającą wodą) · obudowa z 
powierzchnią chwytu z gumy · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · 
dopuszczenie wg DIN EN 61243-3, VDE 0682-401

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
12 - 1000 40 00 828 822 52,50 WX15

Próbnik napięcia i tester ciągłości obwodu DUSPOL® 
expert
napięcie 12 V - 1000 V AC/DC (LED) · optyczna, 
dźwiękowa kontrola ciągłości obwodu do 100 kΩ  
(żółta dioda LED) · kontrola kierunku pola wirującego 
(zielona dioda LED), kontrola faz (czerwona dioda LED) · 
kontrola biegunowości (LED) · wyświetlanie 
bezpośrednio bez naciskania przycisku (wysokoomowo) · 
dołączanie obciążenia przyciskiem (niskoomowo) · 
świadome załączenie wyłącznika różnicowo-prądowego · 
alarm wibracyjny · oświetlenie punktu pomiaru · 
detektor przerwania kabla · klasa zabezpieczenia IP65 
(pyłoszczelny/zabezpieczony przed pryskającą wodą) · 
obudowa z powierzchnią chwytu z gumy · CAT IV 600 V, 
CAT III 1000 V · (wskazanie napięcia od 50 V również 
przy wyczerpanych bateriach!) · dopuszczenie wg  
DIN EN 61243-3, VDE 0682-401
Dostawa z bateriami (2 mikro baterie 1,5 V, typ AAA), 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815 

Zakres napięcia nominalnego V AC/DC Nr art. EUR KO
12 - 1000 40 00 828 828 61,95 WX15

Tester napięcia TRUE RMS DUSPOL® digital
z cyfrowym wyświetlaczem, z zakresem oporu/częstotliwości ·  
kontrola napięcia 1 V - 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC (LCD) · optyczna, 
dźwiękowa kontrola ciągłości obwodu do 100 kΩ (żółta dioda LED) · pomiar 
oporu 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD) · kontrola diod 0,3 V - 2 V (LCD) ·  kontrola 
kierunku pola wirującego (zielona dioda LED), kontrola faz (czerwona dioda 
LED) · kontrola biegunowości (LED) · pomiar częstotliwości 1 Hz - 1000 Hz · 
wyświetlanie bezpośrednio bez naciskania przycisku (wysokoomowo) · 
dołączanie obciążenia przyciskiem (niskoomowo) · świadome załączenie 
wyłącznika różnicowo-prądowego · alarm wibracyjny · oświetlenie punktów 
pomiaru i wyświetlacza · detektor przerwania kabla · klasa zabezpieczenia 
IP65 (pyłoszczelny/zabezpieczony przed pryskającą wodą) · obudowa z 
powierzchnią chwytu z gumy · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · 2 bateriami 
(wskazanie napięcia od 50 V również przy wyczerpanych bateriach!) · 
dopuszczenie wg DIN EN 61243-3, VDE 0682-401
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), baterie zapasowe patrz  
nr art. 40 00 901 815

Zakres napięcia nominalnego Nr art. EUR KO
1-1000 V AC TRUE RMS/1-1200 V DC 40 00 828 830 94,40 WX15

Tester ciągłości obwodu/przewodów DUTEST® pro
z lampą roboczą · do sprawdzania oporu wysoko- i niskoomowego · 
kontrola ciągłości obwodu oraz diod za pomocą dioda LED i brzęczyka 
kontrolnego · głośność brzęczyka i jasność punktowej latarki kieszonkowej 
LED o wysokiej mocy regulowana indywidualnie na 4 poziomach 
 
zakresy pomiaru: 
· wyświetlanie za pomocą 3 diod LED: 0 - 100 Ω/ 1 kΩ/ 10 kΩ 
· wskazanie akustyczne za pomocą brzęczyka kontrolnego do ok. 100 Ω 
· wskaźnik napięcia zewnętrznego: 6 - 400 V (diody LED/brzęczyk kontrolny) 
· kontrola biegunowości 
· jednobiegunowa kontrola przewodu zewnętrznego (faza) 
· bezdotykowy detektor przerwania kabla 
· kategoria pomiarowa: CAT lll 300 V
Zakres dostawy: tester ciągłości obwodu/przewodów, wbudowany uchwyt 
magnetyczny i klips taśmowy 
dostawa bez baterii (potrzebne są 3 baterie Mignon / AA) 
baterie patrz nr art. 40 00 901 816

Nr art. EUR KO
40 00 828 842 31,40 WX15
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Pokrowiec DUSPOL 2013
z zapięciem na rzep i saszetką na narzędzia z 
wytrzymałej tkaniny nylonowej 
 
pasuje do: DUSPOL® analog (nr art. 
40 00 828 822);DUSPOL® expert (nr art. 
40 00 828 828); DUSPOL® digital nr art. 
40 00 828 830)
Zestaw bez zawartości (bez przyrządu 
pomiarowego)

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
330 x 100 x 60 40 00 828 854 17,60 WB05
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wskaźnik kolejności faz TRITEST® pro
wskazanie „prawego i „lewego pola wirującego za pomocą  
zielonej/czerwonej diody LED · wskazanie napięć faz L1,  
L2 i L3 za pomocą czerwonej diody LED 
 
zakresy pomiaru: 
· zakres napięć: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz) 
· kategoria pomiarowa: CAT lll 300 V
Zakres dostawy: wskaźnik kolejności faz, zestaw końcówek testowych  
4 mm z zaciskiem, uchwyt magnetyczny i klips taśmowy 
bez baterii (potrzebne są 3 baterie Mignon / AA), baterie patrz  
nr art. 40 00 901 816

Zakres napięcia nominalnego Nr art. EUR KO
400 - 500 V AC 40 00 828 843 60,30 WX15

Tester gniazd wtykowych  SDT 1
szybkie i łatwe sprawdzanie gniazdek z zestykiem uziemiającym pod kątem 
prawidłowego podłączenia · błędy okablowania, jak brak przewodu PE, N i 
L oraz zamienienie przewodu L i PE, są jednoznacznie sygnalizowane przez 
3 diody LED · aktywny test PE z elektrodą dotykową i wyświetlaczem LCD 
ostrzega przed występowaniem niebezpiecznego napięcia stykowego  
(> 50 V) na przyłączu przewodu ochronnego (PE) · przycisk kontrolny 
do załączania przełączników ochronnych FI/RCD 30 mA · jednoznaczne 
wyświetlanie na diodach LED i wyświetlaczu LCD · łatwo zrozumiała 
tabela statusu informuje o konkretnym podłączeniu (OK, zielony) i rodzaju 
występującego błędu (czerwony) gniazdka z zestykiem uziemiającym · 
kategoria pomiarowa CAT II 300 V

Nr art. EUR KO
40 00 828 811 47,90 WR01

Miernik uniwersalny MM P3
z wyświetlaczem cyfrowym i wbudowaną pamięcią wartości 
pomiarowych · w formacie kieszonkowym · rozmiar tylko 132 x 86 x 19 mm, 
wyga 130 g, pasuje do każdej kieszeni w kamizelce · z wyświetlaczem LC 
3 1/2-cyfrowym (4000 punktów) · automatyczny lub ręczny wybór zakresu 
pomiarowego · wskaźnik niskiego poziomu baterii · kontrola ciągłości 
obwodu oraz diod · CAT III 300 V, CAT II 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 100 µV - 600 V, napięcie przemienne: 100 µV - 600 V, 
oporność: 0,1 Ω - 40 MΩ, pojemność: 10 pF - 100 µF,  
częstotliwość: 0,001 Hz - 5 MHz
Dostawa obejmuje baterie (2 ogniwa guzikowe LR44), etui ochronne, 
podłączone na stałe przewody pomiarowe 2 mm, baterie zapasowe, 
patrz nr art. 40 00 901 744
 
Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
132 x 86  x 19 40 00 828 857 42,95 WB05

Miernik uniwersalny MM 1-1
z wyświetlaczem cyfrowym i czujnikiem 
woltów · z wyświetlaczem LCD 3½-miejscowym 
(2000 punktów) · ze wskaźnikiem rozładowania 
baterii · automatyczny i ręczny wybór zakresu · 
czujnik woltów do bezdotykowego rozpoznawania 
napięcia fazowego (optyczny/dźwiękowy) · 
lokalizuje przerwania, np. odsłoniętych przewodów, 
przedłużaczy na bębnie · z wbudowaną pamięcią 
wartości pomiarowych · kontrola ciągłości obwodu 
oraz diod · jednobiegunowa kontrola fazy · 
automatyczne wyłączenie · CAT III 600 V,  
CAT II 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 mV - 1000 V, napięcie przemienne: 
0,1 mV - 750 V, oporność: 0,1 Ω - 20 MΩ
Dostawa z bateriami (2 typu AA), przewodami 
pomiarowymi, pokrowcem, baterie zapasowe 
patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
156 x 74 x 44 40 00 828 859 67,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 1-3
z wyświetlaczem cyfrowym i czujnikiem woltów 
oraz pomiarem temperatury · z wyświetlaczem 
LCD 3½-miejscowym (2000 punktów) · ze 
wskaźnikiem rozładowania baterii · automatyczny 
i ręczny wybór zakresu · czujnik woltów do 
bezdotykowego rozpoznawania napięcia fazowego 
(optyczny/dźwiękowy) · lokalizuje przerwania, 
np. odsłoniętych przewodów, przedłużaczy na 
bębnie · kontrola ciągłości obwodu oraz diod · 
jednobiegunowa kontrola fazy · automatyczne 
wyłączenie · z wbudowaną pamięcią wartości 
pomiarowych, pamięcią wartości maksymalnych/
minimalnych (MAKS./MIN.) · CAT III 600 V,  
CAT II 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 mV - 1000 V, napięcie przemienne: 
0,1 mV - 750 V, prąd: 1 mA - 10 A, oporność: 0,1 Ω - 20 MΩ, 
pojemność: 1 pF - 2 mF, częstotliwość: 1 Hz - 20 MHz, 
temperatura: od -20 °C do +800 °C
Dostawa z bateriami (2 x 1,5 typu AA), 
przewodami pomiarowymi, pokrowcem, 
czujnikiem temperatury z drutu z adapterem, 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
156 x 74 x 44 40 00 828 860 99,90 WB05
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Miernik uniwersalny MM 1
z wyświetlaczem cyfrowym · do zastosowań 
w rzemiośle i przemyśle · z wyświetlaczem 
3½-cyfrowym LCD i wykresem słupkowym 
(3200 punktów) · ze wskaźnikiem biegunowości 
i rozładowania baterii · automatyczne i ręczne 
przełączanie zakresu · kontrola ciągłości obwodu 
oraz diod · z wbudowaną pamięcią wartości 
pomiarowych · CAT III 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 mV - 600 V, napięcie 
przemienne: 1 mV - 600 V, oporność: 0,1 Ω - 32 MΩ, 
prąd stały: 0,1 μA - 3,2 mA
Dostawa z ramą ochronną, bateriami (2 typu 
AA), przewodami pomiarowymi, pokrowcem, 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
165 x 80 x 30 40 00 828 863 79,50 WB05

Miernik uniwersalny MM 2
z wyświetlaczem cyfrowym · z wyświetlaczem 
LCD 3½-miejscowym (2000 punktów) · ze 
wskaźnikiem biegunowości i rozładowania baterii ·  
automatyczne wyłączenie · kontrola ciągłości 
obwodu oraz diod · CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 mV - 1000 V,  
napięcie przemienne: 0,1 mV - 750 V,  
prąd stały: 0,1 µA - 20 A, prąd zmienny: 0,1 µA - 20 A, 
oporność: 0,1 Ω - 20 MΩ
Dostawa z ramą ochronną, baterią  
(1 typu blokowego), przewodami  
pomiarowymi i pokrowcem, baterie zapasowe 
patrz nr art. 40 00 901 814

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
192 x 95 x 50 40 00 828 865 94,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 3
z wyświetlaczem cyfrowym · z wyświetlaczem 
LCD 3½-miejscowym (2000 punktów) · ze 
wskaźnikiem biegunowości i rozładowania baterii · 
automatyczne wyłączenie · kontrola ciągłości 
obwodu oraz diod · CAT III 300 V, CAT II 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 mV - 600 V, napięcie 
przemienne: 0,1 mV - 600 V, prąd stały: 0,1 µA - 20 A, 
prąd zmienny: 0,1 µA - 20 A, oporność: 0,1 Ω - 20 
MΩ, pojemność: 1 pF - 200 µF, częstotliwość:  
1 Hz - 200 kHz
Dostawa z ramą ochronną, baterią (1 bateria 
blokowa 9 woltów), przewodami pomiarowymi 
i pokrowcem, baterie zapasowe patrz nr art. 
40 00 901 814

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
192 x 95 x 50 40 00 828 867 119,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 4
z wyświetlaczem cyfrowym, nakładką dla 
miernika cęgowego · z wyświetlaczem LCD 
3¾-cyfrowym (4200 punktów) · ze wskaźnikiem 
biegunowości i rozładowania baterii · 
automatyczne i ręczne przełączanie zakresu ·  
z wbudowaną pamięcią wartości pomiarowych · 
automatyczne wyłączenie · kontrola ciągłości 
obwodu oraz diod · rozwarcie szczęk: maks. 30 mm · 
CAT III 300 V, CAT II 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 1 mV - 600 V, napięcie przemienne: 
1 mV - 600 V, prąd zmienny: 0,1 A - 300 A, 
oporność: 0,1 Ω - 42 MΩ
Dostawa z bateriami (2 typu AA), zestawem 
przewodów pomiarowych i pokrowcem, 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
225 x 77 x 35 40 00 828 875 135,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 5-1
z wyświetlaczem cyfrowym · z wyświetlaczem 
LCD 4-cyfrowym (6000 punktów) · kontrola 
ciągłości obwodu za pomocą czerwonej diody LED i 
brzęczenia · kontrola diod · precyzja dzięki technice 
pomiaru rzeczywistych wartości efektywnych TRUE 
RMS · wbudowany czujnik woltów sygnalizuje 
bezprzewodowo napięcia fazy oraz pęknięcia kabli w 
przewodach (optycznie), jednobiegunowa kontrola 
fazy · automatyczny wybór zakresu · automatyczne 
wyłączenie · pamięć wartości pomiarowych (HOLD), 
pamięć wartości szczytowych (PMAX/ PMIN), pomiar 
względny (REL) · kategoria pomiarowa CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 100 µV - 600 V, napięcie przemienne: 100 µV - 600 V, 
oporność: 0,1 Ω - 40 MΩ, częstotliwość: 0,01 Hz - 50 kHz,  
pojemność: 0,01 nF - 1 mF
Dostawa z bateriami (2 typu AA), przewodami pomiarowymi, ramą 
ochronną z gumy z zawieszką magnetyczną, torbą, baterie zapasowe 
patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
150 x 77 x 44 40 00 828 864 92,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 5-2
z wyświetlaczem cyfrowym · z podświetlanym 
wyświetlaczem LCD 4-cyfrowym (6000 punktów) · 
mikroamperowe zakresy pomiaru (400,0 µA DC/ 4000 µA 
DC) · kontrola ciągłości obwodu za pomocą czerwonej 
diody LED i brzęczenia · kontrola diod · precyzja dzięki 
technice pomiaru rzeczywistych wartości efektywnych 
TRUE RMS · wbudowany czujnik woltów sygnalizuje 
bezprzewodowo napięcia fazy oraz pęknięcia kabli w 
przewodach (optycznie) · jednobiegunowa kontrola fazy · automatyczny 
wybór zakresu · automatyczne wyłączenie · pamięć wartości pomiarowych 
(HOLD), pamięć wartości szczytowych (PMAX/ PMIN), pomiar względny 
(REL) · kategoria pomiarowa CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 100 µV - 600 V, napięcie przemienne: 100 µV - 600 V, prąd 
stały: 0,1 µA - 10 A, prąd zmienny: 1 mA - 10 A, oporność: 0,1 Ω - 40 MΩ 
częstotliwość: 0,01 Hz - 50 kHz, pojemność: 0,01 nF - 1 mF, temperatura: 
od - 40 °C do + 400 °C
Dostawa z bateriami (2 typu AA), przewodami pomiarowymi, ramą 
ochronną z gumy z zawieszką magnetyczną, czujnikiem temperatury  
z drutu, torbą, baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
150 x 77 x 44 40 00 828 866 139,50 WB05
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Miernik uniwersalny MM 6-2
z wyświetlaczem cyfrowym · z podświetlanym wyświetlaczem LCD 
4-cyfrowym (6000 punktów) · kontrola ciągłości obwodu za pomocą 
czerwonej diody LED i brzęczenia · kontrola diod · precyzja dzięki technice 
pomiaru rzeczywistych wartości efektywnych TRUE RMS · funkcja 
AutoV do automatycznego wykrywania napięcia AC/DC · niska impedancja 
wejściowa (LoZ) do wyrównywania napięć pojemnościowych i indukcyjnych · 
wbudowany czujnik woltów sygnalizuje bezprzewodowo napięcia fazy oraz 
pęknięcia kabli w przewodach (optycznie/akustycznie) · jednobiegunowa 
kontrola fazy · automatyczny wybór zakresu · automatyczne wyłączenie · 
pamięć wartości pomiarowych (HOLD), pamięć wartości szczytowych 
(PEAK), pomiar względny (REL) · kategoria pomiarowa CAT IV 600 V,  
CAT III 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 100 µV - 1000 V, napięcie przemienne: 100 µV - 1000 V, prąd 
stały: 1 mA - 10 A, prąd zmienny: 1 mA - 10 A, oporność: 0,1 Ω - 40 MΩ, 
częstotliwość: 0,01 Hz - 100 kHz, pojemność: 1 nF - 10 mF
Dostawa wraz z gumową ramą ochronną z zawieszeniem magnesu, 
torba, bateria (bateria blokowa 9 V LR 61), przewody pomiarowe 
bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 876 104

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
163 x 82 x 50 40 00 828 936 175,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 7-1
z wyświetlaczem cyfrowym · z wyświetlaczem LCD 4-cyfrowym  
(6000 punktów) z wykresem słupkowym · automatyczny wybór zakresu 
· automatyczne wyłączenie · pomiar rzeczywistych wartości efektywnych 
(TRMS) · funkcja AutoV służąca do automatycznej detekcji napięcia AC 
/ DC oraz niska impedancja wejściowa (LoZ) służąca do wyrównywania 
napięć pojemnościowych i indukcyjnych · czujnik woltów sygnalizuje 
bezprzewodowo napięcia fazy oraz pęknięcia kabli w przewodach 
(optycznie/akustycznie) · pomiar wartości względnych (REL), rejestracja 
wartości ekstremalnych (PEAK), pamięć wartości pomiarowych (HOLD), 
minimalnych i maksymalnych (MIN/ MAX) · kontrola ciągłości obwodu oraz 
diod · jednobiegunowa kontrola fazy · kategoria pomiarowa CAT IV 600 V, 
CAT III 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 10 µV - 1000 V, napięcie przemienne: 10 µV - 1000 V 
prąd stały/ prąd zmienny: 10 µA - 10 A, oporność: 0,1 Ω - 40 kΩ 
częstotliwość: 0,01 Hz - 100 kHz, pojemność: 1 nF - 10 mF,  
temperatura: od - 40 °C do + 400 °C
Dostawa obejmuje ramę ochronną z gumy, baterię (1 baterię blokową), 
torbę, przewody pomiarowe, czujnik temperatury drutu  
z przejściówką,  
Bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 814

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
180 x 88 x 33,5 40 00 828 879 209,00 WB05

Miernik uniwersalny MM 12 g

TRUE RMS Miernik uniwersalny z funkcją logowania i interfejsem 
Bluetooth® 
produkt odpowiedni do zastosowania w przemyśle (TRUE RMS, CAT IV 600 
V), elektrotechnice i usługach 
·  wyświetlacz LCD podświetlany z 4¾ miejscami (4000/40 000 punktów) z 
wykresem słupkowym

·  napięcie stałe/napięcie przemienne (10 µV - 1000 V), prąd stały/prąd 
zmienny (10 µA - 10 A), oporność (0,1 Ω - 40 MΩ), częstotliwość (0,1 Hz 
- 100 kHz), pojemność (0,01 nF - 40 mF), temperatura (-200 °C - +1200 °C)

· kontrola ciągłości obwodu (30 Ω) (brzęczenie)/ kontrola diody (2,0 V) 
·  technika pomiaru rzeczywistych wartości efektywnych TRUE RMS AC, 
AC+DC

·  funkcja zapisywania danych LOG (40 000 wartości pomiarowych, 
częstotliwość próbkowania 1 s - 10 min)

·  funkcja pamięci MEM (1 000 wartości pomiarowych, automatyczna 
funkcja A-SAVE i manualne zapisywanie SAVE)

·  bezpłatne oprogramowanie komputerowe BENNING PC-Win MM 12: 
przekazywanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym poprzez 
szeregowy kabel do transmisji danych za pomocą przyłącza USB na 
komputer stacjonarny lub laptop, częstotliwość próbkowania (interwały 
pomiarowe) z możliwością ustawienia od 1 s do 10 min, przedstawienie 
wartości pomiarowych poprzez wykres liniowy i w formie tabelarycznej z 
obliczeniem wartości minimalnej/maksymalnej i średniej, zapisywanie do 
100 000 wartości pomiarowych w formacie MS EXCEL®, pobieranie 
rejestru danych LOG i pamięci MEM

·  interfejs Bluetooth® Low Energy 4.0 oraz optyczny interfejs poprzez 
przyłącze USB

·  aplikacja iOS i Android do internetowego przekazywania i pobierania 
rejestru danych/pamięci

·  pobierz bezpłatną aplikację „BENNING MM-CM Link! zobacz, zapisz i 
udostępnij wartości pomiarów do dalszej analizy nadzoruj jednocześnie do 
5 cyfrowych mierników z bezpiecznej odległości przekazywanie wartości 
pomiarowych w czasie rzeczywistym poprzez Bluetooth 4.0 na smartfon i 
tablet (iOS/Android od 4.3) pobieranie rejestru danych LOG i pamięci MEM 
zapisywanie danych pomiarowych w formacie CSV przedstawianie danych 
pomiarowych na diagramie liniowym i w formie tabelarycznej

·  funkcja AutoV służąca do automatycznej detekcji napięcia AC / DC oraz 
niska impedancja wejściowa (LoZ) służąca do wyrównywania napięć 
pojemnościowych i indukcyjnych

·  filtr dolnoprzepustowy (tłumienie wysokiej częstotliwości HFR) do 
pomiarów napędów silnikowych 

·  automatyczny/ręczny wybór zakresu, automatyczne wyłączanie, wskaźnik 
poziomu baterii

·  wartość pomiarowa (HOLD), pamięć najwyższej wartości (P-HOLD), 
pomiar względny (REL), wartość maksymalna/minimalna/średnia (MAX/
MIN/AVG), pomiar szczytowy (dB/dBm)

· kategoria pomiarowa CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Dostawa wraz z oprogramowaniem komputerowym, szeregowym 
kablem do transmisji danych z przyłączem USB, gumową ramą 
ochronną, zawieszeniem magnesowym, torbą, bateriami (4 x Mignon 
1,5 V/AA/LR6), przewody pomiarowe, czujnik temperatury drutu, 
certyfikat kalibracji 
bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 816

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
206 x 94 x 54 40 00 828 924 429,00 WB05
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Miernik cęgowy CM P1 g

z wyświetlaczem cyfrowym · podświetlany wyświetlacz LCD 4-cyfrowy 
(4 200 punktów) · technika pomiaru rzeczywistych wartości skutecznych 
TRUE RMS · największa rozdzielczość 10 mA AC w zakresie pomiaru 40 A · 
wbudowany czujnik woltów (NCV) sygnalizuje bezprzewodowo napięcia fazy 
oraz pęknięcia kabli w przewodach (optycznie/akustycznie) · pomiar prądu 
włączeniowego (INRUSH) · filtr dolnoprzepustowy (LPF) · automatyczne 
wyłączanie (APO po 15 min., możliwość dezaktywacji) · pamięć wartości 
pomiarowych sygnalizacji zbyt niskiego napięcia baterii (HOLD) · rozwarcie 
szczęk maks. 23 mm · kategoria pomiarowa CAT III 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
prąd zmienny: 10 mA - 400 A
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), przewodami pomiarowymi i torbą 
ochronną, baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. Nr art. EUR KO
149 x 59 x 28 40 00 828 937 83,90 WB05

Miernik cęgowy CM P2 g

z wyświetlaczem cyfrowym · podświetlany wyświetlacz LCD 4-cyfrowy 
(4 200 punktów) · technika pomiaru rzeczywistych wartości skutecznych 
TRUE RMS · największa rozdzielczość 10 mA AC w zakresie pomiaru 40 A · 
wbudowany czujnik woltów (NCV) sygnalizuje bezprzewodowo napięcia fazy 
oraz pęknięcia kabli w przewodach (optycznie/akustycznie) · pomiar prądu 
włączeniowego (INRUSH) · filtr dolnoprzepustowy (LPF) · automatyczne 
wyłączanie (APO po 15 min., możliwość dezaktywacji) · wskaźnik niskiego 
poziomu baterii · pamięć wartości pomiarowych (HOLD), funkcja ZERO · 
rozwarcie szczęk maks. 23 mm · kategoria pomiarowa CAT III 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
prąd stały: 10 mA - 400 A, prąd zmienny: 10 mA - 400 A
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), przewodami pomiarowymi i torbą 
ochronną, baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. Nr art. EUR KO
149 x 59 x 28 40 00 828 938 116,00 WB05

Miernik cęgowy CM 1-3
z wyświetlaczem cyfrowym · widlasta głowica 
cęgów · z wyświetlaczem LCD 3½-miejscowym  
(2000 punktów) · ze wskaźnikiem rozładowania baterii · 
czujnik woltów do bezdotykowego rozpoznawania 
napięcia fazowego (optyczny/dźwiękowy) · lokalizuje 
przerwania, np. odsłoniętych przewodów, przedłużaczy 
na bębnie · z wbudowaną pamięcią wartości 
pomiarowych · kontrola ciągłości obwodu oraz diod · 
jednobiegunowa kontrola fazy · rozwarcie szczęk maks. 
16 mm · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 V - 1000 V, napięcie przemienne:  
0,1 V - 750 V, prąd zmienny: 0,1 A - 200 A,  
oporność: 0,1 Ω - 20 MΩ
Dostawa z bateriami (2 x 1 typ AAA), przewodami 
pomiarowymi i pokrowcem, bateria zapasowa 
patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
190 x 60 x 40 40 00 828 862 111,00 WB05

Miernik cęgowy CM 2
z wyświetlaczem cyfrowym · technika pomiaru 
rzeczywistych wartości skutecznych (TRMS) ·  
z wyświetlaczem LCD 3¾-cyfrowym (3999 punktów) ·  
idealny do pomiaru małych prądów · ze wskaźnikiem 
biegunowości i rozładowania baterii · automatyczne 
przełączanie zakresu · technika pomiaru rzeczywistych 
wartości skutecznych (TRMS) · automatyczne 
wyłączenie · rejestrowanie wartości pomiarowych i 
wartości maksymalnych · pomiary względne (pomiary 
różnicowe) · kontrola ciągłości obwodu · rozwarcie 
szczęk: 25 mm · kategoria przepięcia 300 V CAT III / 
600 V CAT II · z atestem VDE 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,1 mV - 600 V, napięcie przemienne: 
1mV - 600 V, prąd stały: 10 mA - 300 A, prąd zmienny: 
100 mA - 300 A 
oporność: 0,1 Ω - 40 MΩ
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), przewodami 
pomiarowymi i torbą ochronną, baterie  
zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
192 x 66 x 27 40 00 828 873 177,00 WB05

Miernik cęgowy CM 5-1
z wyświetlaczem cyfrowym · funkcja AUTOTEST · 
podświetlany wyświetlacz LCD 4-cyfrowy (9 999 
punktów) · automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego 
poziomu baterii · technika pomiaru rzeczywistych 
wartości skutecznych (TRMS) · automatyczny wybór 
prawidłowej funkcji pomiarowej TRUE RMS napięcie / 
prąd (AC/DC), rezystancja, ciągłość obwodu i dioda · 
wykluczone nieprawidłowe pomiary spowodowane 
nieprawidłowym wyborem zakresu pomiaru · szybki czas 
reakcji dzięki 5 wartościom kontrolnym na sekundę · 
pomiar napięcia z niską impedancją wejściową (LoZ) do 
wyrównywania napięć pojemnościowych i indukcyjnych · 
pamięć wartości pomiarowych (HOLD), funkcja ZERO · 
rozwarcie szczęk maks. 35 mm · kategoria pomiarowa 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
 
zakresy pomiarowe: 
napięcie stałe: 0,7 V - 1000 V, napięcie przemienne:  
1,3 V - 750 V 
prąd stały/ prąd zmienny: 0,9 A - 600 A,  
oporność: 1 Ω - 10 kΩ
Dostawa z baterią (1 bateria typu blokowego), 
przewodami pomiarowymi, torbą, bateria zapasowa 
patrz nr art. 40 00 901 814

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
215 x 85 x 51 40 00 828 880 256,00 WB05
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Zestaw przewodów pomiarowych TA 3
zestaw zabezpieczonych przewodów pomiarowych do wszystkich 
powszechnie dostępnych mierników uniwersalnych cyfrowych · cyfrowych 
mierników uniwersalnych ze szczypcami prądowymi oraz do mierników 
oporu izolacji z gniazdem 4 mm
Kategoria pomiarowa: 
CAT III 1000 V
Zakres dostawy: 
2 przewody pomiarowe (kable silikonowe) 
2 końcówki testowe (wąskie końcówki pomiarowe) 
2 chwytaki zaczepowe 
2 zaciski krokodylkowe 
(wygląd rzeczywisty produktu może odbiegać od ilustracji)

Wersja Ø końcówki pomiarowej mm Długość mm Nr art. EUR KO
8-częściowy 4 1000 40 00 828 922 49,50 WB05

Miernik rezystancji izolacji IT 101
przeznaczony do elektrotechniki, przemysłu, usług, 
utrzymania, wyszukiwania usterek · do pomiarów 
izolacji i rezystancji instalacji elektrycznych, 
urządzeń, przewodów, silników i generatorów · 
wyświetlacz LCD podświetlany z 4 cyframi (4000 
punktów) z wykresem słupkowym · możliwość 
ustawienia wartości granicznych dla pomiarów ISO ·  
zielona dioda dla pozytywnego wyniku badania, 
czerwona dioda dla napięcia kontrolnego i 
zewnętrznego · uruchomienie ostrza pomiarowego 
w celu rozpoczęcia pomiaru · pamięć wewnętrzna · 
TRUE RMS napięcie z filtrem dolnoprzepustowym · 
automatyczne rozładowanie napięć 
pojemnościowych · CAT IV 600 V 
 
zakresy pomiarowe: 
opór izolacji: do 20 GΩ, napięcie kontrolne: 50 V, 
100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), obliczenie 
wynikowego prądu upływowego · zakres 
niskoomowy: do 40 Ω (z prądem kontrolnym  
200 mA do kontroli połączeń przewodu 
ochronnego) współczynnik polaryzacji (PI), 
dielektryczny stopień absorpcji (DAR), napięcie 
600 V · oporność: 0,01 Ω - 40 k Ω
Dostawa z bateriami (4 typu AA), uruchomienie 
ostrza pomiarowego, przewody pomiarowe, 
zaciski krokodylkowe, rama ochronna  
z gumy, torba, baterie zapasowe patrz  
nr art. 40 00 901 816

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
207 x 95 x 52 40 00 828 900 476,00 WB05

Zestaw przewodów pomiarowych
do wszystkich powszechnie dostępnych mierników uniwersalnych 
cyfrowych, cęgowych mierników cyfrowych ze szczypcami prądowymi oraz 
do mierników oporu izolacji z gniazdem 4 mm · CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V 
(z nakładkami ochronnymi), CAT II 1000 V (bez nakładek ochronnych)

Wersja Ø końcówki 
pomiarowej 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

2-częściowy 4 1400 40 00 828 920 18,50 WB05
2-częściowy 2 1400 40 00 828 921 13,30 WB05

40 00 828 92140 00 828 920
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Cęgowy miernik natężenia prądu CM 9
TRUE RMS · do elektrotechniki i przemysłu (do 
wyszukiwania błędów w instalacjach elektrycznych/
urządzeniach) · niezawodne i łatwe wyszukiwanie 
błędów izolacji (np. uszkodzonych kabli, poluzowanych 
zacisków, zabrudzeń, wilgoci) · idealne do utrzymania 
prewencyjnego i wyszukiwania błędów (ochrona przed 
szkodami rzeczowymi i obrażeniami ciała, awariami 
prądu itd.) · z podświetlanym wyświetlaczem LCD  
z 4 cyframi (6000 punktów) z wykresem słupkowym · 
pomiar prądów upływowych i różnicowych w 
instalacjach elektrycznych (VDE 0100) i urządzeniach 
(VDE 0701/0702, DGUV przepis 3, rozp. w sprawie 
bezpieczeństwa eksploatacji) · największa rozdzielczość 
1 µA w zakresie pomiaru 6 mA · precyzja dzięki 
technice pomiaru rzeczywistych wartości efektywnych · 
pomiar bez wyłączenia w trakcie normalnej pracy 
instalacji / urządzenia · dołączany filtr dolnoprzepustowy 
(50 - 60 Hz) · sygnał dźwiękowy w razie przekroczenia 
wartości granicznej 0,25 mA, 0,5 mA i 3,5 mA (możliwość aktywacji) · 
pamięć wartości szczytowych (PEAK) · pamięć wartości pomiarowych 
(Hold) · optymalne ekranowanie przed polami zewnętrznymi ·  
rozwarcie szczęk: maks. 40 mm · CAT III 300 V 
 
zakres pomiarowy: prąd zmienny: 1 µA - 100 A
Dostawa z bateriami (2 typu AA) i pokrowcem, baterie  
zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
205 x 75 x 40 40 00 828 888 409,00 WB05

Miernik cęgowy CM 11
z wyświetlaczem cyfrowym · podświetlany 
wyświetlacz LCD 4-cyfrowy (6000 punktów) · idealny 
do wyszukiwania błędów w instalacjach elektrycznych, 
układach sterowania, urządzenia i elektryce pojazdów ·  
precyzyjny pomiar małych prądów AC/DC z 
największą rozdzielczością 0,1 mA · technika pomiaru 
rzeczywistych wartości skutecznych TRUE RMS · 
pomiar prądów upływowych, różnicowych i upływu · 
pomiar sygnałów procesowych 4 mA -  
20 mA bez przerywania pętli prądu · pomiar prądu 
spoczynkowego na akumulatorach pojazdu w celu 
sprawdzenia powolnego rozładowania akumulatora · 
precyzyjny pomiar prądów obciążeniowych do 20 A AC/ 
10 A DC · kontrola ciągłości obwodu · automatyczne 
wyłączanie (APO po 15 min., możliwość dezaktywacji) ·  
wskaźnik niskiego poziomu baterii · pamięć wartości 
pomiarowych (HOLD)/minimalnej i maksymalnej (MIN/
MAX), funkcja ZERO · rozwarcie szczęk maks. 23 mm · 
kategoria pomiarowa CAT IV 300 V, CAT III 600 V
zakresy pomiarowe: 
prąd stały: 0,1 mA - 10 A (zakresy pomiarowe 300,0 mA / 3,000 A / 10,00 A) 
prąd zmienny: 0,1 mA - 20 A (zakresy pomiarowe 300,0 mA / 3,000 A / 
20,00 A) 
napięcie: 0,01 V - 600 V, oporność: 0,1 Ω - 600 kΩ
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), przewodami  
pomiarowymi i torbą, baterie zapasowe patrz  
nr art. 40 00 901 815

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
206 x 76 x 33,5 40 00 828 923 319,00 WB05
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kontrola urządzeń elektrycznych  odpowiedzialność leży po stronie przedsiębiorcy! 
Instrukcja BHP UVV BGV A3 „Instalacje i urządzenia elektryczne nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wykonywania regularnych kontroli 
bezpieczeństwa instalacji i urządzeń elektrycznych. 
 
Rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy 
Rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy obejmuje przepisy dotyczące przygotowywania i używania urządzeń oraz eksploatacji instalacji wymagającej 
nadzoru. Techniczne zasady bezpieczeństwa eksploatacji (TRBS) precyzują rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy pod względem ustalania i 
oceniania zagrożeń oraz odprowadzania za pomocą odpowiednich środków. 
 
Podobnie jak ustawa i ochronie pracowników rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy jest skierowane bezpośrednio do pracodawcy. Prawo przenosi 
na przedsiębiorcę odpowiedzialność za przygotowanie bezpiecznych urządzeń dla swoich pracowników. 
 
Obowiązek wykonywania kontroli spoczywa na wszystkich użytkownikach, przedsiębiorstwach, jednostkach publicznych, siłach zbrojnych, straży 
pożarnej itd., krótko mówiąc we wszystkich branżach, które wykorzystują urządzenia elektryczne. 
 
niespełnienie obowiązku wykonywania regularnych kontroli nie jest traktowanie tylko jako wykroczenie, ale stanowić może nawet 
poważne karalne naruszenie prawa, które ukarane może być mandatami pieniężnymi a nawet karą pozbawienia wolności. Może się zdarzyć, 
że firma ze względu na koszty rezygnuje z kontroli urządzeń i dochodzi do wypadku z udziałem personelu z powodu wadliwego urządzenia. 
 
Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia (np. ręcznie prowadzonych urządzeń/narzędzi elektrycznych) przez cały okres użytkowania, konieczne są 
regularne kontrole powtórne.  
Kontrolę muszą przeprowadzać „uprawnione osoby, które ze względu na swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i aktualną działalność 
zawodową dysponują odpowiednimi kwalifikacjami do kontroli urządzeń. 
 
Kontrola zgodna z DIN VDE 0701-0702 
Kontrolę urządzeń elektrycznych należy przeprowadzać zgodnie z normą DIN VDE 0701-0702, „Kontrola po uruchomieniu, modyfikacji urządzeń 
elektrycznych  kontrola powtórna urządzeń elektrycznych. 
Kontrola dzieli się na etapy: 
1. kontrola wzrokowa 
2. pomiar oporu przewodu ochronnego, oporu izolacji, prądu przewodu ochronnego i prądu dotykowego 
3. kontrola działania wymagana po uruchomieniu i modyfikacji, ew. także po kontroli powtórnej 
4. dokumentacja 
 
testery urządzeń „ST 710, „ST  725 i „ST 755 SET (nr art. 40 00 828 883, 40 00 828 856, 40 00 828 861) umożliwiają szybkie i proste 
wykonanie określonych kontroli i badań oraz ich prawidłowe udokumentowanie. 

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
270 x 115 x 55 40 00 828 883 456,00 WR01

Tester urządzeń ST 710 g

do testowania bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego/sprzętu roboczego, 
np. narzędzi elektrycznych, silnikowych, lamp, przedłużaczy kabli, urządzeń 
gospodarstwa domowego zgodnie z DIN VDE 0701/0702 regulacja DGUV 
3 · prosta obsługa za pomocą trzech przycisków · pełny test można 
przeprowadzić w ciągu 10 sekund, niezależnie od zasilania sieciowego · 
automatyczna sekwencja badań dla urządzeń klasy I, II (III) · pomiar oporu 
izolacji, żyły ochronnej, przewodu ochronnego i prądu stykowego zgodnie 
z równoważną metodą prądu upływowego · próba okablowania RPE i 
RISO · badanie ciągłości i zwarcia fazy/przewodu neutralnego · napięcie na 
gniazdku zewnętrznym z zestykiem uziemiającym (L-N, L-PE, N-PE) · wyjścia 
trójfazowe mogą być testowane za pomocą opcjonalnych adapterów 
pomiarowych (bez adaptera pomiarowego). · wartości graniczne ustawione 
zgodnie z normą VDE 
 
szczególne zalety produktu: wyświetlacz graficzny, automatyczna 
sekwencja testów z deklaracją dobrej/złej jakości, pojemność akumulatora 
dla 2500 próbek, bezpłatne pobieranie raportów z testów (Excel, PDF) na 
stronie www.benning.de

Zakres dostawy: tester urządzenia ST 710, futerał, kabel testowy 
z regulowanym klipsem, kabel zasilający, baterie (6 x typ AA) ·  
baterie zapasowe patrz nr art.40 00 901 816 
 
akcesoria opcjonalne (nie zawarte w zestawie) 
300 plakietek kontrolnych (patrz art. nr. 40 00 828 886) 
adapter pomiarowy - wtyczka CEE z zestykiem uziemiającym 16 A / 32 A 
(patrz art. nr. 40 00 828 901 / 40 00 828 902) 
cęgowy miernik natężenia prądu Benning CM 9 (patrz art. nr.40 00 828 888) 
wtyczka pomiarowa adaptera z zestykiem uziemiającym do 
uziemiającego złącza stykowego (patrz art. nr 40 00 828 903) 
adapter pomiarowy CEE-CEE w wersji 16 A / 32 A  
(patrz art. nr. 40 00 828 904 / 40 00 828 908)
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Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
270 x 115 x 55 40 00 828 856 727,00 WR01

Tester ciągłości obwodu i tester przewodów z oświetleniem roboczym 
ST  725 g

nadaje się do stosowania w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, 
serwisie, wspólnotach mieszkaniowych (łatwa obsługa, do testowania 
akumulatorów i zasilania sieciowego) 
 
obszary zastosowania: badanie urządzeń z przełącznikami/zasilaczami 
zależnymi od napięcia sieciowego, takich jak urządzenia/narzędzia 
sterowane elektronicznie · urządzenia i sprzęt technologii informacyjno-
komunikacyjnych, które mogą być w pełni przetestowane wyłącznie pod 
napięciem sieciowym zgodnie z VDE 0701-0702, DGUV Regulacja 3, ÖVE/
ÖNORM E 8701, NEN 3140. 
 
·  miernik wartości dla 999 obiektów testowych, odczytywanych przez 
interfejs mikroUSB

·  oprogramowanie do generowania raportów z testów w programie MS 
Excel do pobrania

·  bezpośrednie generowanie raportu z testów przez interfejs szeregowy i 
opcjonalną drukarkę Benning PT 1

·  zintegrowany zegar czasu rzeczywistego do zapisywania wartości 
pomiarowych z datą badania

·  szybki (test w ciągu kilku sekund), kompletny (tester urządzenia i tester 
FI/RCD w jednym testerze), jednorazowy (testowanie urządzeń 1- i 
3-fazowych w warunkach funkcjonalnych)

·  automatyczna sekwencja testu z sygnalizacją słabego/złego stanu dla 
urządzeń klasy I, II (III) i testu przewodów 

·  aktywne testowanie urządzeń 3-fazowych w warunkach funkcjonalnych 
(opcjonalne adaptery pomiarowe)

· wartości graniczne ustawione zgodnie z normą VDE 
· pojemność akumulatora dla 2500 próbek do badań 
· waga: 950 g 
 
pomiary: 
rezystancja przewodu ochronnego (prąd probierczy 200 mA z odwróceniem 
polaryzacji), rezystancja izolacji (napięcie probiercze 250 V/500 V), test 
wyłącznika różnicowo-prądowego 30 mA FI/RCD/PRCD (czas zadziałania 
przy prądzie 1 x i 5 x prąd znamionowy), napięcie na zewnętrznym gniazdku 
z zestykiem uziemiającym 
zasilanie elektryczne:  
przewód ochronny/prąd stykowy poprzez prąd różnicowy/metoda pomiaru 
bezpośredniego z automatyczną biegunowością sieci 
zasilanie bateriami: 
przewód ochronny/prąd stykowy za pomocą równoważnej metody prądu 
upływowego

Zakres dostawy: tester urządzenia, futerał, kabel testowy z 
regulowanym zaciskiem, kabel zasilający, baterie (6 x typ AA), kabel 
micro-USB, oprogramowanie do pobrania na CD-ROM, zapasowe 
baterie patrz art. nr. 40 00 901 816

Akcesoria opcjonalne (nie wchodzą w skład zestawu): 
300 samoprzylepnych naklejek testowych ”Data następnego badania” 
(patrz art. nr. 40 00 828 886) 
 
Adapter pomiarowy do odbiorników trójfazowych (aktywny, z 
przełącznikami zależnymi od napięcia sieciowego) do pomiaru RPE i IPE 
(pomiar bezpośredni) w warunkach funkcjonalnych: 
 
- 16 A aktywny 5-stykowy CEE, Nr art.. 40 00 828 906 
- 32 A aktywny 5-stykowy CEE, Nr art. 40 00 828 907 
 
Adapter pomiarowy do odbiorników trójfazowych (pasywny), 
do pomiaru RPE, Riso i iEA. · Złącze CEE (5-biegunowe), do wtyczki 
zabezpieczającej (3-biegunowe) 
 
- 16 A wtyczka bezpieczeństwa CEE 5-stykowa pasywna,  
nr art. 40 00 828 901 
- 32 A 5-biegunowa wtyczka bezpieczeństwa CEE pasywna,  
nr art. 40 00 828 902

Wersja Nr art. EUR KO
wtyczka ze stykiem ochronnym 16 A CEE 40 00 828 901 59,90 WB05
wtyczka ze stykiem ochronnym 32 A CEE 40 00 828 902 76,00 WB05

Adapter pomiarowy g

do odbiorników trójfazowych (pasywnych) · do pomiaru RPE, RISO i IEA · 
złącze CEE (5-pin.), na wtyczkę z zestykiem uziemiającym (3-pin.) 
 
do stosowania z testerami urządzeń   nr art. 40 00 828 883,   
nr art. 40 00 828 856,  nr art. 40 00 828 861

Wersja Nr art. EUR KO
16 A CEE 5-pin. aktywny 40 00 828 906 324,00 WB05
32 A CEE 5-pin. aktywny 40 00 828 907 339,00 WB05

Adapter pomiarowy g

do odbiorników trójfazowych (aktywnych) · do pomiaru RPE i IPE podczas 
eksploatacji (pomiar bezpośredni) · przejściówka 400 V złącze/wtyczka CEE 
(5-pin.) z układem analitycznym i przewodem pomiaru sygnału 
 
do stosowania z testerem urządzeń  nr art. 40 00 828 856
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Adapter pomiarowy
do cęgowego miernika natężenia prądu CM 9 9 nr art. 40 00 828 888 · 
do odbiorników jedno- i trójfazowych · do pomiaru prądu różnicowego, 
przewodu ochronnego, prądu obciążenia · przewody wyprowadzone osobno

adapter pomiarowy i cęgowy miernik natężenia prądu CM 9* (nr art. 
40 00 828 888), uzupełniają DGUV przepis 3 kontrola narzędzi wg DIN VDE 
0701-0702 z BENNING ST 710* (tylko zamienny pomiar prądu upływowego) 
(nr art. 40 00 828 883) i wspomagają wybierane procedury kontroli testera 
urządzeń * (nr art. 40 00 828 861) 
*cęgowy miernik natężenia prądu i tester urządzeń nie wchodzą w zakres 
dostawy)

Wersja Nr art. EUR KO
jednofazowe odbiorniki z wtyczką ze sty-
kiem ochronnym dla gniazda z zestykiem 
uziemiającym

40 00 828 903 76,95 WB05

odbiorniki trójfazowe 16 A CEE-CEE 40 00 828 904 103,00 WB05
odbiorniki trójfazowe 32 A CEE-CEE 40 00 828 908 119,00 WB05
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
405 x 330 x 165 40 00 828 861 1979,00 D WR01

Tester urządzeń ST 755 SET g

VDE 0701-0702, VDE 0751 do testowania elektrycznych i medycznych 
urządzeń elektrycznych 
 
zastosowanie:  
kontrola urządzeń elektrycznych/sprzętu roboczego zgodnie z DIN VDE 
0701-702, DGUV przepis 3, w tym przenośnych RCD i medycznych urządzeń 
elektrycznych zgodnie z DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), np. łóżek 
szpitalnych/opiekuńczych. 
 
·  nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika dzięki wyraźnemu ekranowi 
dotykowemu z klawiaturą i funkcją pomocy QWERTY

· automatyczna i ręczna sekwencja testów z oznaczeniem towaru/błędu 
·  pełna baza danych próbek wraz z historią badań może być przechowywana 
na karcie SD

· bezpłatna aktualizacja oprogramowania sprzętowego 
·  interfejs użytkownika zasilany bateryjnie (np. w przypadku zaniku zasilania, 
transport testera urządzenia, w trybie czuwania, dostęp do karty SD)

·  interfejsy: WLAN, Bluetooth®, 4 x USB typu A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x 
wejście na kartę SD 

pomiary:  
rezystancja przewodu ochronnego (200 mA/10 A prąd probierczy), 
rezystancja izolacji (50 V - 500 V napięcie probiercze), przewód ochronny / 

prąd stykowy (różnicowy / zamienny / pomiar bezpośredni), test działania 
(V/A/W) metodą TRUE RMS, testowanie ruchomych PRCD takich jak  
PRCD-S/-S+/-K, FI/RCD typ probierczy AC/A/F/B/B+, podłączenie i 
przedłużenie urządzenia, testowanie odbiorników 3-fazowych. dodatkowo  
do VDE 0751: prąd upływowy urządzenia, prąd upływowy części aplikacyjnej 
typu B, BF i CF

Zakres dostawy: urządzenie testowe w obudowie wodoodpornej, 
pyłoszczelnej (IP67) i odpornej na złamania, samokompensujący się 
przewód testowy, jeden czerwono-czarny przewód testowy/końcówka 
testowa/klamra mocująca 4 mm, kabel zasilający, karta SD, certyfikat 
testu producenta, oprogramowanie komputerowe (CD), skaner kodów 
kreskowych, etykiety z kodami kreskowymi (1000 szt.), identyfikatory 
testowe (300 szt.), certyfikat testu producenta 
 
Akcesoria opcjonalne (nie wchodzą w skład zestawu): 
adapter pomiarowy wtyczka ochronna CEE w 16 A/32 A  
(patrz art. nr 40 00 828 901/ 40 00 828 902) 
cęgowy miernik natężenia prądu Benning CM 9 (patrz art. nr. 40 00 828 888) 
pomiar styku uziemienia adaptera (patrz art. nr. 40 00 828 903) 
adapter pomiarowy CEE-CEE w wersji 16 A / 32 A  
(patrz art. nr. 40 00 828 904 / 40 00 828 908)

Ø mm Nr art. EUR KO
30 40 00 828 886 55,50 WB05

Naklejki kontrolne g

do zapisywania następnego terminu kontroli · samoprzylepna · wygląd rzeczywisty może odbiegać od ilustracji 
 
J.OP. = 1 rolka po 300 sztuk naklejek kontrolnych

255-05_09___im Aufbau[2244421]-9l.indd   256 07.11.2018   14:15:42



Opcjonalne cęgi pomiarowe CC 3
do zastosowania z testerem instalacyjnym IT 130 (nr art. 40 00 828 919) 
prąd stały / zmienny 0,2 A - 300 A AC/DC 
wyjście 1 mV/1 A 
wraz z baterią, przewodami pomiarowymi i torbą 
 
kategoria pomiarowa: 
CAT III 600 V

Dostawa z baterią (typu blokowego), opcjonalne cęgi pomiarowe, 
przewodami pomiarowymi, torbą, bateria zapasowa patrz nr art. 
40 00 901 814

Rozwarcie szczęk mm Nr art. EUR KO
maks. 25 40 00 828 918 153,00 WB05

Czujnik mocy oświetlenia Luxmeter Typ B g

dokładność 5 %
Wyposażenie opcjonalne do urządzenia do testowania instalacji IT 130

Nr art. EUR KO
40 00 828 915 265,00 D WB05
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. EUR KO
40 00 828 919 1329,00 D WR01

Urządzenie do testowania instalacji TRUE RMS BENNING IT 130 g

przeznaczone do elektrotechniki, przemysłu (kontrole bezpieczeństwa 
urządzeń elektrycznych do 1000 V), pierwszego uruchomienia, kontroli 
powtórnej, wyszukiwania błędów, protokołowania, fotowoltaiki · 
Wielofunkcyjne narzędzie do testowania urządzeń elektrycznych zgodnie z 
DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) i DIN VDE 0105-100 (EN 50110) · w tym do 
przeprowadzania testów wyłączników różnicowo-prądowych typu B/B+ 
(reagujący na prądy różnicowe przemienne, stałe pulsujące i stałe o 
niedużym tętnieniu) oraz typu AC, A, F (częstotliwości mieszane) 
 
pomiary: 
Opór niskoomowy (200 mA z odwracaniem polaryzacją), przejście (7 mA), 
opór izolacji (50 V/ 100 V/ 250 V/ 500 V/ 1000 V) · impedancja przewodu 
(L-N/L) ze spadkiem napięcia i prądem zwarciowym · impedancja pętli (L-PE) 
bez załączania FI/RCD oraz prądu zwarciowego ·  testy standardowych i 
działających z opóźnieniem wyłączników różnicowo-prądowych (S) (typu AC, 
A, F, B, B+ z automatyczną kontrolą, napięciem stykowym, czasem 
uruchomienia i prądem uruchomienia (rampy)) · napięcie TRUE RMS · 
częstotliwość, faza, pierwszy błąd prądu upływowego w sieci IT 
 
pomiary za pomocą akcesoriów opcjonalnych: pomiar uziemienia 
metodą 3 przewodów za pomocą zestawu do uziemiania BENNING 
(044113), nr art. 40 00 828 913, pomiar prądu TRUE RMS za pomocą cęgów 
pomiarowych BENNING CC 1 (044037) · BENNING CC 3 (044038), nr art. 
40 00 828 918 · pomiar natężenia oświetlenia za pomocą luksometru 
BENNING typu B (044111), nr art. 40 00 828 915 
 
szczególne zalety produktu:  
Pamięć wartości pomiarowych w 4 płaszczyznach (obiekt, blok, bezpiecznik, 
punkt pomiaru) · Przesyłanie struktur urządzeń, pobieranie wartości pomiaru ·  
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (wartość pomiaru wraz z datą/
godziną) · Interfejs dwukierunkowy (USB/ RS 232) · jednoznaczny komunikat 
o prawidłowym/nieprawidłowym pomiarze za pomocą czerwonej/zielonej 
kontrolki LED na urządzeniu do testowania oraz na przełączanej końcówce 
sterowniczej · końcówka sterownicza z przyciskami TEST i PAMIĘĆ oraz 
mocnym oświetleniem LED miejsca pomiaru · złącze do skanera kodów 
kreskowych w celu identyfikacji miejsc pomiaru i zmiany nazwy pamięci · 
Wyświetlacz graficzny z podświetleniem · Funkcja pomocy ze schematem 
połączeń · kontrola napięcia online · wbudowana funkcja ładowania baterii · 
oprogramowanie komputerowe BENNING PC-Win IT 130: tworzenie i 
przenoszenie (przesyłanie) struktur urządzeń do BENNING IT 130 w celu 
przeprowadzenia racjonalnej kontroli powtórnej · pobieranie wartości 
pomiaru i protokołowanie (raport z testów, protokół kontrolny ZVEH)

Zestaw obejmuje: urządzenie do testowania instalacji, torba do 
przenoszenia, oprogramowanie komputerowe, kabel USB i RS-232, 
przełączana końcówka sterownicza, kabel testowy z wtyczką z zestykiem 
uziemiającym, uniwersalny przewód testowy składający się z 3 przewodów 
(długość = 1,5 m), 3 x końcówki testowe/ zaciski krokodylkowe, ładowarka z 
6 ładowalnymi bateriami NiMH (typu AA), certyfikat kalibracji

Akcesoria opcjonalne (nie wchodzą w zakres dostawy) 
Zestaw do uziemiania, nr art. 40 00 828 913 
Zestaw do uziemiania służący do pomiarów uziemienia za pomocą metody 
3 przewodów, składający się z 2 śledzi ziemnych i 3 przewodów kontrolnych 
(2 x 20 m, 1 x 4,5 m) 
Cęgi pomiarowe AC BENNING CC 3, nr art. 40 00 828 918 
Prąd zmienny 1 A - 40 A AC/DC (300 A AC/DC), wyjście 10 mV/1 A, 
rozwarcie szczęk maks. 25 mm, kategoria pomiarowa CAT III 600 V, wraz 
z przewodami pomiarowymi, torbą, bateriami (1x bateria typu blokowego), 
bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 814 
Czujnik natężenia oświetlenia luksometr BENNING typ B,  
nr art. 40 00 828 915 
Do planowania i sprawdzania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 
dokładność 5%

Zestaw do uziemiania g

zestaw do uziemiania służący do pomiarów uziemienia za pomocą metody 
trzech przewodów, składający się z 2 śledzi ziemnych i 3 przewodów 
kontrolnych

Wersja Nr art. EUR KO
5 części 40 00 828 913 96,00 WB05
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 828 925 40 00 828 926
Model 113 114
Wyświetlacz optyczny i akustyczny optyczny i wibrujący
Zakres pomiarowy V / AC 12–1000 12–1000
Kategoria pomiarowa V CAT III 1000 CAT III 1000

Tester napięcia Testboy
rozpoznawanie napięć przemiennych bez przepływu prądu · znajdowanie 
pęknięć kabla i uszkodzonych bezpieczników · kontrola uszkodzonych 
przełączników, gniazdek, gniazd przyłączeniowych, transformatorów, np. 
niskonapięciowych systemów oświetleniowych i łańcuchów świetlnych · 
rozpoznawanie przewodów fazowych w sieciach jedno- i trójfazowych · 
sprawdza działanie przełączników ochronnych · rozpoznaje uszkodzone 
przełączniki In-Line oraz kable przewodzące napięcie w puszkach 
rozdzielaczy · zakres pomiaru przełączalny (12 - 1000 V/ 100 - 1000 V) · 
funkcja latarki kieszonkowej LED · obudowa z tworzywa sztucznego ABS 
odpornego na uderzenia i pęknięcia · kategoria przepięcia: CAT III 1000 V
Zakresy pomiaru: 
Napięcie prądu przemiennego: 12-1000 V/AC 
wskazanie: 40 00 828 925: optyczny + akustyczny,  
40 00 828 926: optyczny + wibrujący
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), baterie zapasowe patrz  
nr art. 40 00 901 815

Model Nr art. EUR KO
113 40 00 828 925 21,70 WR02
114 40 00 828 926 25,40 WR02

Nr art. 40 00 828 927
Wyświetlacz optyczny, 8 diod LED
Zakres pomiarowy V AC/DC 6-400
Kategoria pomiarowa V CAT III 400

Próbnik napięcia Testboy 40 Plus
Optyczny wyświetlacz napięcia DC i AC 8 diod 
LED · Poszukiwanie fazy przy przewodach 
ochronnych · zasilanie następuje poprzez obiekt 
pomiarowy · kategoria przepięcia: CAT III 400
Zakres pomiarowy: 
Napięcie prądu przemiennego/stałego:  
6-400 V AC/DC

Nr art. EUR KO
40 00 828 927 17,70 WR02

Próbnik napięcia Testboy Profi III LED
dwubiegunowy · wyświetlanie napięcia również 
bez baterii · jednobiegunowa kontrola fazy · 
dwubiegunowa kontrola pola wirującego · kontrola 
ciągłości obwodu 0 - 200 kΩ (optyczne, akustyczne) ·  
test diody · test kontrolny różnicowo-prądowy FI/
RCD (30 mA przy 230 V AC) za pomocą dwóch 
przycisków · odkręcane adaptery końcówki 
testowej 4 mm i nakładki kontrolne GS 38 · 
optymalna obsługa jednoręczna (styk ochronny + 
gniazdka CEE) · sygnał optyczny i wibrujący w 
przypadku napięcia niebezpiecznego dla życia od 
35 V · oświetlenie stacji kontrolnej · kategoria 
przepięcia: CAT IV 400 V
Zakres pomiarowy: 
wyświetlacz: 6-1000 optyczny (LED) 
napięcie prądu przemiennego: 6-1000 V AC 
napięcie prądu stałego: 6-1400 V DC
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), baterie 
zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Nr art. EUR KO
40 00 828 928 54,90 WR02

Tester napięcia 6-24V Testboy Profi III LCD
dwubiegunowy · automatyczny wybór zakresu 
testów · wyświetlanie napięcia również bez baterii · 
jednobiegunowa kontrola fazy · dwubiegunowa kontrola 
pola wirującego · pomiar oporu 0,1 - 199,9 kΩ · kontrola 
ciągłości obwodu z sygnałem akustycznym 0 - 5 kΩ · 
zakres pomiaru 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC · wskaźnik 
częstotliwości 0 - 500 Hz · test kontrolny różnicowo-
prądowy FI/RCD (30 mA) za pomocą dwóch przycisków · 
odkręcane adaptery końcówki testowej 4 mm i nakładki 
kontrolne GS 38 · Data-Hold (przy napięciu i oporności) · 
optymalna obsługa jednoręczna (styk ochronny + gniazdka 
CEE) · sygnał akustyczny i wibrujący w przypadku 
napięcia niebezpiecznego dla życia od 35 V · funkcja 
latarki kieszonkowej · automatyczne podświetlenie tła ·  
kategoria przepięcia: CAT IV 500 V
Zakres pomiarowy: 
napięcie prądu przemiennego: 3-1000 V AC 
napięcie prądu stałego: 4-1400 V DC
Dostawa z bateriami (2 typu AAA), baterie zapasowe 
patrz nr art. 40 00 901 815

Nr art. EUR KO
40 00 828 929 89,00 WR02

Nr art. 40 00 828 931
Wyświetlacz LCD
Napięcie przemienne 1 mV - 600 V
Napięcie stałe 0,1 mV - 600 V
Prąd zmienny 1 µA - 10 A
Prąd stały 1 µA - 10 A

Miernik uniwersalny cyfrowy Testboy 313
napięcie stałe i przemienne do 600 V · prąd stały i 
przemienny do 10 A · wykluczone błędu 
zastosowania ze względu na automatyczną 
ochronę zakresu pomiaru · test ciągłości obwodu · 
test diody · oporność do 20 MΩ · pojemność do  
20 µF · pomiar temperatury od -20 do +1000 °C za 
pomocą czujnika typu K · częstotliwość 0-20 kHz · 
funkcja wstrzymania danych · podświetlenie tła · 
kategoria przepięcia: CAT III 600 V
Zakresy pomiarowe: 
napięcie przemienne: 1 mV - 600 V 
napięcie stałe: 0,1 mV - 600 V 
prąd zmienny:1 µA - 10 A 
prąd stały:1 µA - 10 A
Dostawa z baterią (1 typu blokowego),  
2 przewodami pomiarowymi, 1 czujnikiem 
temperatury i 1 torbą, baterie zapasowe patrz 
nr art. 40 00 901 814

Nr art. EUR KO
40 00 828 931 56,00 WR02

Miernik cęgowy TV 218
z wyświetlaczem cyfrowym · zakres pomiarowy: prąd 
stały i przemienny 10 A - 200 A (dwa zakresy pomiaru 
40 A i 200 A) · Data Hold · funkcja Auto-Power-Off ·  
True RMS · prędkość próbkowania: 3 razy na sekundę · 
dokładne wyniki pomiarów dzięki zerowaniu 
przyciskiem (zero) · rozwarcie szczęk 21 mm do trudno 
dostępnych miejsc · kategoria przepięcia: CAT III 300 V
zakres pomiarowy: 
wskazanie: LCD 3 3/4 cyfr, 4000 liczb
Dostawa z bateriami (2 x 1,5 V LR44) i pokrowcem, 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 744

Wyświetlacz Nr art. EUR KO
LCD 3 3/4 cyfr, 4000 liczb 40 00 828 932 107,00 WR02
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Nr art. 40 00 828 933
Wyświetlacz LCD z 4 cyframi
Zakres pomiarowy A / V 10 mA - 600 / 1 mV - 600
Kategoria pomiarowa V CAT III 600

Miernik cęgowy Testboy TV 216N
z wyświetlaczem cyfrowym · T-RMS i pomiar 
wartości minimalnych oraz maksymalnych · rezystancja 
do 60 MOhm · zakres częstotliwości: 10 Hz do 1 kHz · 
pomiar pojemności · dźwiękowa kontrola ciągłości 
obwodu · test diody · wbudowana funkcja latarki 
kieszonkowej LED · kategoria przepięcia: CAT III 600 V
zakres pomiarowy: 
wskazanie: LCD z 4 cyframi 
prąd zmienny/stały: 10 mA - 600 A 
napięcie przemienne/stałe: 1 mV - 600 V
Dostawa z bateriami (3 typu AA), 1 przewodem 
pomiarowym, pokrowcem, baterie zapasowe patrz 
nr art. 40 00 901 815

Nr art. EUR KO
40 00 828 933 133,00 WR02

Tester, lokalizator przewodów Testboy 26
z funkcją latarki kieszonkowej LED · wskaźnik akustyczny · ułatwia 
znajdowanie przewodów w ścianie i w kanałach kablowych oraz 
przyporządkowanie par przewodów i żył · bezstopniowe ustawianie 
głośności · maksymalna długość przewodu 8000 m (bez obciążenia) · 
wyszukiwanie pęknięć kabli · wybór dźwięku zmieniającego się lub 
pulsującego
Dostawa z baterią (1 bateria typu blokowego), 1 nadajnik, 1 odbiornik 
laserowy, 1 zestaw przejściówek (adapter koncentryczny, F i RJ11)  
i pokrowiec, bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 814

Wyświetlacz Nr art. EUR KO
akustyczny 40 00 828 930 129,00 WR02

Nr art. 40 00 828 934
Zakres pomiarowy °C - 50 do 550
Dokładność ±2 °C 
Temperatura robocza °C 0 do 40
Stosunek pomiarowy 12:1
Klasa lasera 2
Baterie 2 x typ AAA

Termometr na podczerwień TV 323
dołączany punkt laserowy · wskaźnik 
wielomiejscowy · dołączane oświetlenie 
wyświetlacza · funkcja wstrzymania danych · 
wskaźnik wartości min./maks. · automatyczne 
wyłączenie
Zakres dostawy: termometr na podczerwień, 
baterie 
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Nr art. EUR KO
40 00 828 934 53,00 WR02

Nr art. 40 00 828 935
Zakres pomiarowy °C - 60 do 500
Dokładność ±2 °C 
Temperatura robocza °C 0 - 50
Stosunek pomiarowy 12:1
Klasa lasera 2
Baterie 2 x typ AAA

Termometr na podczerwień TV 325
wskaźnik wielomiejscowy · podświetlany 
wyświetlacz · dołączany punkt laserowy · 
pamięć Min/Max · funkcja alarmu · funkcja latarki 
kieszonkowej · pomiar ciągły ze wskazaniem 
wartości średniej · funkcja Auto-Power-Off · 
ustawiany współczynnik emisyjności
Zakres dostawy:  termometr na podczerwień, 
czujnik K-Type, (od -50 do 200°C), futerał, baterie 
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Nr art. EUR KO
40 00 828 935 104,00 WR02

Nr art. 40 00 873 602
Głębokość skanowania  
mm 

metal: 50 - 80 / przewody pod napięciem: 30 - 50 / 
drewno: 40

Automatyczna kalibracja ja
Auto-Power-Off ja
Wys. x szer. x gł. mm 145 x 65 x 25

Wykrywacz do metali / przewodów 
elektrycznych WMV Plus
posiada funkcję wykrywania konstrukcji  
z drewna 
3 funkcje (metal, przewody pod napięciem i 
konstrukcje drewniane) · duży wyświetlacz 
LCD oraz sygnalizacja akustyczna · funkcja 
automatycznego wyłączania ·  ok.  
Do pracy potrzebna jest bateria blokowa(9V) 
(brak w komplecie), należy zamówić osobno -  
nr art. 40 00 901 814

Nr art. EUR KO
40 00 873 602 16,50 WB04

Nr art. 40 00 873 603
Głębokość skanowania  
mm 

metale żelazne: 80 / metale nieżelazne: 60 /  
przewody pod napięciem: 50 / drewno: 22

Automatyczna kalibracja ja
Auto-Power-Off ja
Wys. x szer. x gł. mm 145 x 68 x 25

Skaner ścienny TV 700
rejestruje metale z zawartością żelaza i bez 
zawartości żelaza, drewno i przewody pod 
napięciem · właściwości optyczne i akustyczne 
za pomocą LCD z oświetleniem tła i wskaźnikiem 
lampkowym
W komplecie: skaner ścienny, pokrowiec, bateria
Bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 814 
          

Nr art. EUR KO
40 00 873 603 68,00 WR02
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw kluczy nasadowych 
854 X
napęd kwadratowy 6,3 mm (1/4”) · 
wszystkie klucze nasadowe i 
akcesoria ze stali szlachetnej  
 
szczególne zalety produktu: 
·  wszystkie części metalowe to w 
100% stal szlachetna i dzięki 
temu są nierdzewne

· nie powodują reakcji alergicznych 
· bardzo duża statyczna obciążalność 
· bardzo duża obciążalność przez dłuższy okres czasu 
· bardzo długi okres trwałości 
 
Wyłącznie stosowanie do śrub i innych elementów ze stali szlachetnej: 
Wyłącznie stosowanie ze śrubami i innymi elementami ze stali szlachetnej 
zapobiega tworzeniu się rdzy na wysokiej jakości częściach. 
 
Znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle, technologii lotniczej,  
w laboratoriach, w technologii medycznej, przemyśle spożywczym, 
budowie statków, stoczniach, w nautyce, w przemyśle samochodowym itp. 
 
Zawartość: 
1 grzechotka z przełącznikiem i uchwytem 2-materiałowym 
po 1  kluczu nasadowym 6-kt. rozwartość klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -  

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1  kluczu nasadowym do śrub imbusowych rozwartość klucza 3 - 4 - 5 - 6 

- 8 mm
po 1 przedłużce 55 i 147 mm 
1 rękojeść dwumateriałowa z końcówką kwadratową o długości 134 mm 
1 rękojeść przesuwna o długości 115 mm, 
1 przegub Cardana
Dostawa w SmartCase (1/9) 165-S

Zawartość Nr art. EUR KO
24 części 40 00 820 546 251,70 WX26

Zestaw kluczy imbusowych
stal szlachetna  · z gałkami kulistymi, długie ramię · długie ramię z kulką · 
umożliwia przykręcanie pod kątem do 25°
Szczególne zalety produktu: 
· komplet ze stali nierdzewnej 
·  brak ścierania powodującego powstawanie rdzy przy wkręcaniu śrub ze 
stali nierdzewnej

· powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają nierdzewne 
 
długości zgodnie z ISO 2936 L  
 
Dostawa w uchwycie z tworzywa sztucznego 

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 825 116 22,25 PK16
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw kluczy imbusowych
stal szlachetna · z gałkami kulistymi · z profilem 
Hex-Plus (zapobiega zaokrąglaniu łbów śrub 
imbusowych) · długie ramię z gałkami kulistymi - 
umożliwia wkręcanie pod kątem do 20° 
krótkie ramię fazowane 
 
klips kluczy imbusowych otwierany za 
pomocą suwaka zapewnia trwały zacisk kluczy 
trzpieniowych oraz szybki i pewny dostęp 
 
szczególne zalety produktu: 
· komplet ze stali nierdzewnej 
·  brak ścierania powodującego powstawanie rdzy 
przy wkręcaniu śrub ze stali nierdzewnej

·  powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają 
nierdzewne

długości zgodnie z ISO 2936 L  
 
dostawa w klamrze z tw. szt.

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 cz. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 828 220 31,60 WX05

Zestaw kluczy imbusowych
stal szlachetna · z gałkami kulistymi · z profilem 
Hex-Plus (zapobiega zaokrąglaniu łbów śrub 
imbusowych) · długie ramię z gałkami kulistymi - 
umożliwia wkręcanie pod kątem do 20° 
krótkie ramię fazowane 
 
klips kluczy imbusowych otwierany za 
pomocą suwaka zapewnia trwały zacisk kluczy 
trzpieniowych oraz szybki i pewny dostęp 
 
szczególne zalety produktu: 
· komplet ze stali nierdzewnej 
·  brak ścierania powodującego powstawanie rdzy 
przy wkręcaniu śrub ze stali nierdzewnej

·  powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają 
nierdzewne

·  każdy klucz posiada oznaczenie kolorystyczne 
ułatwiające szybkie znalezienie odpowiedniego 
rozmiaru

długości zgodnie z ISO 2936 L  
 
dostawa w klamrze z tw. szt.

Zawartość Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
9 części 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10
40 00 828 221 34,60 WX05

Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej
z 3-materiałową rękojeścią Kraftform z sześciokątnym 
zabezpieczeniem przed staczaniem się · ostrza w całości wykonane ze 
stali nierdzewnej hartowanej próżniowo · trwałe oznaczenie wielkości 
na końcówce rękojeści jako pomoc w szybkiej identyfikacji danego typu 
śruby 
 
z końcówką Lasertip · · „wgryza się mocno w gniazdo śruby, zapobiega 
wysunięciu i chroni przed wyślizgnięciem · nie wymaga dużej siły docisku 
 
Szczególne zalety produktu: 
· · wielomateriałowy uchwyt Kraftform 
· ostrze w całości wykonana ze stali nierdzewnej 
·  brak ścierania powodującego powstawanie rdzy przy wkręcaniu śrub  
ze stali nierdzewnej

· powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają nierdzewne
Zawartość nr art. 40 00 828 280:  
po 1  wkrętaku z grotem ze stali nierdzewnej do płaskiej końcówki  

3,0 x 80 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
po 1  wkrętaku z grotem ze stali nierdzewnej do śrub z rowkiem 

krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zawartość nr art. 40 00 828 284: 
po 1  wkrętaku płaskim z ostrzem ze stali nierdzewnej do płaskiej końcówki 

rozm. 3,0 x 80 mm i 65 x 150 mm
po 1  wkrętaku z ostrzem ze stali nierdzewnej do śrub z rowkiem 

krzyżowym, (PH) rozm. 1/80, 2/100 mm
po 1  wkrętaku z ostrzem ze stali nierdzewnej do śrub z rowkiem 

krzyżowym, (PZD) rozm. 1/80 mm, 2/100 mm

Zestaw wraz z uchwytem ściennym

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
6-częśc. płaski / PH 40 00 828 280 39,10 WX02

6-częśc. płaski / krzyżakowy /  
PZD 

40 00 828 284 39,10 WX02
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Zestaw wkrętaków K K 60 Stainless
z wymiennymi ostrzami ze stali nierdzewnej i ręcznym uchwytem ze 
stali nierdzewnej Kraftform z oprawką szybkowymienna Rapidaptor 
i 3-materiałowym uchwytem Kraftform · z ochroną przed stoczeniem · dla 
obsługi ręcznej i do mocowania w najpopularniejszych wkrętarkach lub do 
zastosowania w uchwycie wiertarki elektronicznej 
 
szczególne zalety produktu: 
· ostrza w całości wykonana ze stali nierdzewnej 
·  przy połączeniach śrubowych ze stali szlachetnej nie powoduje ścierania, 
będącego powodem tworzenia się rdzy

· powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają nierdzewne 
· składane etui mocowane do paska
Zawartość: 
1  uchwyt ręczny ze stali nierdzewnej Kraftform z uchwytem 

szybkozmiennym Rapidaptor 
ostrze wymienne ze stali nierdzewnej do śrub z rowkiem prostym 1,0 x 
5,5/89 mm,

po 1  ostrzu wymiennym ze stali nierdzewnej do śrub z rowkiem 
krzyżowym (PH), rozm. 1/89 mm, 2/89 mm, 3/89 mm, 

po 1  ostrzu wymiennym ze stali nierdzewnej do śrub z rowkiem 
krzyżowym (PZD) rozm. 1/89 mm, 2/89 mm, 3/89 mm,

po 1  ostrzu wymiennym ze stali nierdzewnej do śrub z wewn. profilem 
imbusowym rozm. 3,0/89 mm, 4,0/89 mm, 5,0/89 mm, 6,0/89 mm,

po 1  ostrzu wymiennym ze stali szlachetnej do śrub z profilem 
wewnętrznym TORX ® z trzpieniem zabezpieczającym  
rozm. T 10/89 mm, T 15/89 mm, T 20/89 mm, T 25/89 mm, T 30/89 mm

Dostawa w składanej saszetce

Zawartość Nr art. EUR KO
17-częściowy 40 00 828 400 70,00 WX04
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Zestaw bitów ze stali szlachetnej BC 10 Stainless 1
zawiera wysokiej jakości bity skrętne i uchwyt do bitów ze stali 
szlachetnej z oprawką szybkowymienną Rapidaptor 
 
do wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych i uchwyt 
uniwersalny z magnesem trwałym 
 
Szczególne zalety produktu: 
komplet ze stali nierdzewnej 
-  przy połączeniach śrubowych ze stali szlachetnej nie powoduje ścierania, 
będącego powodem tworzenia się rdzy

-  powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają nierdzewne 
z systemem Take it easy Tool Finder

Zawartość: 
1  uchwyt do bitów ze stali szlachetnej z oprawką szybkowymienną 

Rapidaptor
1  bit ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 2/25 mm
1  bit ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1/25 mm
2  bity ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 2/25 mm
po 1  bicie ze stali szlachetnej do śrub z  profilem wewnętrznym TORX ® 

rozm. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego 

Zawartość Nr art. EUR KO
10 cz. 40 00 828 393 33,60 WX04

Zestaw bitów ze stali szlachetnej Bit-Check 12 Stainless 1
zawiera wysokiej jakości bity skrętne i uchwyt do bitów ze stali 
szlachetnej z silnym magnesem trwałym i uchwytem szybkozmiennym 
 
do wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych 
 
szczególne zalety produktu: 
komplet ze stali nierdzewnej 
-  przy połączeniach śrubowych ze stali szlachetnej nie powoduje ścierania, 
będącego powodem tworzenia się rdzy

-  powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają nierdzewne 
z systemem Take it easy Tool Finder

Zawartość: 
1  uchwyt na końcówki ze stali szlachetnej z uchwytem 

szybkowymiennym (Rapidaptor) 50 mm długości
po 1  bicie ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1/25 mm, 2/25 mm
1  końcówka ze stali szlachetnej do wkrętów z wgłębieniem 

krzyżowym (PZD) 1/25 mm, 2/25 mm
1  końcówka ze stali szlachetnej do wkrętów z sześciokątnym  

profilem nasadowym o wymiarach 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm.
1  końcówka ze stali szlachetnej do wkrętów z wewnętrznym profilem 

TORX® wielkość T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
12 cz. 40 00 829 014 34,60 WX04

Zestaw bitów ze stali szlachetnej BC 30 Stainless 1
zawiera wysokiej jakości bity skrętne i uchwyt do bitów ze stali 
szlachetnej z silnym magnesem trwałym i uchwytem szybkozmiennym 
 
do wkrętaków ręcznych i wkrętarek akumulatorowych i uchwyt 
uniwersalny z magnesem trwałym 
 
Szczególne zalety produktu: 
komplet ze stali nierdzewnej 
-  przy połączeniach śrubowych ze stali szlachetnej nie powoduje ścierania, 
będącego powodem tworzenia się rdzy

- powierzchnie ze stali szlachetnej pozostają nierdzewne 
-  dzięki zintegrowanemu zaciskowi można nosić Bit-Check® również przy 
pasku 
z systemem Take it easy Tool Finder

Zawartość: 
1 uchwyt do bitów ze stali nierdzewnej z oprawką szybkowymienną 
po 1  bicie ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  

rozm. 1/25 mm, 3/25 mm
3 bity ze stali szlachetnejdo śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2/25 mm 
2  bity ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 1/25 mm
3  bity ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)  

rozm. 2/25 mm
1 bit ze stali szlachetnej do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD) rozm. 3/25 mm 
po 1  bicie imbusowym ze stali szlachetnej do śrub imbusowych rozm. 2,5/25 

mm, 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 5,5/25 mm
po 2  bitach ze stali szlachetnej do śrub z profilem wewnętrznym TORX ® 

rozm. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 30/25 mm
po 3  bitach ze stali szlachetnej do śrub z profilem wewnętrznym TORX ® 

rozm. T 20/25 mm, T 25/25 mm
1  bit ze stali szlachetnej do śrub z profilem wewnętrznym TORX ®  

rozm. T 40/25 mm

Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
30 cz. 40 00 828 396 56,20 WX04
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Zestaw szczypiec
głowica chromowana · uchwyt z 
ergonomiczną powłoką dwumateriałową 
 
Zawartość: 
1 szczypce radiowe/telefoniczne 200 mm, proste (nr art. 40 00 810 341) 
1 szczypce radiowe/telefoniczne 200 mm, wygięte (nr art. 40 00 810 365) 
1  szczypce tnące boczne 160 mm, do drutu fortepianowego  

(nr art. 40 00 810 117)
1 wzmocnione szczypce tnące boczne 180 mm (nr art. 40 00 810 133) 
1 kombinerki uniwersalne wzmocnione 200 mm (nr art. 40 00 810 216) 
1  szczypce nastawne do rur 240 mm, przegub przelotowy  

(nr art. 40 00 810 671)
Całość w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częściowe 40 00 810 095 79,90 PX26

Zestaw szczypiec
głowica chromowana · uchwyty z ergonomicznymi 2-materiałowymi 
powłokami (szczypce nastawne do rur izolowane zanurzeniowo) 
 
Zawartość: 
1  szczypce tnące boczne 160 mm, do drutu fortepianowego  

(nr art. 40 00 810 119)
1 szczypce radiowe 160 mm (nr art. 40 00 810 309) 
1 kombinerki uniwersalne 180 mm (nr art. 40 00 810 203) 
1 szczypce nastawne do rur 240 mm, przegub przelotowy
Całość w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
4-częściowe 40 00 810 814 55,90 PX26

Zestaw szczypiec/narzędzi
uniwersalny zestaw szczypiec/wkrętaków · zawiera narzędzia wysokiej 
jakości 
 
Zawartość: 
1  szczypce tnące boczne 160 mm, ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść 

z powłoką dwumateriałową (nr art. 40 00 810 119)
1  kombinerki uniwersalne 180 mm, ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść 

z powłoką dwumateriałową (nr art. 40 00 810 203)
1  szczypce telefoniczne 200 mm, proste, ergonomiczna, antypoślizgowa 

rękojeść z powłoką dwumateriałową (nr art. 40 00 810 341)
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 4,5 x 125 mm, mocną 

rękojeścią wielomateriałową (nr art. 40 00 827 204)
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 5,5 x 125 mm, mocną 

rękojeścią wielomateriałową (nr art. 40 00 827 205)
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, z mocną 

rączką wielomateriałową (nr art. 40 00 827 452)
1 próbnik faz 150 mm
Całość w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
7-częściowy 40 00 810 026 46,60 PX26

Zestaw szczypiec
izolacja VDE, do 1000 V · głowica chromowana · uchwyt z ergonomiczną 
powłoką dwumateriałową 
 
Zawartość: 
1  szczypce radiowe/telefoniczne 200 mm, izolacja VDE, proste (nr art. 

40 00 810 359)
1 szczypce tnące boczne 160 mm, izolacja VDE (nr art. 40 00 810 158) 
1 kombinerki uniwersalne 180 mm, izolacja VDE (nr art. 40 00 810 241)
Całość w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowe 40 00 810 096 41,65 PX26

Zestaw szczypiec
izolacja VDE, do 1000 V · głowica 
chromowana · uchwyt z ergonomiczną 
powłoką dwumateriałową
Zawartość: 
1  szczypce radiowe/telefoniczne 160 mm, izolacja VDE, proste (nr art. 

40 00 810 328)
1  szt. szczypce zaokrąglone typu ”bociani dziób” 160 mm, z izolacja VDE 

wygięte (Nr art. 40 00 810 873)
1 szczypce tnące boczne 160 mm, izolacja VDE (nr art. 40 00 810 158) 
1  szt. szczypce do ściągania izolacji 160 mm, z izolacja VDE  

(nr art. 40 00 810 418)
1 kombinerki uniwersalne 180 mm, izolacja VDE (nr art. 40 00 810 241) 
 
Całość w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
5-częściowe 40 00 810 887 72,75 PX26
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Zestaw szczypiec/narzędzi
izolacja VDE, do 1000 V · zawiera narzędzia wysokiej jakości  

Zawartość: 
1  szczypce tnące boczne 160 mm, izolacja VDE, ergonomiczna, 

antypoślizgowa rękojeść z powłoką dwumateriałową (nr art. 40 00 810 158)
1  kombinerki uniwersalne 180 mm, izolacja VDE, ergonomiczna, 

antypoślizgowa rękojeść z powłoką dwumateriałową (nr art. 40 00 810 241)
1  szczypce telefoniczne 200 mm, izolacja VDE, proste, ergonomiczna, 

antypoślizgowa rękojeść z powłoką dwumateriałową (nr art. 40 00 810 359)
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, izolacja VDE 4,0 x 100 mm,  

z mocną rękojeścią wielomateriałową (nr art. 40 00 828 516)
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, izolacja VDE 5,5 x 125 mm,  

z mocną rękojeścią wielomateriałową (nr art. 40 00 828 517)
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 2, z izolacją VDE, 

z mocną rączką wielomateriałową (nr art. 40 00 828 572) 
1 próbnik faz 150 mm

Całość w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
7-częściowy 40 00 810 027 55,05 PX26
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Zestaw szczypiec Minis
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym · torba na narzędzia  
wykonana z odpornej na zniszczenia tkaniny z poliestru · z zapięciem na  
rzep i szlufką paska 
 
w komplecie: 
 
szczypce - klucz        1 x nr art. 40 00 810 662 
szczypce nastawne do rur 1 x nr art. 40 00 795 021

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

2-częściowe 70 x 50 x 170 40 00 795 122 65,58 WX18

Zestaw szczypiec Minis
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym · torba na narzędzia wykonana 
z odpornej na zniszczenia tkaniny z poliestru · z zapięciem na rzep i szlufką 
paska składający się z: 
 
szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu  
1 x nr art. 40 00 810 135 
szczypce nastawne do rur 1 x nr art. 40 00 810 697

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

2-częściowe 70 x 50 x 170 40 00 795 168 43,39 WX18

Zestaw szczypiec Bestseller-Paket
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym z powłoką dwumateriałową · 
szczypce z polerowanymi głowicami · w futerale z tworzywa sztucznego  
z przezroczystą pokrywą  
 
w komplecie: 
 
Kombinerki 1 x nr art. 40 00 810 209 
Szczypce tnące boczne 1 x nr art. 40 00 810 126 
szczypce nastawne do rur 1 x nr art. 40 00 810 674

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

3-częściowe 170 x 40 x 370 40 00 795 119 52,23 WX18

Zestaw szczypiec Cobra®-Paket
stal chromowa-wanadowa · samozaciskające na rurach i nakrętkach · 
przegub przelotowy · szybka regulacja za naciśnięciem przycisku 
 
w komplecie: 
 
Szczypce nastawne do rur 
1 x nr art. 40 00 810 673, dł. 180 mm 
1 x nr art. 40 00 810 674, dł. 250 mm 
1 x nr art. 40 00 810 675, dł. 300 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowe 40 00 795 120 71,02 WX18

Zestaw szczypiec Alligator® -Paket
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym · szczypce z polerowanymi 
głowicami· w futerale z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą 
 
w komplecie: 
 
Szczypce nastawne do rur 
1 x nr art. 40 00 810 669, dł. 180 mm 
1 x nr art. 40 00 810 667, dł. 250 mm 
1 x nr art. 40 00 810 678, dł. 300 mm

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

3-częściowe 170 x 40 x 370 40 00 795 121 56,31 WX18

Zestaw szczypiec Kraft-Paket
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym · szczypce z polerowanymi 
głowicami · w futerale z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą
Składa się z następujących narzędzi: 
 
szczypce o zwiększonym przełożeniu 1 x nr art.. 40 00 810 221 
szczypce tnące o zwiększonym przełożeniu 1 x nr art. 40 00 810 135 
szczypce nastawne do rur 1 x nr art. 40 00 810 674

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

3-częściowe 170 x 40 x 370 40 00 794 414 53,42 WX18
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Zestaw szczypiec Montage-Paket
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową ·  
w futerale z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą
Składa się z następujących narzędzi: 
 
kombinerki 1 x nr art.. 40 00 810 209 
szczypce półokrągłe typu ”bociani dziób” 1 x nr art. 40 00 810 346 
szczypce tnące boczne 1 x nr art. 40 00 810 126

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

3-częściowe 170 x 40 x 370 40 00 794 415 50,32 WX18

Zestaw szczypiec Elektro-Paket
izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju  · 
wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · ostrza hartowane indukcyjne   
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową
Składa się z następujących narzędzi: 
 
kombinerki 1 x nr art 40 00 810 236 (specjalna stal narzędziowa) 
szczypce płaskie zaokrąglone 1 x nr art. 40 00 810 355 (elektryczna stal 
wanadowa) 
szczypce tnące boczne 1 x nr art. 40 00 810 155 (elektryczna stal 
wanadowa)

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

3-częściowe 170 x 40 x 370 40 00 794 416 69,02 WX18

Zestaw szczypiec Kompakt-Box
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową ·  
w walizce z tworzywa sztucznego
Składa się z następujących narzędzi: 
 
kombinerki 1 x nr art.. 40 00 810 236 
szczypce do ściągania izolacji 1 x nr art. 40 00 810 415 
szczypce półokrągłe typu ”bociani dziób” 1 x nrart. 40 00 810 355 
szczypce tnące boczne 1 x Art.-Nr. 40 00 810 155

Zawartość Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

4-częściowe 327 x 275 x 65 40 00 794 418 110,29 WX18

Zestaw szczypiec/narzędzi
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym i z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową · w walizce z tworzywa sztucznego
Składa się z następujących narzędzi: 
 
kombinerki 1 x nr art.. 40 00 810 236 
szczypce półokrągłe typu ”bociani dziób” 1 x nr art. 40 00 810 355 
szczypce tnące boczne 1 x nr art. 40 00 810 155 
Szczypce nastawne do rur 1 x nr art. 40 00 794 293 
Wkrętak, rowek 1x Wera 0,4 x 2,5 x 80 mm 
Wkrętak, rowek 1x Wera 0,8 x 4,0 x 100 mm 
Wkrętak PH 1x Wera 1 x 80 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
7-częściowy 40 00 794 426 126,06 WX18
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Dł. całkowita mm Nr art. EUR Nr art. EUR
160 40 00 810 310 8,40 40 00 810 031 10,67
180 40 00 810 311 8,40 40 00 810 032 11,09
200 40 00 810 312 8,85 - -
210 - - 40 00 810 033 11,77
220 40 00 810 313 10,20 - -
225 - - 40 00 810 034 13,52
250 40 00 810 314 12,70 40 00 810 035 16,11
300 - - 40 00 794 172 23,59

PX26 WX18

Obcęgi do gwoździ DIN ISO 9243 Obcęgi do gwoździ DIN ISO 9243
specjalna stal narzędziowa · niemiecki kształt · ostrza dodatkowo hartowane 
indukcyjnie do 58 HRC · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyty lakierowane na czarno

specjalna stal narzędziowa · kute, ostrze hartowane w oleju · niemiecki 
kształt · do prac w najcięższych warunkach · wyjątkowo ulubione w 
środowisku rzemieślniczym ze względu na precyzyjną obróbkę · wysoka 
wytrzymałość na ścieranie i wyważony rozkład ciężaru 
· ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrza ok. 60 HRC 
 
Główka polerowana · uchwyty czernione

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 794 175 11,26 WX18

180 40 00 794 177 11,69 WX18

210 40 00 794 179 12,16 WX18

225 40 00 794 181 13,98 WX18

250 40 00 794 183 16,96 WX18

300 40 00 794 185 24,44 WX18

Obcęgi do gwoździ DIN ISO 9243
niemiecki kształt · do prac w najcięższych warunkach · popularne wśród pracowników dzięki precyzyjnemu wykonaniu · 
wysoka odporność na ścieranie i zrównoważony rozkład ciężaru · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 60 HRC  · 
specjalna stal narzędziowa · kute, hartowane w oleju 
 
głowica polerowana · szczypce czarne, czernione · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

5/268
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Szczypce do demontażu karoserii DIN ISO 5173
(kleszcze kowalskie) · specjalna stal narzędziowa · do demontażu nadwozia · hartowane w oleju · ostrza dodatkowo 
hartowane ok. 59 HRC 
 
głowica polerowana · rękojeść czerniona

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
300 40 00 810 040 38,12 WX18

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
200 - - - - maks. 1,8 maks. 1,4 40 00 810 055 10,97
220 maks. 3,2 maks. 1,8 40 00 810 052 8,70 maks. 2,4 maks. 1,6 40 00 810 056 11,22
250 maks. 3,5 maks. 2 40 00 810 053 9,45 maks. 2,4 maks. 1,6 40 00 810 057 12,24
280 maks. 3,5 maks. 2,2 40 00 810 054 10,60 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 058 13,39
300 maks. 3,5 maks. 2,4 40 00 810 074 12,75 maks. 3,1 maks. 1,8 40 00 810 059 15,94

PX26 WX18

Obcęgi zbrojarskie DIN ISO 9242 Obcęgi zbrojarskie DIN ISO 9242
specjalna stal narzędziowa · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 61 
HRC · hartowane w oleju i odpuszczone · gładkie wytłaczane ramię 
 
głowica polerowana · szczypce lakierowane na czarno

specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · 
do skręcania i cięcia drutu z rolki w jednym cyklu roboczym · dzięki 
niezrównanej precyzji i długiemu okresowi użytkowania są to najczęściej 
sprzedawane szczypce do stali zbrojeniowej na świecie · ostrza dodatkowo 
hartowane, twardość ostrza ok. 61 HRC 
 
Główka polerowana · Szczypce lakierowane na czarno

Długość mm Nr art. EUR KO

220 maks. 2,4 maks. 1,6 40 00 794 398 12,71 WX18

250 maks. 2,4 maks. 1,6 40 00 794 399 13,81 WX18

280 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 794 400 15,09 WX18

Szczypce do stali zbrojeniowej  DIN ISO 9242
Obcęgi zbrojarskie · do skręcania i odcinania drutu wiążącego z rolki w jednym kroku roboczym · szybko, 
niezawodnie i tanio · najczęściej kupowane szczypce do stali zbrojeniowej dzięki swojej doskonałej precyzji i 
żywotności · ostrza dodatkowo hartowane · twardość ostrza ok. 61 HRC · specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości ·   
kute · hartowane w oleju
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Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
300 maks. 3,8 maks. 2 40 00 810 886 14,65 40 00 810 066 20,19

PX26 WX18

Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 9242 Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 9242
specjalna stal narzędziowa · przegub z dużym przełożeniem umożliwia 
pracowanie bez obciążeń również w przypadku zastosowania drutów o 
wiązania o większej grubości · hartowane w oleju · głowica polerowana · 
25% oszczędności siły w porównaniu ze zwykłymi obcęgami zbrojarskimi 
tej samej wielkości · nadaje się również do wiązania nisko osadzonego 
żelaza dzięki swojemu szczególnie wąskiemu kształtowi · ostrza dodatkowo 
hartowane ok. 61 HRC 
 
głowica polerowana · szczypce lakierowane na czarno

specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · przegub o dużym przełożeniu, 
dzięki temu możliwa jest praca bez dużego nakładu sil (także w przypadku 
użycia grubszych drutów do wiązania) · hartowanie w oleju · główka 
polerowana · o 25% mniejszy nakład siły w porównaniu do ogólnie 
dostępnych szczypiec do stali zbrojeniowej o tej samej wielkości · 
dzięki wyjątkowo wąskiemu kształtowi również do wiązania elementów 
metalowych położonych niżej · ostrza dodatkowo hartowane, twardość 
ostrza ok. 61 HRC 
 
Główka polerowana · Szczypce czernione

Długość mm Nr art. EUR KO

250 maks. 3,3 maks. 1,8 40 00 795 088 16,83 WX18

300 maks. 3,8 maks. 2 40 00 795 017 20,70 WX18

Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 9242
przegub z dużym przełożeniem umożliwia pracowanie bez obciążeń również w przypadku zastosowania drutów o 
wiązania o większej grubości · hartowane w oleju · głowica polerowana · 25% oszczędności siły w porównaniu ze 
zwykłymi obcęgami zbrojarskimi tej samej wielkości · nadaje się również do wiązania nisko osadzonego żelaza dzięki 
swojemu szczególnie wąskiemu kształtowi · ostrza dodatkowo hartowane ok. 61 HRC · specjalna stal narzędziowa 
wysokiej jakości  
 
głowica polerowana · szczypce czarne, atramentowane na czarno · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
250 maks. 3,3 maks. 1,8 - - 40 00 810 068 18,40
300 maks. 3,8 maks. 2 40 00 810 076 17,95 40 00 810 065 22,36

PX26 WX18

Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 9242 Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 9242
specjalna stal narzędziowa  · wysokie przełożenie · do łatwej pracy, 
nienadwyrężającej nadgarstków · hartowane w oleju · hartowane w oleju i 
odpuszczone

specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · przegub o dużym przełożeniu, 
dzięki temu możliwa jest praca bez dużego nakładu sil (także w przypadku 
użycia grubszych drutów do wiązania) · hartowanie w oleju · ocynkowany 
z połyskiem · o 25% mniejszy nakład siły w porównaniu do ogólnie 
dostępnych szczypiec do stali zbrojeniowej o tej samej wielkości · 
dzięki wyjątkowo wąskiemu kształtowi również do wiązania elementów 
metalowych położonych niżej · ostrza dodatkowo hartowane, twardość 
ostrza ok. 61 HRC
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System zabezpieczający przed upadkiem - komplet
zapewnia niezawodną ochronę przed upadkiem i może zapobiec poważnym 
obrażeniom, uszkodzeniu mienia lub utracie narzędzia ·  nadaje się do 
wszystkich szczypiec Knipex z uchem mocującym.
Zawartość: 
3 linki do adapterów 
2 karabińczyki 
1 linka

Nr art. EUR KO
40 00 810 331 43,35 WX18

Lina nośna
niezawodnie chroni narzędzie przed upadkiem · nadaje się do wszystkich 
szczypiec Knipex z uchem mocującym. · maks. obciążenie: 1,5 kg ciężaru 
narzędzia

Nr art. EUR KO
40 00 810 332 13,13 WX18

Szlufka przejściówek
niezawodnie chroni narzędzie przed upadkiem · pasuje do wszystkich 
szczypiec knipex z klipsem mocującym · maks. obciążenie: 1,5 kg Waga 
narzędzia

Zawartość Nr art. EUR KO
3 szt. 40 00 810 333 14,88 WX18

Karabińczyk materiałowy
karabińczyk z zabezpieczeniem śrub · do łączenia szlufek przejściówek i liny 
nośnej lub do mocowania ich w punkcie mocowania 
 
2 szt.

Długość mm Nr art. EUR KO
81 40 00 810 334 20,53 WX18
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Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 - - - - - maks. 2,8 maks. 1,8  9 40 00 794 031 11,01
160 maks. 2,5 maks. 1,8 - 40 00 810 195 7,05 maks. 3,1 maks. 2 10 40 00 810 205 10,46
180 maks. 2,8 maks. 2,5 - 40 00 810 196 7,60 maks. 3,4 maks. 2,2 12 40 00 810 206 11,09
200 maks. 3 maks. 2,8 - 40 00 810 217 10,20 maks. 3,8 maks. 2,5 13 40 00 810 207 12,75

PX26 WX18

Kombinerki Kombinerki 
specjalna stal narzędziowa · z płaskim ostrzem i ściętymi krawędziami 
głowicy · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · hartowane 
w oleju i odpuszczone · łatwiejsze chwytanie płaskich przedmiotów

głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

specjalna stal narzędziowa · smukły kształt · kute, ostrze hartowane w oleju 
· ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie 

Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów 

Główka polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym 

264-05_10___im Aufbau[2248250]-B7.indd   271 07.11.2018   14:18:02



Kombinerki
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie z 
normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · z płaskim ostrzem · ostrza dodatkowo hartowane 
indukcyjnie do 60 HRC · hartowane w oleju i odpuszczone · łatwiejsze 
chwytanie płaskich przedmiotów · sprawdzone i licencjonowane przez VDE 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 2,5 maks. 1,8 40 00 810 240 12,75 PX26
180 maks. 2,8 maks. 2,5 40 00 810 241 12,90 PX26
200 maks. 3 maks. 2,8 40 00 810 242 14,80 PX26

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
160 maks. 2,5 maks. 1,8  40 00 810 286 9,75 maks. 3,1 maks. 2 10 40 00 810 208 13,52
180 maks. 2,8 maks. 2,5  40 00 810 287 10,35 maks. 3,4 maks. 2,2 12 40 00 810 209 13,77
200 maks. 3 maks. 2,8  40 00 810 358 12,85 maks. 3,8 maks. 2,5 13 40 00 810 210 15,85

PX26 WX18

Kombinerki Kombinerki 
specjalna stal narzędziowa  · z płaskim ostrzem i ściętymi krawędziami 
głowicy · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · hartowane 
w oleju i odpuszczone · łatwiejsze chwytanie płaskich przedmiotów 
 
głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową · z zabezpieczeniem antypoślizgowym

specjalna stal narzędziowa · smukły kształt · hartowanie w oleju · Ostrza 
precyzyjne dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 60 HRC · 
ze strefami chwytu do materiałów płaskich i okrągłych do różnorodnego 
zastosowania 
 
Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów   
 
Główka polerowana · z ergonomicznymi powłokami 
wielokomponentowymi

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 - - - - - maks. 2,8 maks. 1,8  9 40 00 810 211 16,28
160 maks. 2,5 maks. 1,8 - 40 00 810 202 10,20 maks. 3,1 maks. 2 10 40 00 810 212 16,15
180 maks. 2,8 maks. 2,5 - 40 00 810 203 10,80 maks. 3,4 maks. 2,2 12 40 00 810 213 17,34
200 - - - - - maks. 3,8 maks. 2,5 13 40 00 810 227 19,72

PX26 WX18

Kombinerki Kombinerki 
specjalna stal narzędziowa · z płaskim ostrzem i ściętymi krawędziami 
głowicy · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · hartowane 
w oleju i odpuszczone · łatwiejsze chwytanie płaskich przedmiotów 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

specjalna stal narzędziowa · smukły kształt · hartowanie w oleju · ostrza 
precyzyjne dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 60 HRC · 
ze strefami chwytu do materiałów płaskich i okrągłych do różnorodnego 
zastosowania 
 
Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów  
 
główka chromowana·z ergonomicznymi powłokami 
wielokomponentowymi
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Szczypce o zwiększonym przełożeniu
specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 63 HRC · o 35% mniejsza 
siła w porównaniu z tradycyjnymi kombinerkami · lżejsza praca dzięki 
optymalnemu przełożeniu · ze strefami chwytu do materiałów płaskich  
i okrągłych do różnorodnego zastosowania 
 
Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów  
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

180 maks. 2,5 maks. 2 11,5 40 00 810 221 15,05 WX18

200 maks. 2,8 maks. 2,2 13 40 00 810 222 15,85 WX18

225 maks. 3 maks. 2,5 14 40 00 794 020 18,28 WX18

Szczypce o zwiększonym przełożeniu
specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 63 HRC · o 35% mniejsza 
siła w porównaniu z tradycyjnymi kombinerkami · lżejsza praca dzięki 
optymalnemu przełożeniu · ze strefami chwytu do materiałów płaskich i 
okrągłych do różnorodnego zastosowania 
 
Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów  
 
głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

180 maks. 2,5 maks. 2 11,5 40 00 810 218 17,04 WX18

200 maks. 2,8 maks. 2,2 13 40 00 810 219 18,49 WX18

225 maks. 3 maks. 2,5 14 40 00 810 220 21,93 WX18

Kombinerki
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie  
z normą IEC 60900 / DIN EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod 
napięciem 10 000 V w kąpieli wodnej · smukły kształt · hartowane w oleju · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 60 HRC ·  długie krawędzie 
tnące do grubszych przewodów · szczypce chromowane 
 
nr art 40 00 810 264 z wbudowanym, izolowanym uchem mocującym 
do zamocowania zestawu zabezpieczeń przed up. z wysokości

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

powłoki 2-materiałowe
160 maks. 

3,1
maks. 
2

10 40 00 810 235 18,79 WX18

180 maks. 
3,4

maks. 
2,2

12 40 00 810 236 20,27 WX18

180 maks. 
3,4

maks. 
2,2

12 40 00 810 264 26,22 WX18

200 maks. 
3,8

maks. 
2,5

13 40 00 810 237 22,65 WX18

izolowane zanurzeniowo
160 maks. 

3,1
maks. 
2

10 40 00 794 045 24,18 WX18

180 maks. 
3,4

maks. 
2,2

12 40 00 794 046 25,16 WX18

200 maks. 
3,8

maks. 
2,5

13 40 00 794 047 26,82 WX18

250 maks. 
3,8

maks. 
2,5

15 40 00 794 048 35,70 WX18

40 00 794 046

40 00 810 264

40 00 810 235

Kombinerki
izolacja VDE, do 1000 V · stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności ·  
wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · kute, kilkustopniowo hartowane 
w oleju · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 64 HRC · długie 
krawędzie tnące do grubszych przewodów 
 
szczypce chromowane · z ergonomiczną antypoślizgową powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 
2

maks. 
1,5

10 40 00 810 238 26,65 WX18

190 maks. 
2,5

maks. 
2

13 40 00 810 239 29,54 WX18
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Kombinerki
wykonane w całości z tworzywa sztucznego kombinerki, niewrażliwe na 
pola magnetyczne, w pełni beziskrowe · do montażu i blokowania licznika · 
klasa C, zakres zastosowania do -40°C
szczypce z tworzywa sztucznego, wzmocnienie włóknem szklanym · 
uchwyty ze strefą z miękkiego tworzywa sztucznego

Długość mm Nr art. EUR KO
180 40 00 795 154 16,36 WX18

Szczypce o zwiększonym przełożeniu
specjalna stal narzędziowa · do ciągłych prac w najcięższych warunkach · 
całkowicie hartowane w oleju i ulepszane · ostrza dodatkowo hartowane 
indukcyjnie do 64 HRC · z ekstra długim ostrzem · przegub siłowy zapewnia 
do 35% oszczędności siły · dodatkowa powierzchnia chwytu poniżej 
przegubu 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

200 maks. 
3,8

maks. 
2,7

maks. 
2,3

40 00 810 216 14,80 PX26

Szczypce o zwiększonym przełożeniu
specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 63 HRC · o 35% mniejsza 
siła w porównaniu z tradycyjnymi kombinerkami · lżejsza praca dzięki 
optymalnemu przełożeniu · ze strefami chwytu do materiałów płaskich i 
okrągłych do różnorodnego zastosowania 
 
Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów  
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

180 maks. 2,5 maks. 2 11,5 40 00 810 224 21,68 WX18

200 maks. 2,8 maks. 2,2 13 40 00 810 233 23,25 WX18

225 maks. 3 maks. 2,5 14 40 00 810 234 26,35 WX18
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Szczypce o zwiększonym przełożeniu
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · 
wykonane zgodnie z normą IEC 60900 / DIN EN 60900, każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10 000 V w kąpieli wodnej · hartowane w oleju · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 63 HRC · o 35% mniejsza siła 
w porównaniu z tradycyjnymi kombinerkami · lżejsza praca dzięki 
optymalnemu przełożeniu · ze strefami chwytu do materiałów płaskich i 
okrągłych do różnorodnego zastosowania 
 
Szczególne zalety produktu: długie krawędzie tnące do grubszych 
przewodów  
 
szczypce chromowane

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

powłoki 2-materiałowe
180 maks. 2,5 maks. 2 11,5 40 00 810 245 24,18 WX18

200 maks. 2,8 maks. 2,2 13 40 00 810 246 25,46 WX18

225 maks. 3 maks. 2,5 14 40 00 810 229 28,90 WX18

izolowane zanurzeniowo
200 maks. 2,8 maks. 2,2 13 40 00 794 026 30,81 WX18

225 maks. 3 maks. 2,5 14 40 00 794 027 34,38 WX18

40 00 794 026

40 00 810 245

Szczypce spiczaste
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa specjalnego gatunku, 
kilkustopniowo hartowane w oleju · wykonane zgodnie z normą IEC/EN 
60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli 
wodnej · lżejsze cięcie dzięki przegubowi siłowemu o dużym przełożeniu · 
długie krawędzie tnące do grubszych przewodów · ze strefami chwytu do 
materiałów płaskich i okrągłych do różnorodnego zastosowania 
 
nr art 40 00 810 293 z wbudowanym, izolowanym uchem mocującym 
do zamocowania zestawu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 
 
szczypce chromowane · z ergonomicznymi powłokami 2-materiało
wymi

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

145 maks. 3 maks. 2 8 40 00 795 361 22,23 WX18

145 maks. 3 maks. 2 8 40 00 810 293 28,18 WX18

40 00 810 293

40 00 795 361

Minikombinerki
stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · ostrza dodatkowo 
hartowane indukcyjnie ok. 60 HRC · ze strefami chwytu do materiałów 
płaskich i okrągłych do różnorodnego zastosowania 
 
głowica chromowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

110 maks. 
2,5

maks. 
1,6

9 40 00 810 215 19,30 WX18

Szczypce do prac elektroinstalacyjnych
szczypce wielofunkcyjne do instalacji elektrycznej · do chwytania 
materiałów płaskich, okrągłych, zginania, usuwania zadziorów, cięcia kabli, 
ściągania izolacji i zaciskania końcówek tulejkowych żyły · smukły kształt do 
dobrej dostępności · otwory do ściągania izolacji z przewodów 0,75 – 1,5 mm² i 
2,5 mm² · gniazdo do zaciskania końcówek tulejkowych żyły 0,5 – 2,5 mm² · 
nożyce do kabli z precyzyjnymi ostrzami (hartowane indukcyjnie) do kabli 
miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm 
 
atramentowane na czarno · głowica polerowana · uchwyt z 
ergonomiczną powłoką dwumateriałową 

Długość mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO

bez sprężyny otwierającej
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 002 39,31 WX18
ze sprężyną otwierającą
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 004 41,06 WX18

40 00 811 004

40 00 811 002

Szczypce do prac elektroinstalacyjnych
izolacja VDE, do 1000 V · szczypce wielofunkcyjne do instalacji elektrycznej ·  
do chwytania materiałów płaskich, okrągłych, zginania, usuwania zadziorów, 
cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania końcówek tulejkowych żyły · 
smukły kształt do dobrej dostępności · otwory do ściągania izolacji z 
przewodów 0,75 – 1,5 mm² i 2,5 mm² · gniazdo do zaciskania końcówek 
tulejkowych żyły 0,5 – 2,5 mm² · nożyce do kabli z precyzyjnymi ostrzami 
(hartowane indukcyjnie) do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm²/ 
Ø 15 mm 
 
nr art. 40 00 810 294 ze zintegrowanym, izolowanym uchem do 
mocowania do zakładania zabezpieczenia przed upadkiem 
 
szczypce chromowane · z ergonomicznymi powłokami 2-materiało
wymi

Długość mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO

bez sprężyny otwierającej
200 0,5-2,5 (AWG 1/0) 15 40 00 811 005 44,29 WX18
ze sprężyną otwierającą
200 0,5 - -2,5 (AWG 1 - 0) 15 40 00 811 006 46,11 WX18
200 0,5 - -2,5 (AWG 1 - 0) 15 40 00 810 294 52,06 WX18

40 00 810 294

40 00 811 006

40 00 811 005
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Długość 
mm

Parametry 
ściągania 
izolacji mm²

Nr art. EUR KO

160 0,5-0,75 / 
1,5 / 2,5

maks. 
1,6

maks. 
2,5

40 00 795 061 33,53 WX18

Szczypce do kabli
do cięcia średnio twardego i twardego drutu · ostrza dodatkowo hartowane 
indukcyjnie ok. 60 HRC · z precyzyjnymi otworami do ściągania izolacji · do 
zaciskania końcówek tulejkowych · do chwytania i wygnania drutu · stal 
elektryczna wanadowa · hartowane w oleju 

szczypce chromowane · uchwyt z powłokami dwumateriałowymi

Szczypce do kabli
stal elektryczna wanadowa  · hartowane w oleju · do cięcia średnio 
twardego i twardego drutu · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 60 
HRC · do zaciskania końcówek tulejkowych · do chwytania i wygnania drutu 
 
głowica polerowana

Długość 
mm

Parametry 
ściągania 
izolacji 
mm²

Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
160 0,5-0,75 / 

1,5 / 2,5
maks.  
1,6

maks. 
2,5

40 00 794 055 26,69 WX18

powłoki 2-materiałowe
160 0,5-0,75 / 

1,5 / 2,5
maks.  
1,6

maks. 
2,5

40 00 810 175 28,22 WX18

40 00 810 175

40 00 794 055
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Powierzchnia Głowica Długość mm Nr art. EUR KO

atramentowane na czarno polerowana 130 maks. 2,2 maks. 1,6 40 00 794 058 22,82 WX18
chromow. 130 maks. 2,2 maks. 1,6 40 00 794 060 26,01 WX18

Szczypce gnące ozdobne DIN ISO 5743
do gięcia cienkiego drutu i prac związanych z biżuterią srebrną· nadają 
się także do prac związanych zaginaniem i cięciem także w branży 
elektronicznej· do zaginania pętli drucianych· cienkie, ostro zakończone, 
okrągłe szczęki, szlifowane precyzyjnie · ostrza dodatkowo hartowane 
indukcyjnie ok. 60 HRC · wanadowa stal narzędziowa, kute, hartowane w 
oleju 
 
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

40 00 794 060

40 00 794 058

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
125 - - - - maks. 2,2 maks. 1,6 40 00 794 080 13,73
140 - - - - maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 307 13,26
145 maks. 2,3 maks. 1,6 40 00 810 305 6,55 - - - -
160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 315 8,10 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 308 13,39

PX26 WX18

Szczypce radiowe DIN ISO 5745 Szczypce radiowe DIN ISO 5745
z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · proste, płaskie zaokrąglone 
szczęki · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

z ostrzem · specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · proste, płaskie 
zaokrąglone szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane · ostrza 
dodatkowo hartowane indukcyjnie · hartowane w oleju  
 
Główka polerowana·uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
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Szczypce radiowe DIN ISO 5745
z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · ze szczękami wygiętymi pod 
kątem 40°, płaskimi, zaokrąglonymi · płaszczyzny chwytające ząbkowane · 
hartowane w oleju· ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 61 HRC 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 488 15,98 WX18

Szczypce radiowe
z ostrzem · ze szczękami płaskimi Zagiętymi pod kątem 40° · 
płaszczyzny chwytające ząbkowane · hartowane w oleju· krawędzie tnące 
dodatkowo hartowane indukcyjnie, krawędź tnąca o twardości ok. 61 HRC · 
specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości 
 
szczypce chromowane · uchwyty z 2-materiałowymi osłonami

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 
2,5

maks. 
1,6

40 00 794 484 21,38 WX18

Szczypce radiowe DIN ISO 5745
z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · proste, płaskie zaokrąglone 
szczęki · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 309 9,25 PX26

Szczypce radiowe DIN ISO 5745
z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · proste, płaskie zaokrąglone 
szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane · ostrza dodatkowo hartowane 
indukcyjnie ok. 61 HRC  
 
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

głowica polerowana
140 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 317 15,68 WX18

160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 318 15,90 WX18

szczypce chromowane
140 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 794 088 17,98 WX18

160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 316 18,49 WX18

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 328 13,65 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 325 20,91

PX26 WX18

Szczypce radiowe / telefoniczne Szczypce radiowe DIN ISO 5745
izolacja VDE, do 1000 V · z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · 
wykonane zgodnie z normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · proste, płaskie 
zaokrąglone szczęki · pokrywa niklowo-chromowa · ostrza dodatkowo 
hartowane indukcyjnie do 60 HRC · płaszczyzny chwytające ząbkowane · 
hartowane w oleju i odpuszczone · sprawdzone i licencjonowane przez VDE 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

izolacja VDE, do 1000 V · z ostrzem · specjalna stal narzędziowa wysokiej 
jakości · hartowane w oleju · wyprodukowano zgodnie z normą IEC 60900 / 
EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli 
wodnej · proste, płaskie zaokrąglone szczęki · płaszczyzny chwytające 
ząbkowane · ostrza precyzyjne dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość 
ostrza ok. 61 HRC 
 
szczypce chromowane·Uchwyty z ergonomiczną powłoką 
wielokomponentową

5/276

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 357 10,80 maks. 3,2 maks. 2,2 40 00 810 364 19,47

PX26 WX18

Szczypce płaskie okrągłe Szczypce płaskie okrągłe 
z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · szczęki płaskie okrągłe, 
zakrzywione pod kątem 40° · płaszczyzny chwytające ząbkowane · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · hartowane w oleju i 
odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · z wygiętymi o 40° płaskimi 
okrągłymi zbiegającymi się w szpic szczękami · odporne na skręcanie 
się, elastyczne końcówki precyzyjne · płaszczyzny chwytające ząbkowane · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 61 HRC · 
hartowane w oleju  
 
Główka polerowana· z antypoślizgową powłoką z tworzywa 
sztucznego

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 339 8,80 maks. 3,2 maks. 2,2 40 00 810 342 17,13

PX26 WX18

Szczypce płaskie okrągłe Szczypce płaskie okrągłe 
z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · proste, płaskie zaokrąglone 
szczęki · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · wygięte o 
40° płaskie okrągłe zbiegające się w szpic szczęki · odporne na skręcanie 
się, elastyczne końcówki precyzyjne · płaszczyzny chwytające ząbkowane · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 61 HRC  
 
główka polerowana·uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szczypce płaskie okrągłe Szczypce płaskie okrągłe 
z ostrzem · specjalna stal narzędziowa  · proste, płaskie zaokrąglone 
szczęki · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową powłoką dwumateriałową

z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · wygięte o 
40° płaskie okrągłe zbiegające się w szpic szczęki · odporne na skręcanie 
się, elastyczne końcówki precyzyjne · płaszczyzny chwytające ząbkowane · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 61 HRC  
 
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwukomponentową

Głowica Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
chromowana 200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 341 12,00 maks. 3,2 maks. 2,2 40 00 810 347 22,06
polerowana 200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 345 11,25 maks. 3,2 maks. 2,2 40 00 810 346 19,47

PX26 WX18
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Szczypce płaskie okrągłe
z ostrzem · specjalna stal narzędziowa  · szczęki płaskie okrągłe, 
zakrzywione pod kątem 40° · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie 
do 60 HRC · płaszczyzny chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i 
odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 383 13,95 PX26

Szczypce płaskie okrągłe
z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · szczęki płaskie okrągłe, 
zakrzywione pod kątem 40° · odporna na skręcanie się, elastyczna 
końcówka precyzyjna · płaszczyzny chwytające ząbkowane · ostrza 
dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 61 HRC · 
hartowane w oleju  
 
z ergonomicznymi osłonami 2-materiałowymi

Głowica Długość 
mm

Nr art. EUR KO

polero-
wana

200 maks. 
3,2

maks. 
2,2

40 00 810 366 21,76 WX18

chromow. 200 maks. 
3,2

maks. 
2,2

40 00 810 367 25,76 WX18

Szczypce płaskie okrągłe
izolacja VDE, do 1000 V · z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · 
wykonane zgodnie z normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · proste, płaskie 
zaokrąglone szczęki · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 60 HRC· 
ząbkowana powierzchnia uchwytu · hartowane w oleju i odpuszczone ·  
sprawdzone i licencjonowane przez VDE 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową · z ochroną przeciwpoślizgową

40 00 794 490

40 00 810 298

40 00 810 355

5/278

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR KO

200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 359 13,30 PX26

Szczypce płaskie okrągłe
z ostrzem · izolacja VDE, do 1000 V · z ostrzem · stal elektryczna 
wanadowa · wykonane zgodnie z normą IEC 60900 / EN 60900, każdy 
egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej ·  
proste, długie szczęki o płaskim przekroju · bardzo sprężyste, elastyczne, 
precyzyjne końcówki· płaszczyzny chwytające ząbkowane · ostrza 
dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 61 HRC · 
hartowane w oleju · szczypce chromowane 
 
art. nr. 40 00 810 298 z wbudowanym izolowanym uchem mocującym 
do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

2-materiałowe osłony
200 maks. 

3,2
maks.  
2,2

40 00 810 355 25,59 WX18

200 maks. 
3,2

maks.  
2,2

40 00 810 298 31,54 WX18

izolowana zanurzeniowo
200 maks. 

3,2
maks.  
2,2

40 00 794 490 30,01 WX18

Szczypce płaskie okrągłe
izolacja VDE, do 1000 V · z ostrzem · specjalna stal narzędziowa · szczęki 
płaskie okrągłe, zakrzywione pod kątem 40° · wykonane zgodnie z 
normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie 
do 60 HRC · płaszczyzny chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i 
odpuszczone 
 
szczypce chromowane · uchwyty z tulejami 2-materiałowymi z 
zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 2,5 maks. 1,6 40 00 810 873 15,25 PX26
200 maks. 2,8 maks. 1,8 40 00 810 380 15,30 PX26

Szczypce płaskie okrągłe
izolacja VDE, do 1000 V · z ostrzem · stal elektryczna wanadowa · ze 
szczękami płaskimi Zagiętymi pod kątem 40° · wykonane zgodnie z 
normą IEC 60900 / EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · płaszczyzny chwytające ząbkowane · ostrza 
dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 61 HRC · 
hartowane w oleju · odporna na skręcanie się, elastyczna końcówka 
precyzyjna 
 
szczypce chromowane

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

  2-materiałowe osłony
160 maks. 

2,5
maks. 
1,6

40 00 810 374 23,59 WX18

200 maks. 
3,2

maks. 
2,2

40 00 810 375 28,77 WX18

izolowana zanurzeniowo
200 maks. 

3,2
maks. 
2,2

40 00 794 496 33,02 WX18

40 00 794 496

40 00 810 374
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Dł. całkowita mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 - - 40 00 810 265 10,75
160 40 00 810 261 8,50 40 00 810 266 11,22

PX26 WX18

Szczypce płaskie DIN ISO 5745 Szczypce płaskie DIN ISO 5745
specjalna stal narzędziowa · krótkie, płaskie szczęki · hartowane w oleju i 
odpuszczone · (żłobkowane) płaszczyzny chwytające ząbkowane 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

specjalna stal narzędziowa · krótkie, płaskie, szerokie szczęki · 
płaszczyzny chwytające ząbkowane · hartowane w oleju  
 
Główka polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Szczypce płaskie DIN ISO 5745
specjalna stal narzędziowa · krótkie, płaskie, szerokie szczęki · 
płaszczyzny chwytające ząbkowane · hartowane w oleju  
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
140 40 00 810 269 13,22 WX18
160 40 00 810 270 13,39 WX18

Szczypce płaskie DIN ISO 5745
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie z 
normą IEC 60900 / EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · krótkie, płaskie, szerokie szczęki · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju  
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 810 272 19,55 WX18

Szczypce zaokrąglone DIN ISO 5745
specjalna stal narzędziowa · krótkie, okrągłe szczęki · płaska powierzchnia 
chwytająca · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Długość mm Nr art. EUR KO
140 40 00 810 278 6,40 PX26

Szczypce zaokrąglone DIN ISO 5745
specjalna stal narzędziowa · krótkie, okrągłe szczęki · precyzyjnie 
szlifowany · powierzchnie chwytające gładkie · do przyginania pętli 
drucianych · hartowane w oleju  
 
szczypce czarne, atramentowane na czarno · głowica polerowana

Długość mm Nr art. EUR KO
powłoka z tworzywa sztucznego
125 40 00 794 068 11,05 WX18
140 40 00 794 069 11,05 WX18
160 40 00 794 071 11,31 WX18
powłoki dwumateriałowe
160 40 00 810 289 13,30 WX18

40 00 810 289

40 00 794 071

5/279
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Długość mm Końcówka  Nr art. EUR  Nr art. EUR
280 proste  40 00 810 884 16,15  40 00 795 386 22,87
280 wygięte pod kątem 45°  40 00 810 885 17,65  40 00 795 387 23,84

PX26 WX18

Szczypce montażowe DIN ISO 5745 Szczypce montażowe DIN ISO 5743
płaskie okrągłe, proste, drobno rowkowane uchwyty szczęki z otworem 
eliptycznym · do precyzyjnego chwytania i przytrzymywania w trudno 
dostępnych miejscach · nadaje się szczególnie do prac w warsztatach 
samochodowych (np. w maszynowni), przy montażu i budowie maszyn · 
wykute ze specjalnej stali narzędziowej · hartowane olejem 
 
głowica polerowana · uchwyty z powłoką z tworzyw sztucznych

z profilami poprzecznymi · do chwytania, regulacji i prac wykańczających 
w trudno dostępnych miejscach · płasko-okrągłe końcówki chwytające · 
szczególnie nadają się do prac w przemyśle motoryzacyjnym (np. pod 
maską silnika), przy montażu i budowie maszyn · kuta ze specjalnej stali 
narzędziowej · hartowane olejem

Szczypce czernione · Główka polerowana · uchwyty pokryte 
tworzywem sztucznym

Długość mm  Nr art. EUR  Nr art. EUR
160  40 00 810 292 14,95  40 00 810 295 19,21

PX26 WX18

Szczypce montażowe DIN ISO 5743
nadaje się do chwytania, prac regulacyjnych i montażowych z większą siłą 
chwytania· płaszczyzny chwytające ząbkowane · specjalna stal narzędziowa 
o specjalnej jakości, kute, hartowane w oleju  
 
szczypce czarne, czernione · głowica polerowana · uchwyt pokryty 
tworzywem sztucznym

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
200 proste 40 00 794 093 20,61 WX18

5/280

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczypce zaokrąglone DIN ISO 5745 Szczypce zaokrąglone DIN ISO 5745
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa  · wykonane zgodnie z 
normą IEC/EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 
V w kąpieli wodnej · krótkie, okrągłe szczęki · precyzyjnie szlifowane · 
powierzchnie chwytające żłobkowane · do przyginania pętli drucianych · 
hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica chromowana · ergonomiczne uchwyty z dwumateriałową 
powłoką przeciwpoślizgową

izolacja VDE do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie  
z normą IEC/EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · krótkie, okrągłe szczęki · precyzyjnie 
szlifowany · powierzchnie chwytające gładkie · do przyginania pętli 
drucianych · hartowane w oleju  
 
szczypce chromowane·Ergonomiczne uchwyty z 2-komponentową 
powłoką przeciwpoślizgową
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Szczypce telefoniczne DIN ISO 5745
bez ostrza · stal elektryczna chromowo-wanadowa · płaskie-szerokie 
szczęki · szczególnie smukłe, cienkie końcówki · mogą być używane także 
jako szczypce do przytrzymywania przy lutowaniu · płaszczyzny chwytające 
ząbkowane · hartowane w oleju  
 
szczypce atramentowane na czarno · głowica polerowana ·  
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 810 390 17,47 WX18

Szczypce telefoniczne DIN ISO 5745
bez ostrza · stal elektryczna chromowo-wanadowa · płaskie-szerokie 
szczęki · szczególnie smukłe cienkie końcówki · mogą być używane także 
jako szczypce do przytrzymywania przy lutowaniu · płaszczyzny chwytające 
ząbkowane · hartowane w oleju 
 
szczypce chromowane · uchwyty z powłokami 2-materiałowymi

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 810 392 21,46 WX18

Szczypce igłowe DIN ISO 5743 
szczypce precyzyjne do precyzyjnego montażu, gięcia i regulacji · 
bardzo długie szczęki · gładko szlifowane powierzchnie chwytające ·  
krawędzie starannie pozbawione zadziorów ·  stal chromowo-wanadowa, 
elektrotechniczna, kuta, hartowana w oleju 
 
szczypce atramentowane na czarno · głowica polerowana ·  
uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
160 proste 40 00 794 519 20,78 WX18
160 zagięte po katem 

45°
40 00 794 522 23,12 WX18

40 00 794 519

Szczypce igłowe DIN ISO 5743 
Szczypce precyzyjne do precyzyjnego montażu, gięcia i regulacji · 
bardzo długie szczęki · gładko szlifowane powierzchnie chwytające ·  
krawędzie starannie pozbawione zadziorów ·  stal chromowo-wanadowa, 
elektrotechniczna, kuta, hartowana w oleju 
 
szczypce chromowane · uchwyty z osłonami 2-materiałowymi

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
160 proste 40 00 794 521 25,88 WX18
160 zagięte  

po katem 45°
40 00 794 524 28,82 WX18

40 00 794 524

40 00 794 521
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Dł. całkowita mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 - - 40 00 810 276 13,52
160 40 00 810 273 7,15 40 00 810 277 13,90

PX26 WX18

Szczypce separacyjne, chwytające Szczypce separacyjne, chwytające 
specjalna stal narzędziowa · krótkie, płaskie szczęki · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane w oleju · długie, płaskie 
szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane  
 
Szczypce czernione  · Główka polerowana·uchwyty pokryte 
tworzywem sztucznym

40 00 794 522
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Dł. całkowita mm Nr art. EUR Nr art. EUR
160 40 00 810 271 14,25 40 00 810 279 21,68

PX26 WX18

Szczypce separacyjne, chwytające Szczypce separacyjne, chwytające 
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · hartowane w oleju i 
odpuszczone · wykonanie zgodne z IEC 900 / EN 60900 · każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · krótkie, płaskie 
szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane · sprawdzone i licencjonowane 
przez VDE 
 
głowica chromowana · uchwyty z powłoką dwumateriałową

izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna chromowo-wanadowa · 
hartowane w oleju · wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60900, każdy 
egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · długie, 
płaskie szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane  
 
szczypce chromowane·Uchwyty z powłoką 2-komponentową

Szczypce separacyjne, chwytające
izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna chromowo-wanadowa · 
hartowane w oleju · wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60900, każdy 
egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · długie, 
okrągłe szczęki  
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 810 304 21,46 WX18

Szczypce separacyjne, chwytające
stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane w oleju · długie, płaskie 
okrągłe szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane  
 
głowica polerowana · szczypce czarne, czernione · uchwyt pokryty 
tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
140 40 00 794 508 13,52 WX18
160 40 00 794 510 14,20 WX18
190 40 00 794 512 16,41 WX18

Szczypce separacyjne, chwytające
krótkie, płaskie szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane · stal 
elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane w oleju  
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
140 40 00 794 505 18,79 WX18
160 40 00 810 283 19,64 WX18
190 40 00 810 284 21,68 WX18

Szczypce separacyjne, chwytające
specjalna stal narzędziowa · krótkie, płaskie szczęki · płaszczyzny 
chwytające ząbkowane · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica chromowana · uchwyty z powłoką dwumateriałową

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 810 281 9,10 PX26

Szczypce separacyjne, chwytające
stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane w oleju · krótkie, 
płaskie szczęki · płaszczyzny chwytające ząbkowane  
 
szczypce chromowane · uchwyty z powłoką dwumateriałową

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
140 40 00 810 290 18,79 WX18
160 40 00 810 291 19,38 WX18

5/282

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Długość 
mm

Końcówka Wersja 
szczęk

Grubość 
wierzchołka 
mm

Nr art. EUR KO

135 prosta płaska, 
wąska

1,5 40 00 794 525 17,51 WX18

135 prosta prosta 3,5 40 00 794 526 17,17 WX18
135 zagięte 

po katem 
40°

prosta 3,5 40 00 794 528 18,49 WX18

Szczypce nastawne DIN ISO 5235
do chwytania elementów konstrukcyjnych i drutów o niewielkiej średnicy 
oraz do wyginania sprężyn stykowych i sprężyn przekaźników · krawędzie 
starannie pozbawione zadziorów · specjalna stal narzędziowa specjalnego 
gatunku, kute, hartowane w oleju 
 
szczypce czarne, czernione · głowica polerowana · uchwyt pokryty 
tworzywem sztucznym

40 00 794 528

40 00 794 526

40 00 794 525

Szczypce dla mechaników   DIN ISO 5745
bez ostrza · proste, płaskie zaokrąglone szczęki · powierzchnie chwytne 
z ząbkami poprzecznymi · stal elektryczna wanadowa 
 
szczypce czarne, czernione · głowica polerowana · uchwyt pokryty 
tworzywem sztucznym

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
200 proste 40 00 794 566 18,36 WX18
200 zagięte  

po katem 40°
40 00 794 569 20,61 WX18

200 zagięte  
po katem 70°

40 00 794 575 23,04 WX18

200 zagięte  
po katem 45°

40 00 794 576 22,10 WX18

40 00 794 576

40 00 794 575

40 00 794 569

40 00 794 566

5/283
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szczypce dla mechaników DIN ISO 5745
bez ostrza · stal elektryczna wanadowa  · proste, płaskie zaokrąglone 
szczęki · powierzchnie chwytne z ząbkami poprzecznymi 
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
200 prosta 40 00 810 372 24,18 WX18
200 zagięte  

po katem 40°
40 00 794 570 26,48 WX18

200 zakrzywiony 40 00 794 572 26,61 WX18
200 zagięte  

po katem 45°
40 00 794 577 27,12 WX18

Szczypce zaciskowe Morse’a
kute szczęki · chromowane · z obcinakiem do drutu i mechanizmem 
zwalniającym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0 - 42 220 40 00 810 632 7,10 PK08

Szczypce zaciskowe Morse‘a
z odcinaczem do drutu · ze śrubą nastawczą i mechanizmem zwalniającym · 
ze specjalną szczęką do pewnego chwytania, naprężania i trzymania · 
główka z wysokojakościowej stali chromowo-wanadowej · kute

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 35 180 40 00 810 636 9,30 PK08
maks. 48 280 40 00 810 637 9,65 PK08
maks. 65 300 40 00 810 638 16,30 PK08

Szczypce zaciskowe Morse’a
z wygiętymi szczękami zaciskowymi · mocny chwyt obrabianego 
przedmiotu · z obcinakiem do drutu i sworzni do Ø 6 mm

Model Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

oryginalne maks. 38 175 40 00 810 615 15,42 WX43
oryginalne maks. 48 250 40 00 810 616 20,57 WX43
Fast Release 
- 7WR

maks. 38 175 40 00 811 059 16,96 WX43

Fast Release 
– 10WR

maks. 48 250 40 00 811 060 22,64 WX43

40 00 811 060

40 00 811 059

40 00 810 615
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Szczypce zaciskowe wydłużone
idealne do szybkich i lekkich prac w trudno dostępnych miejscach ·  
do ciężkich zastosowań warsztatowych · z obcinakiem do drutu i  
sworzni o Ø do 6 mm w kilku krokach

Model Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

oryginalne maks. 51 150 40 00 810 617 20,73 WX43
oryginalne maks. 70 225 40 00 810 618 22,79 WX43
Fast Release 
– 6LN

maks. 51 150 40 00 811 061 22,81 WX43

Fast Release 
– 9LN

maks. 70 225 40 00 811 062 25,08 WX43

40 00 811 062

40 00 811 061

40 00 810 618

40 00 810 617

Szczypce zaciskowe o dużej rozpiętości
szczęki chwytakowe ząbkowane · korpus szczypiec z wysokostopowej stali ·  
wersja niklowana · ze śrubą nastawczą i mechanizmem zwalniającym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
79 300 40 00 811 065 29,40 WX43

Szczypce Morse’a z równoległymi szczękami
DIN ISO 5743 · ze śrubą nastawczą i mechanizmem zwalniającym · stal chr.-
wanad.  · wersja niklowana · szczęki z kutej stali · mocowanie równoległe

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 45 250 40 00 810 640 21,35 WK15

Szczypce zaciskowe do spawania
korpus szczypiec z wysoko wytrzymałej stali · niklowane, połysk · ze śrubą 
nastawczą i mechanizmem zwalniającym 

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 50 225 40 00 810 644 17,45 PK08

Szczypce zaciskowe Morse‘a
pewnie trzymają materiał płaski, materiał profili i materiał okrągły · śruba 
nastawcza i mechanizm zwalniający · obsługa jednoręczna · wysoka siła 
zamocowania poprzez przełożenie dźwigni kątowej · Korpus szczypiec: stal 
walcowana, wysoka wytrzymałość · szczęki chwytające: stal elektryczna 
chromowo-wanadowa, kuta

Zakres pracy Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 35 250 40 00 794 098 19,72 WX18

40 00 794 098

Szczypce zaciskowe Morse‘a
pewnie trzymają materiał płaski, materiał profili i materiał okrągły · śruba 
nastawcza i mechanizm zwalniający · obsługa jednoręczna ·  
wysoka siła zamocowania poprzez przełożenie dźwigni kątowej · Korpus 
szczypiec: stal walcowana, wysoka wytrzymałość · szczęki chwytające: stal 
elektryczna chromowo-wanadowa, kuta

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Kształt Nr art. EUR KO

maks. 30 180 0 40 00 794 099 16,32 WX18
maks. 40 250 0 40 00 794 100 16,15 WX18
maks. 65 300 0 40 00 794 102 29,58 WX18
maks. 36 250 1 40 00 794 578 18,45 WX18

40 00 794 578

40 00 794 099, 40 00 794 100 + 
40 00 794 102

Szczypce zaciskowe Morse‘a
ze śrubą nastawczą i mechanizmem zwalniającym · kute szczęki hartowane · 
specjalna szczęka do bezpiecznego chwytania, mocowania i trzymania · stal 
chromowa-wanadowa · wersja niklowana · korpus stalowy z blachy stalowej 
o wysokiej wytrzymałości · przemyślany kształt szczęk gwarantuje 
trzypunktowe podparcie dla każdego przekroju materiału

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
max. 25 185 40 00 810 653 19,17 WC01
max. 32 230 40 00 810 654 23,22 WC01
max. 45 300 40 00 810 655 46,80 WC01

40 00 810 655

40 00 810 654

40 00 810 653

5/284

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Szczypce zaciskowe do spawania
silnie wyprofilowane szczęki · górna szczęka wygięta pod kątem 90° · 
korpus szczypiec z wysokostopowej stali · wersja niklowana · ze śrubą 
nastawczą i mechanizmem zwalniającym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
70 225 40 00 811 066 30,98 WX43

Szczypce spawalnicze zaciskowe
korpus szczypiec z wysoko wytrzymałej stali · niklowane, połysk · ze śrubą 
nastawczą i mechanizmem zwalniającym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 70 280 40 00 810 646 18,55 PK08

Szczypce spawalnicze zaciskowe
do mocowania rur i materiałów okrągłych podczas prac spawalniczych · 
szczęki stalowe odlewane · wersja niklowana · dźwignia zwalniająca z 
niebieską izolacją zanurzeniową

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
10 - 90 280 40 00 772 052 32,94 WC01

Szczypce zaciskowe klamrowe
z kutymi szczękami · szczypce zaciskowe do przedmiotów trudno 
obrabianych · niklowane, połysk · ze śrubą nastawczą i mechanizmem 
zwalniającym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 90 280 40 00 810 648 17,45 PK08

Szczypce zaciskowe klamrowe
w kształcie litery C · głęboki wspornik · ruchome powierzchnie stykowe · 
niklowane, połysk · ze śrubą nastawczą i mechanizmem zwalniającym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
190 455 40 00 811 063 51,08 WX43

5/285
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szczypce zaciskowe klamrowe
z ruchomymi szczękami zaciskowymi · szczególnie nadają się do ciężkich 
prac przy obrabianiu nierównoległych przedmiotów i materiałów o różnych 
kształtach, jak również w przypadku czułych powłok w karoseriach 
samochodowych, jak również w przypadku prac z użyciem drewna

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
 54 150 40 00 811 064 18,96 WX43
102 275 40 00 810 621 31,34 WX43

40 00 810 621

40 00 811 064

Zestaw szczypiec zaciskowych Morse‘a Fast Release
w komplecie: 
1  szt. szczypce zaciskowe z wygiętymi szczękami i obcinakiem do drutu 

250 mm
1 szt. szczypce zaciskowe z prostymi szczękami 175 mm 
1 szt. szczypce do chwytaków z obcinakiem do drutu 225 mm
Dostawa w torbie zwijanej

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowy 40 00 811 067 64,66 WX43

Zestaw szczypiec zaciskowych Morse‘a
w komplecie: 
1 szt. szczypce zaciskowe z wygiętymi szczękami 125 mm 
1 szt. szczypce zaciskowe z wygiętymi szczękami 175 mm 
1 szt. szczypce zaciskowe z wygiętymi szczękami 250 mm
Dostawa w skrzynce do przechowywania

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowy 40 00 811 068 49,32 WX43
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Długość 
mm

Nr art. EUR Nr art. EUR

110 - - - - - - maks. 1,2 maks. 2 - maks. 3 40 00 794 206 13,39
125 - - - - - - maks. 1,5 maks. 2,3 - maks. 3 40 00 810 100 13,39
130 maks. 1,6 maks. 2 maks. 1,2 - 40 00 810 101 7,80 - - - - - -
140 - - - - - - maks. 1,8 maks. 2,5 - maks. 4 40 00 810 120 13,39
145 maks. 2 maks. 2,8 maks. 1,4 - 40 00 810 110 8,05 - - - - - -
160 maks. 2,3 maks. 3 maks. 1,6 - 40 00 810 111 8,40 maks. 2 maks. 3 - maks. 4 40 00 810 121 13,60
180 maks. 2,5 maks. 3,2 maks. 1,8 - 40 00 810 149 10,90 maks. 2,5 maks. 3 - maks. 4 40 00 810 122 14,92

PX26 WX18

Szczypce tnące boczne Szczypce tnące boczne 
specjalna stal narzędziowa  · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 
62 HRC · do miękkiego i twardego drutu · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · indukcyjnie hartowane 
precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 62 HRC · czyste cięcie w przypadku 
cienkich drutów miedzianych, także na końcach ostrzy 
 
Główka polerowana ·uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

5/286

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczypce tnące boczne do tworzyw sztucznych DIN ISO 5743
stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · bez fazy · do 
powierzchniowego cięcia natryskiwanych części z tworzywa 
sztucznego i resztek odlewowych · ze szlifowaną na płasko powierzchnią 
ostrzy · sprężyna otwierająca  
 
głowica polerowana

Dł. całkowita 
mm

Końcówka Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
140 proste 40 00 810 177 18,49 WX18

160 proste 40 00 810 179 19,34 WX18

180 proste 40 00 794 227 20,78 WX18

160 zagięte po 
katem 45°

40 00 810 180 30,26 WX18

160 zagięte po 
katem 85°

40 00 810 187 34,51 WX18

powłoki 2-składnikowe
125 proste 40 00 794 228 19,89 WX18

40 00 794 228

40 00 810 179

Szczypce tnące boczne do światłowodów DIN ISO 5743
do cięcia włókien szklanych · ze szlifowaną na płasko powierzchnią ostrzy ·  
sprężyna otwierająca · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju  
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Dł. całkowita 
mm

Końcówka Nr art. EUR KO

160 proste 40 00 810 178 22,53 WX18

Szczypce tnące boczne
specjalna stal narzędziowa · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 
60 HRC · do miękkiego i średnio twardego drutu · hartowane w oleju i 
odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Długość mm Drut Pikto 
twardy mm

Drut Pikto 
średni mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 2 maks. 2,8 40 00 810 103 7,50 PX26
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Długość 
mm

Nr art. EUR Nr art. EUR

110 - - - - - - maks. 1,2 maks. 2 - maks. 3 40 00 794 603 21,34
125 - - - - - - maks. 1,5 maks. 2,3 - maks. 3 40 00 810 147 19,38
130 maks. 1,6 maks. 2 maks. 1,2 - 40 00 810 263 11,25 - - - - - -
140 - - - - - - maks. 1,8 maks. 2,5 - maks. 4 40 00 810 148 19,47
145 maks. 2 maks. 2,8 maks. 1,4 - 40 00 810 118 10,45 - - - - - -
160 maks. 2,3 maks. 3 maks. 1,6 - 40 00 810 119 10,90 maks. 2 maks. 2,8 - maks. 4 40 00 810 128 20,32
180 maks. 2,5 maks. 3,2 maks. 1,8 - 40 00 810 151 13,00 maks. 2,5 maks. 3 - maks. 4 40 00 810 129 22,23

PX26 WX18

Szczypce tnące boczne Szczypce tnące boczne 
specjalna stal narzędziowa · hartowane w oleju i odpuszczone · ostrza do 
miękkiego i twardego drutu dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 62 HRC 

szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · indukcyjnie hartowane 
precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 62 HRC · czyste cięcie w przypadku 
cienkich drutów miedzianych, także na końcach ostrzy 

szczypce chromowane·uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwukomponentową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
110 maks. 

1,2
maks. 
2

maks. 
3

40 00 794 602 17,94 WX18

Szczypce tnące boczne
specjalna stal narzędziowa · ostrza dodatkowo hartowane do 60 HRC · do 
miękkiego i średnio twardego drutu · hartowane w oleju i odpuszczone 

głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość mm Drut Pikto 
twardy mm

Drut Pikto 
średni mm

Nr art. EUR KO

145 maks. 1,8 maks. 2,5 40 00 810 108 9,25 PX26
160 maks. 2 maks. 2,8 40 00 810 109 9,60 PX26

Długość 
mm

Nr art. EUR Nr art. EUR

125 - - - - - - maks. 1,5 maks. 2,3 - maks. 3 40 00 810 134 16,36
130 maks. 1,6 maks. 2 maks. 1,2 - 40 00 810 257 10,60 - - - - - -
140 - - - - - - maks. 1,8 maks. 2,5 - maks. 4 40 00 810 125 16,66
145 maks. 2 maks. 2,8 maks. 1,4 - 40 00 810 258 10,90 - - - - - -
160 maks. 2,3 maks. 3 maks. 1,6 - 40 00 810 259 11,55 maks. 2 maks. 2,8 - maks. 4 40 00 810 126 17,09
180 maks. 2,5 maks. 3,2 maks. 1,8 - 40 00 810 262 13,75 maks. 2,5 maks. 3 - maks. 4 40 00 810 127 18,32

PX26 WX18

Szczypce tnące boczne Szczypce tnące boczne 
specjalna stal narzędziowa · hartowane w oleju i odpuszczone · ostrza do 
miękkiego i twardego drutu dodatkowo hartowane indukcyjnie ok. 62 HRC 

głowica polerowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · indukcyjnie hartowane 
precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 62 HRC · czyste cięcie w przypadku 
cienkich drutów miedzianych, także na końcach ostrzy 

Główka polerowana

Szczypce tnące boczne
stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · indukcyjnie hartowane 
precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 62 HRC · czyste cięcie w przypadku 
cienkich drutów miedzianych, także na końcach ostrzy 

głowica polerowana
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Szczypce tnące boczne
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie z normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 62 HRC · hartowane 
w oleju i odpuszczone · sprawdzone i licencjonowane przez VDE 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową powłoką dwumateriałową

Długość 
mm

Drut Pikto twardy 
mm

Drut Pikto średni 
mm

Drut Pikto delikatny 
mm

Nr art. EUR KO

130 maks. 1,6 maks. 2 maks. 1,2 40 00 810 282 13,45 PX26
140 maks. 2 maks. 2,8 maks. 1,4 40 00 810 243 13,20 PX26
160 maks. 2,3 maks. 3 maks. 1,6 40 00 810 158 13,95 PX26
180 maks. 2,5 maks. 3,2 maks. 1,8 40 00 810 244 16,20 PX26

Szczypce tnące boczne
izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · wykonane zgodnie z normą IEC 60900 /  
DIN EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 · ostrza hartowane indukcyjne · twardość ostrza ok. 
62 HRC · czyste cięcie w przypadku cienkich drutów miedzianych, także na końcach ostrzy · szczypce chromowane

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO

osłony 2-materiałowe
125 maks. 1,5 maks. 2,3 maks. 3 40 00 810 153 21,38 WX18

140 maks. 1,8 maks. 2,5 maks. 4 40 00 810 154 21,55 WX18

160 maks. 2 maks. 3 maks. 4 40 00 810 155 23,16 WX18

160 maks. 2 maks. 3 maks. 4 z uchem do 
mocowania

40 00 810 299 29,11 WX18

160 maks. 4 40 00 794 604 23,25 WX18

180 maks. 2,5 maks. 3 maks. 4 40 00 810 156 24,91 WX18

izolowane zanurzeniowo
160 maks. 2 maks. 3 maks. 4 40 00 794 222 27,07 WX18

40 00 794 222

40 00 810 299

40 00 810 155

5/288

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczypce tnące boczne dla elektromechaników DIN ISO 5749
stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · do szczególnie precyzyjnych prac z elementami elektronicznymi · 
indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 63 HRC · ze sprężyną otwierającą · z ostrymi, dokładnie 
tnącymi ostrzami do miękkiego, twardego drutu oraz drutu fortepianowego 
 
głowica polerowana

Dł. 
całkowita 
mm

Z zaciskiem 
drutu

Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
125 nie maks. 1,7 maks. 1,3 maks. 0,8 --- 40 00 794 627 18,15 WX18

osłony 2-materiałowe
125 nie maks. 2,5 maks. 1,8 maks. 1,0 0,6 40 00 794 625 21,12 WX18

125 nie maks. 2,5 --- --- --- 40 00 794 626 21,76 WX18

Kompaktowe szczypce tnące boczne X-Cut®

podwójnie ułożyskowana oś przegubowa · przegub przelotowy · do wszystkich rodzajów drutu włącznie z drutem 
fortepianowym · także do cienkich drutów miedzianych · duża szerokość otworu do grubszych przewodów · kompaktowa, 
lekka konstrukcja · potrzeba o 40% siły mniej niż przy szczypcach tnących bocznych tej samej długości · możliwość 
uniwersalnego zastosowania, przez ślusarzy, elektryków lub w produkcji przemysłowej 
 
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Głowica Długość 
mm

Nr art. EUR KO

polerowany 160 maks. 2,7 maks. 3,8 maks. 2,2 maks. 4,8 40 00 810 973 29,07 WX18

chromow. 160 maks. 2,7 maks. 3,8 maks. 2,2 maks. 4,8 40 00 811 001 34,09 WX18

Kompaktowe szczypce tnące boczne X-Cut®

izolacja VDE, do 1000 V · stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · podwójnie ułożyskowana oś przegubowa ·  
przegub przelotowy · do wszystkich rodzajów drutu włącznie z drutem fortepianowym · także do cienkich drutów 
miedzianych · duża szerokość otworu do grubszych przewodów · kompaktowa, lekka konstrukcja · potrzeba o 40% siły 
mniej niż przy szczypcach tnących bocznych tej samej długości · możliwość uniwersalnego zastosowania, przez ślusarzy, 
elektryków lub w produkcji przemysłowej 
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową powłoką dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 2,7 maks. 3,8 maks. 2,2 maks. 4,8 40 00 810 949 34,81 WX18
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Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 - - - - - maks. 3,1 maks. 2 maks. 1,5 40 00 794 241 24,65
160 maks. 3,5 maks. 2,5 maks. 2 40 00 810 256 14,10 maks. 3,4 maks. 2,5 maks. 2 40 00 810 181 25,67
180 maks. 3,8 maks. 2,7 maks. 2,3 40 00 810 133 14,20 maks. 3,8 maks. 2,7 maks. 2,2 40 00 810 182 27,97
200 maks. 4,2 maks. 3 maks. 2,5 40 00 810 132 16,60 maks. 4,2 maks. 3 maks. 2,5 40 00 810 183 29,33
250 - - - - - maks. 4,6 maks. 3,5 maks. 3 40 00 810 184 35,66

PX26 WX18

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749 Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
specjalna stal narzędziowa · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 64 
HRC · do drutu fortepianowego · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · hartowane w oleju · 
nie wymagają użycia dużej siły · z kutą osią przegubową do największych 
obciążeń · indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza · twardość ostrza  
ok. 64 HRC 
 
szczypce chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 maks. 3 maks. 2,3 maks. 1,8 40 00 810 879 11,50 maks. 3,1 maks. 2 maks. 1,5 40 00 794 229 16,66
160 maks. 3,5 maks. 2,5 maks. 2 40 00 810 880 12,45 maks. 3,4 maks. 2,5 maks. 2 40 00 810 135 17,00
180 maks. 3,8 maks. 2,7 maks. 2,3 40 00 810 881 12,85 maks. 3,8 maks. 2,7 maks. 2,2 40 00 810 136 18,66
200 maks. 4,2 maks. 3 maks. 2,5 40 00 810 882 14,65 maks. 4,2 maks. 3 maks. 2,5 40 00 810 137 20,53
250 maks. 4,6 maks. 3,5 maks. 3 40 00 810 883 18,40 maks. 4,6 maks. 3,5 maks. 3 40 00 810 138 26,01

PX26 WX18

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749 Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
specjalna stal narzędziowa · hartowane w oleju · nie wymagają użycia dużej 
siły · do prac w najcięższych warunkach · indukcyjnie hartowane precyzyjne 
ostrza · twardość ostrza ok. 64 HRC 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · hartowanie w oleju · nie 
wymagają użycia dużej siły · do prac w najcięższych warunkach · indukcyjnie 
hartowane precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 64 HRC  
 
Główka polerowana ·uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
140 - - - - - maks. 3,1 maks. 2 maks. 1,5 40 00 794 235 20,19
160 - - - - - maks. 3,4 maks. 2,5 maks. 2 40 00 810 140 20,53
180 maks. 3,8 maks. 2,7 - 40 00 810 104 14,80 maks. 3,8 maks. 2,7 maks. 2,2 40 00 810 141 22,65
200 maks. 4,2 maks. 3 - 40 00 810 105 17,35 maks. 4,2 maks. 3 maks. 2,5 40 00 810 142 24,14
250 - - - - - maks. 4,6 maks. 3,5 maks. 3 40 00 810 143 29,20

PX26 WX18

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749 Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
specjalna stal narzędziowa  · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do  
64 HRC · do drutu fortepianowego · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
szczypce polerowanie · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane w oleju · nie wymagają 
użycia dużej siły · do prac w najcięższych warunkach · indukcyjnie 
hartowane precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 64 HRC  
 
Szczypce polerowane· uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwukomponentową
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Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 maks. 
3,1

maks. 
2

maks. 
1,5

40 00 794 241 24,65 WX18

160 maks. 
3,4

maks. 
2,5

maks. 
2

40 00 810 181 25,67 WX18

180 maks. 
3,8

maks. 
2,7

maks. 
2,2

40 00 810 182 27,97 WX18

200 maks. 
4,2

maks. 
3

maks. 
2,5

40 00 810 183 29,33 WX18

250 maks. 
4,6

maks. 
3,5

maks. 
3

40 00 810 184 35,66 WX18

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · hartowane w oleju · 
nie wymagają użycia dużej siły · z kutą osią przegubową do największych 
obciążeń · indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza · twardość ostrza  
ok. 64 HRC 
 
szczypce chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Drut Pikto 
średni 
mm

Drut Pikto 
twardy 
mm

Drut Pikto 
delikatny 
mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 3,5 maks. 2,5 maks. 2 40 00 810 159 17,95 PX26
180 maks. 3,8 maks. 2,7 maks. 2,3 40 00 810 157 19,05 PX26
200 maks. 4,2 maks. 3 maks. 2,5 40 00 810 161 21,40 PX26

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie  
z normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do 
64 HRC · hartowane w oleju i odpuszczone · sprawdzone i licencjonowane 
przez VDE 
 
głowica chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

  2-materiałowe powłoki
160 maks. 

3,4
maks. 
2,5

maks. 
2

40 00 810 165 28,26 WX18

180 maks. 
3,8

maks. 
2,7

maks. 
2,2

40 00 810 166 30,60 WX18

200 maks. 
4,2

maks. 
3

maks. 
2,5

40 00 810 167 32,43 WX18

200 maks. 
4,2

maks. 
3

maks. 
2,5

ucho 
mocu-
jące

40 00 810 326 38,38 WX18

250 maks. 
4,6

maks. 
3,5

maks. 
3

40 00 810 172 41,48 WX18

izolowana zanurzeniowo
200 maks. 

4,2
maks. 
3

maks. 
2,5

40 00 794 248 39,06 WX18

250 maks. 
4,6

maks. 
3,5

maks. 
3

40 00 794 249 44,24 WX18

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
izolacja VDE, do 1000 V · stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności 
· hartowane w oleju · wykonane zgodnie z normą IEC 60900 /  
DIN EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 V 
w kąpieli wodnej · z kutą osią przegubową do największych obciążeń · 
indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza · twardość ostrza ok. 64 HRC · 
20 % oszczędności siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami tej samej 
wielkości 
 
szczypce chromowane

40 00 794 248

40 00 810 326

40 00 810 165

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
180 maks. 

3,8
maks. 
2,7

maks. 
2,2

40 00 794 616 20,95 WX18

200 maks. 
4,2

maks. 3 maks. 
2,5

40 00 794 617 22,78 WX18

250 maks. 
4,6

maks. 
3,5

maks. 
3

40 00 794 619 28,35 WX18

  2-materiałowe powłoki
200 maks. 

4,2
maks. 3 maks. 

2,5
40 00 794 620 25,29 WX18

250 maks. 
4,6

maks. 
3,5

maks. 
3

40 00 795 062 31,66 WX18

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749 
z kutą osią przegubową do największych obciążeń · hartowane w oleju 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · do wszystkich rodzajów drutu 
włącznie z drutem fortepianowym · zagięte po katem 12° · twardość ostrza 
ok. 64 HRC · stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta · hartowane w 
oleju  
 
głowica polerowana

40 00 794 620

40 00 794 615

Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5749
ze sprężyną otwierającą · stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności ·  
hartowane w oleju · nie wymagają użycia dużej siły · z kutą osią przegubową 
do największych obciążeń · indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza · 
twardość ostrza ok. 64 HRC  
 
głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 
3,4

maks. 
2,5

maks. 
2

40 00 810 185 23,21 WX18

180 maks. 
3,8

maks. 
2,7

maks. 
2,2

40 00 810 186 25,16 WX18

5/290

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu
z przekładanym, innowacyjnym i odpornym na stałe obciążenia przegubem precyzyjnym · mocne, ekstra silne szczypce 
tnące środkowe · łatwe cięcie miękkich, twardych i drutów fortepianowych · wbudowana sprężyna i blokada · 50% 
oszczędności siły

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO

210 głowica polerowana 5,2 4 3,6 40 00 810 913 31,50 PX26

Szczypce tnące boczne o dużej wytrzymałości TwinForce® DIN ISO 5749
opatentowane · stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · optymalne przełożenie dzięki konstrukcji 
dwuprzegubowej · nie wymagają użycia dużej siły · tnie o jeszcze 50% łatwiej niż znane szczypce tnące boczne o 
zwiększonym przełożeniu · nawet druty o grubości 4 mm są cięte z 2-3-krotnym przestawianiem · niewielkie odbicie 
podczas cięcia · duża stabilność i prowadzenie bez luzów dzięki kutym i precyzyjne frezowanym osiom przegubu 
 
szczypce czarne, czernione · głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

180 maks. 5,5 maks. 4,6 maks. 3,2 maks. 3 40 00 810 131 48,20 WX18

Szczypce tnące środkowe o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5743
stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · hartowane w oleju · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · 
twardość ostrza ok. 64 HRC · tnie twarde, grube druty przy użyciu mniejszej siły niż w przypadku szczypiec tnących 
bocznych o tej samej długości · środkowe precyzyjne ostrza  
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

250 5 5 3,8 3,5 40 00 810 188 33,07 WX18

Długość mm Wersja Wycięcie Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
160 proste 6 5,2 4 bez 40 00 810 891 26,35 WX18

200 proste 6 5,2 4 3,6 bez 40 00 810 160 29,71 WX18

200 proste 6 5,2 4 3,6 Z 40 00 810 162 32,13 WX18

200 20° 6 5,2 4 3,6 bez 40 00 810 164 36,76 WX18

200 20° 6 5,2 4 3,6 Z 40 00 810 152 40,80 WX18

250 proste 5,6 4 3,8 bez 40 00 810 845 39,10 WX18

250 proste 6 4,3 4,2 Z 40 00 810 846 40,84 WX18

osłona 2-materiałowa
200 proste 6 5,2 4 3,6 Z 40 00 794 609 36,47 WX18

Kompaktowe szczypce przegubowe do prętów CoBolt
stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności  · hartowane w oleju · precyzyjne cięcie drutu miękkiego i twardego 
oraz drutu fortepianowego · krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC · szczególnie 
wysoka wydajność cięcia przy mniejszym nakładzie pracy dzięki wysoce efektywnej konstrukcji spoiny

Nr. art. 40 00 810 162,40 00 810 152 i 40 00 810 846: z dodatkowym wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych 
drutów, np. do konstrukcji sufitów podwieszanych 
 
Nr. art. 40 00 810 164 i 40 00 810 152: z odchyloną pod kątem 20° głowicą, z jednostronnym paskiem i nacięciem 
bocznym do cięcia płaskiego, z prześwitem do chwytania, ulepszona geometria cięcia, z powierzchnią chwytną 
 
szczypce atramentowane na czarno

40 00 794 60940 00 810 152

40 00 810 16440 00 810 16240 00 810 160
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5/292

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

200 proste 6 5,2 4 3,6 40 00 810 163 31,79 WX18

200 proste 6 5,2 4 3,6 40 00 810 168 35,96 WX18

200 20° 6 5,2 4 3,6 40 00 810 169 43,35 WX18

Kompaktowe szczypce przegubowe do prętów CoBolt
stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności  · hartowane w oleju · precyzyjne cięcie drutu miękkiego i twardego 
oraz drutu fortepianowego · krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC · szczególnie 
wysoka wydajność cięcia przy mniejszym nakładzie pracy dzięki wysoce efektywnej konstrukcji spoiny · ulepszona 
geometria cięcia z powierzchnią chwytną · ostrze mikrostrukturalne

Nr. art. 40 00 810 168: ze sprężyną otwierającą 
Nr. art. 40 00 810 169: z odchyloną pod kątem 20° głowicą, z jednostronnym paskiem i nacięciem bocznym  
do cięcia płaskiego, z prześwitem do chwytania 
 
głowica czarna atramentowana · uchwyty z osłoną 2-materiałową

40 00 810 169

40 00 810 168

40 00 810 163

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

200 maks. 6,0 maks. 4,0 maks. 3,5 maks. 3,0 40 00 810 077 38,85 WX18

Nożyce dźwigniowe DIN ISO 5743
w porównaniu do zwykłych dźwigniowych szczypiec czołowych większe możliwości cięcia, mniej wymaganej Siły 
i łatwiejsza obsługa · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · 
twardość ostrza ok. 64 HRC 

głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

200 max 6,0 max. 4,0 max 3,5 max. 3,0 40 00 810 078 41,40 WX18

Nożyce dźwigniowe DIN ISO 5743
w porównaniu do zwykłych dźwigniowych szczypiec czołowych większe możliwości cięcia, mniej wymaganej siły 
i łatwiejsza obsługa · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · 
twardość ostrza ok. 64 HRC 

głowica polerowana · z ergonomicznie ukształtowanymi uchwytami z powłokami 2-materiałowymi

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

140 maks. 4,0 maks. 3,1 maks. 2,0 maks. 1,5 40 00 810 080 21,29 WX18

160 maks. 4,5 maks. 3,4 maks. 2,5 maks. 2,0 40 00 810 081 22,27 WX18

Szczypce czołowe o zwiększonym przełożeniu DIN ISO 5748
stal chromowo-wanadowa o wysokiej wydajności · hartowanie w oleju · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · 
twardość ostrza ok. 64 HRC 

głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Nr art. EUR

160 - - - - - maks. 4,0 maks. 2,8 maks. 2,3 40 00 810 073 10,07
180 - maks. 3,8 maks. 2,8 40 00 810 072 9,30 maks. 4,0 maks. 3,2 maks. 2,5 40 00 810 075 12,07
200 - - - - - maks. 4,0 maks. 3,5 maks. 2,8 40 00 795 050 15,00
280 - - - - - maks. 4,5 maks. 4,0 maks. 3,2 40 00 795 301 17,09

PX26 WX18

Szczypce czołowe DIN ISO 5748 Szczypce czołowe DIN ISO 5748
specjalna stal narzędziowa · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do ok. 
60 HRC · wyjątkowo precyzyjne ostrze · starannie polerowana powierzchnia ·  
hartowane w oleju i odpuszczone

głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · ostrza 
dodatkowo hartowane indukcyjnie 

Szczypce czernione · główka polerowana·uchwyty pokryte tworzywem 
sztucznym
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Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni zewnętrznych · wygięcie w prawo · stal chromowo-
wanadowa  
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 01  3 -   10 40 00 810 626 9,10 PX26
A 11 10 -   25 40 00 810 627 7,95 PX26
A 21 19 -   60 40 00 810 628 8,35 PX26
A 31 40 - 100 40 00 810 629 10,90 PX26

5/293

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych · proste · stal chromowo-wanadowa · 
szczególnie stabilne końcówki i dobre osadzenie pierścieni dzięki stożkowej 
podstawie · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 0  8 - 13 40 00 810 583 7,00 PX26
J 1 12 - 25 40 00 810 584 7,00 PX26
J 2 19 - 60 40 00 810 590 7,20 PX26
J 3 40-100 40 00 810 591 9,90 PX26

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych w wywierconych otworach · 
proste końcówki · stal chromowo-wanadowa · mocny, kuty kształt · 
antypoślizgowe, stabilne końcówki 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 0  8 -  13 40 00 810 530 10,54 WX18
J 1 12 -  25 40 00 810 531 10,54 WX18
J 2 19 -  60 40 00 810 532 11,26 WX18
J 3 40 - 100 40 00 810 533 12,79 WX18
J 4 85 - 140 40 00 810 534 21,55 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych · wygięcie w prawo · stal chromowo-
wanadowa · szczególnie stabilne końcówki i dobre osadzenie pierścieni 
dzięki stożkowej podstawie · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych w wywierconych otworach · końcówki 
wygięte pod kątem 90° · stal chromowo-wanadowa · mocny, kuty kształt · 
antypoślizgowe, stabilne końcówki  
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 01  8 -  13 40 00 810 540 11,94 WX18
J 11 12 -  25 40 00 810 541 11,94 WX18
J 21 19 -  60 40 00 810 542 12,16 WX18
J 31 40 - 100 40 00 810 543 13,47 WX18
J 41 85 - 140 40 00 810 544 23,04 WX18

Model Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 01  8 -   13 40 00 810 593 7,45 PX26
J 11 12 -   25 40 00 810 594 7,45 PX26
J 21 19 -   60 40 00 810 607 7,75 PX26
J 31 40 - 100 40 00 810 608 10,35 PX26

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych w wywierconych otworach · zagięte 
pod katem 45° · stal chromowo-wanadowa · mocny, kuty kształt · 
antypoślizgowe, stabilne końcówki 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 02  8 -  13 40 00 810 060 12,07 WX18
J 12 12 -  25 40 00 810 061 12,07 WX18
J 22 19 -  60 40 00 810 062 12,50 WX18
J 32 40 - 100 40 00 810 063 13,56 WX18
J 42 85 - 140 40 00 810 064 23,04 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni zewnętrznych · proste · stal chromowo-wanadowa · 
szczególnie stabilne końcówki i dobre osadzenie pierścieni dzięki stożkowej 
podstawie · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 0  3 -   10 40 00 810 611 8,55 PX26
A 1 10 -   25 40 00 810 613 7,45 PX26
A 2 19 -   60 40 00 810 614 7,80 PX26
A 3 40 - 100 40 00 810 624 10,00 PX26

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni zewnętrznych, na wałkach · proste końcówki · stal 
chromowo-wanadowa · mocny, kuty kształt · antypoślizgowe, stabilne 
końcówki 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 0  3 -  10 40 00 810 550 12,16 WX18
A 1 10 -  25 40 00 810 551 11,56 WX18
A 2 19 -  60 40 00 810 552 12,79 WX18
A 3 40 - 100 40 00 810 553 13,81 WX18
A 4 85 - 140 40 00 810 554 24,18 WX18
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Model Długość mm Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 0 140  8 -  13 40 00 810 535 13,77 WX18
J 1 140 12 -  25 40 00 810 539 13,77 WX18
J 2 180 19 -  60 40 00 810 545 14,49 WX18
J 3 225 40 - 100 40 00 810 546 16,32 WX18
J 4 320 85 - 140 40 00 810 547 28,09 WX18
z ogranicznikiem rozwarcia
J 0 140  8 -  13 40 00 810 865 22,99 WX18
J 1 140 12 -  25 40 00 795 171 22,99 WX18
J 2 180 19 -  60 40 00 795 172 24,48 WX18

Precyzyjne szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych w wywierconych otworach · proste końcówki · stal elektryczna chromowo-wanadowa 
· duża powierzchnia przyłożenia na końcówkach: zapobiega skręcaniu się obręczy · prosty montaż · końcówki z drutu 
ze stali sprężynowej ciągnionej zapewniają bezpieczną pracę · do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu do końcówek 
toczonych 
 
atramentowana głowica · uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym

40 00 795 171

40 00 810 545

Precyzyjne szczypce do pierścieni zabezpieczających 
Nowa generacja szczypiec łączy zalety stabilności kutych na gorąco z ciągnionymi na zimno szczypcami, ze stali sprężynowej o dużej gęstości. 
 
Zalety: 
 
1. Do montażu pierścieni w produkcji seryjnej 
 
2. Skręcany przegub 
 
3.  Stabilne, mocowane na zimno końcówki

Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych
do pierścieni zewnętrznych, na wałkach · końcówki wygięte pod kątem 
90° · stal chromowo-wanadowa · mocny, kuty kształt · antypoślizgowe, 
stabilne końcówki  
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Długość mm Dla wału o Ø 
mm

Nr art. EUR KO

A 01 125  3 -  10 40 00 810 560 13,30 WX18
A 11 125 10 -  25 40 00 810 561 12,67 WX18
A 21 170 19 -  60 40 00 810 562 13,81 WX18
A 31 200 40 - 100 40 00 810 563 15,30 WX18
A 41 300 85 - 140 40 00 810 564 26,22 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni zewnętrznych, na wałkach · zagięte pod katem 45° · stal 
elektryczna chromowo-wanadowa · mocny, kuty kształt · antypoślizgowe, 
stabilne końcówki 
 
polerowana głowica · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Model Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 02  3 -  10 40 00 810 036 13,39 WX18
A 12 10 -  25 40 00 810 037 12,84 WX18
A 22 19 -  60 40 00 810 038 13,94 WX18
A 32 40 - 100 40 00 810 039 15,64 WX18
A 42 85 - 140 40 00 810 041 26,48 WX18

5/294

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Model Końcówka Długość mm Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 5 proste 570 122 - 300 40 00 794 002 105,49 WX18
J 6 proste 580 252 - 400 40 00 794 003 105,49 WX18
J 51 zagięte po katem 90° 590 122 - 300 40 00 794 004 106,12 WX18
J 61 zagięte po katem 90° 600 252 - 400 40 00 794 005 106,12 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do dużych pierścieni wewnętrznych · specjalna stal narzędziowa, hartowane w oleju, wymienne 
 
szczypce czarne lakierowane proszkowo

Model Końcówka Długość mm Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 5 proste 560 122 - 300 40 00 794 014 105,49 WX18
A 6 proste 570 252 - 400 40 00 794 015 105,49 WX18
A 51 zagięte po katem 90° 570 122 - 300 40 00 794 016 106,12 WX18
A 61 zagięte po katem 90° 580 252 - 400 40 00 794 017 106,12 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni zewnętrznych · specjalna stal narzędziowa, hartowane w oleju, wymienne 
 
szczypce czarne lakierowane proszkowo
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Model Długość mm Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
J 01 130  8 -  13 40 00 810 548 15,73 WX18
J 11 130 12 -  25 40 00 810 549 15,73 WX18
J 21 165 19 -  60 40 00 810 555 15,90 WX18
J 31 210 40 - 100 40 00 810 556 17,55 WX18
J 41 305 85 - 140 40 00 810 557 30,01 WX18
z ogranicznikiem rozwarcia
J 01 130  8 -  13 40 00 810 866 25,84 WX18
J 11 130 12 -  25 40 00 810 867 25,84 WX18
J 21 165 19 -  60 40 00 810 868 26,01 WX18
J 31 210 40 - 100 40 00 810 869 28,77 WX18

Precyzyjne szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni wewnętrznych · końcówki wygięte pod kątem 90° · stal elektryczna chromowo-wanadowa · duża 
powierzchnia przyłożenia na końcówkach: zapobiega skręcaniu się obręczy · prosty montaż · końcówki z drutu ze stali 
sprężynowej ciągnionej  
 
głowica szara atramentowana · uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym

40 00 810 866

40 00 810 548

Model Długość mm Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 0 140  3 -  10 40 00 810 558 15,90 WX18
A 1 140 10 -  25 40 00 810 559 14,88 WX18
A 2 180 19 -  60 40 00 810 565 16,49 WX18
A 3 225 40-  100 40 00 810 566 18,02 WX18
A 4 320 85 - 140 40 00 810 567 31,28 WX18
z ogranicznikiem rozwarcia
A 0 140  3 -  10 40 00 794 164 19,98 WX18
A 1 140 10 -  25 40 00 795 173 22,23 WX18
A 2 180 19 -  60 40 00 795 174 23,97 WX18

Precyzyjne szczypce do pierścieni zabezpieczających
do pierścieni zewnętrznych · proste końcówki · stal elektryczna chromowo-wanadowa · duża powierzchnia przyłożenia 
na końcówkach: zapobiega skręcaniu się obręczy · prosty montaż · końcówki z drutu ze stali sprężynowej ciągnionej · 
sprężyna wyzwalająca w przegubie 
 
głowica szara atramentowana · uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym

Końcówka Długość mm Nr art. EUR KO
proste 170 40 00 794 121 30,05 WX18
zagięte po katem 30° 200 40 00 810 649 33,75 WX18

Szczypce montażowe
do mocowania pierścieni zatrzaskowych i pierścieni osadczych bez otworów uchwytowych · do zabezpieczania wałów · 
ze sprężyną otwierającą · chromowo-wanadowa stal elektrotechniczna, kute, hartowane w oleju · model: do pierścieni 
zatrzaskowych o minimalnej szczelinie 3,6 mm 
 
nr kat. 40 00 810 649: dla pierścieni zatrzaskowych wg normy od śred. 12,0 mm, np. do blokowania wałka 
przekaźnikowego na przekładni pojazdu silnikowego · minimalny rozstaw obręczy 2,2 mm

Model Długość mm Dla wału o Ø mm Nr art. EUR KO
A 01 130  3 -  10 40 00 810 568 17,34 WX18
A 11 130 10 -  25 40 00 810 569 16,32 WX18
A 21 165 19 -  60 40 00 810 575 18,02 WX18
A 31 210 40 - 100 40 00 810 576 19,72 WX18
A 41 305 85 - 140 40 00 810 582 34,00 WX18
z ogranicznikiem rozwarcia
A 01 130  3 -  10 40 00 794 166 21,80 WX18
A 11 130 10 -  25 40 00 810 870 25,84 WX18
A 21 165 19 -  60 40 00 810 871 28,52 WX18
A 31 210 40 - 100 40 00 810 872 31,07 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych
do pierścieni zewnętrznych · końcówki wygięte pod kątem 90° · stal elektryczna chromowo-wanadowa · duża 
powierzchnia przyłożenia na końcówkach: zapobiega skręcaniu się obręczy · prosty montaż · końcówki z drutu ze stali 
sprężynowej ciągnionej · sprężyna wyzwalająca w przegubie 
 
atramentowana głowica · uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym

40 00 794 166

40 00 810 575
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 794 164

40 00 810 565
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Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających
zawartość 40 00 810 634: 
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 532)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  

pod kątem 90°, 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 542)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych,  

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 552)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych,  

pod kątem 90°, 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 562) 

zawartość 40 00 795 454: 
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 

proste 12 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 531)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 532)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, 

proste 10 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 551)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 552)
Dostawa w wysokiej jakości zwijanym pokrowcu z wytrzymałej 
tkaniny poliestrowej

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
4 częśc. 19 - 60 40 00 810 634 57,50 WX18
4 częśc. 10 - 60 40 00 795 454 53,64 WX18

40 00 795 454

40 00 810 634

5/296

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Dla wału o Ø mm Ø wierzchołka mm Nr art. EUR KO
140  1,5 -4 0,9 40 00 794 127 21,59 WX18
140  4 -  7 1,3 40 00 794 128 14,24 WX18
140  5 - 13 1,8 40 00 794 129 14,49 WX18
140 14 - 18 2,3 40 00 794 130 15,22 WX18
180 20 - 30 3,2 40 00 794 131 16,15 WX18

Szczypce do pierścieni zabezpieczających
do rękojeści, na wałkach  
ze sprężyną otwierającą · mocny, kuty kształt · antypoślizgowe, 
stabilne końcówki · chromowo-wanadowa stal elektrotechniczna 
specjalnego gatunku · hartowane olejem 
 
atramentowane na czarno · polerowana głowica · uchwyty 
pokryte tworzywem sztucznym

40 00 794 128

40 00 794 127

40 00 810 631

40 00 810 630

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających
Zawartość nr art. 40 00 810 630: 
Zawartość: 
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 

proste (nr art. 40 00 810 590)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 

wygięte pod kątem prostym (nr art. 40 00 810 607)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 

proste (nr art. 40 00 810 614)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 

wygięte pod kątem prostym (nr art. 40 00 810 628)

Zawartość nr art. 40 00 810 631: 
po 1  szczypcach do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 

proste (nr art. 40 00 810 584, 40 00 810 590)
po 1  szczypcach do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 

wygięte pod kątem prostym (nr art. 40 00 810 594, 40 00 810 607)
po 1  szczypcach do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 

proste (nr art. 40 00 810 613, 40 00 810 614)
po 1  szczypcach do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 

wygięte pod kątem prostym (nr art. 40 00 810 627, 40 00 810 628)
Dostawa w wysokiej jakości zwijanym, sznurowanym pokrowcu

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
4 częśc. 19 - 60 40 00 810 630 34,60 PX26
8 częśc. 10 - 60 40 00 810 631 76,95 PX26
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Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni 
zabezpieczających
Zawartość: 
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

proste, śred. 12 - 25 mm (nr art. 40 00 810 539)
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

proste, śred. 19 - 60 mm (nr art. 40 00 810 545)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste, śred. 10 - 25 mm (nr art. 40 00 810 559)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste, śred. 19 - 60 mm (nr art. 40 00 810 565) 
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

kątowe 90°, śred. 12 - 25 mm (nr art. 40 00 810 549)
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych,  

kątowe 90°, śred. 19 - 60 mm (nr art. 40 00 810 555)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych,  

kątowe 90°, śred. 10 - 25 mm (nr art. 40 00 810 569)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych,  

kątowe 90°, śred. 19 - 60 mm (nr art. 40 00 810 575)

dostawa w opakowaniach handlowych z perforacją samoobsługową.

Zawartość Nr art. EUR KO
8-częśc. 40 00 794 413 131,37 WX18

Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni zabezpieczających
Zawartość: 
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

proste 12 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 539)
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 545)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste 10 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 559)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 565) 
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

pod kątem 90°, 12 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 549)
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych,  

pod kątem 90°, 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 555)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych,  

pod kątem 90°, 10 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 569)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych,  

pod kątem 90°, 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 575)
Dostawa w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego 

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
8-częśc. 10 - 60 40 00 795 294 158,57 WX18

Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni zabezpieczających
zawartość 40 00 810 642: 
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

 proste 12 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 539)
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 545)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste 10 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 559)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 565)

zawartość 40 00 795 455: 
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 545)
1  precyzyjne szczypce pierścieni wewnętrznych, 

gięte, śred. 19 - 60 mm (nr. art. 40 00 810 555)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 565)
1  precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych, 

gięte, śred. 19 - 60 mm (nr. art. 40 00 810 575)
Dostawa w wysokiej jakości zwijanym pokrowcu z wytrzymałej 
tkaniny poliestrowej

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
4 częśc. 12 - 60 40 00 810 642 67,11 WX18
4 częśc. 19 - 60 40 00 795 455 72,38 WX18

40 00 795 455

40 00 810 642

Zestaw szczypiec do pierścieni 
zabezpieczających
Zawartość: 
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  

proste 12 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 531)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 532)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych,  

proste 10 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 551)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych,  

proste 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 552) 
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  

pod kątem 90°, 12 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 541)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych,  

pod kątem 90°, 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 542)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych,  

pod kątem 90°, 10 - 25 mm Ø (nr art. 40 00 810 561)
1  szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych,  

pod kątem 90°, 19 - 60 mm Ø (nr art. 40 00 810 562)
Dostawa w opakowaniach handlowych z perforacją samoobsługową

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
8-częśc. 10 - 60 40 00 795 291 102,51 WX18
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Szczypce wielofunkcyjne DIN ISO 5743
z mechanizmem szybkiej regulacji · 15 pozycji ustawienia · do wszystkich 
robót śrubowych · metrycznych jak i celowych · wygodne śrubowanie, 
zwłaszcza w przypadku dużych lub mocno przymocowanych nakrętek · 
idealny do dokręcania nakrętek zabezpieczających · mechanizm grzechotki · 
nakrętki nie są deformowane · bez zaokrąglania · mocny zacisk na śrubach  
z zaokrąglonymi krawędziami, na zardzewiałych lub zamalowanych nakrętkach ·  
samozaciskowe od 17 mm  
 
głowica dokładnie szlifowana · uchwyty pokryte tworzywem 
sztucznym

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
250 10 - 32 40 00 810 684 24,14 WX18

Szczypce nastawne do rur
DIN/ISO 8976 · stal chromowo-wanadowa · kute · lakierowane · 
z polerowanym zamkiem przelotowym · 7 pozycji ustawienia · 
z profilowanymi i wygiętymi ramionami

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
26 175 40 00 810 664 7,45 PX26
33 240 40 00 810 665 7,80 PX26
45 300 40 00 810 666 14,95 PX26

Szczypce nastawne do rur SmartGrip® DIN ISO 8976
stal elektryczna chromowo-wanadowa · przegub przelotowy · 
samozaciskające na rurach i nakrętkach · do rur 13 mm (1/8) do 32 mm 
(1 1/4”) · do nakrętek o rozwartości klucza 10 - 36 mm · wąskie wymiary 
zapewniają dobry dostęp do detalu · automatyczne ustawienie na detalu 
poprzez łatwe ściśnięcie uchwytów · obsługa jedną ręką dla osób prawo- i 
leworęcznych · dźwignia zamykająca umożliwia transport ze złożonymi 
uchwytami i pozwala zaoszczędzić miejsce · powierzchnie chwytające 
ze specjalnie hartowanymi zębami 61 HRC · zabezpieczenie przed 
przyciśnięciem palców zapobiega obrażeniom 
 
uchwyt pokryty antypoślizgowym tworzywem sztucznym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
10 - 36 250 40 00 810 699 36,98 WX18

Szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976
wysokiej jakości stal narzędziowa chromowo-wanadowa · piaskowane 
chromowane · niklowane · zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców · 
mechanizm szybkiej regulacji · powiększenie o 30% zakresu chwytania 
 
uchwyt pokryty tworzywem sztucznym (technika zanurzeniowa)

Do rur mm 
(cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

42,00 (1 1/2) 26 180 40 00 810 791 15,75 PX26
50,00 (2) 46 250 40 00 810 848 18,75 PX26
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 810 849 24,75 PX26

Szczypce - klucz DIN ISO 5743
przegub przelotowy · szybka regulacja za naciśnięciem przycisku · zastępuje 
1 zestaw kluczy płaskich, zarówno metrycznych jak i calowych · gładkie 
szczęki do ostrożnego montażu armatur z uszlachetnioną powierzchnią – 
praca bezpośrednio na chromie 
 
szczypce chromowane · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Długość 
mm

Zakres pracy 
mm

Pozycje 
nastawcze

Nr art. EUR KO

125 23 11 40 00 795 287 35,53 WX18
150 27 14 40 00 810 662 39,65 WX18
180 35 12 40 00 810 689 40,72 WX18
250 46 17 40 00 810 690 46,67 WX18
300 60 22 40 00 810 691 56,87 WX18
400 85 25 40 00 795 284 100,34 WX18

Szczypce - klucz DIN ISO 5743
z równoległymi, gładkimi szczękami chwytnymi · przegub przelotowy · 
szybka regulacja za naciśnięciem przycisku · chromowane  
 
szczypce chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość 
mm

Zakres pracy 
mm

Pozycje 
nastawcze

Nr art. EUR KO

150 27 14 40 00 810 807 42,71 WX18
180 35 13 40 00 810 685 43,14 WX18
250 46 17 40 00 810 686 49,94 WX18

Szczypce - klucz
z izolacją zabezpieczającą VDE · wykonane zgodnie z normą IEC / 
DIN EN 60900, do 1000 V napięcie przemienne , do 1500 V napięcie 
stałe · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli 
wodnej · szczypce i klucz płaski w jednym narzędziu · z równoległymi, 
gładkimi szczękami chwytnymi · przegub przelotowy · szybka regulacja za 
naciśnięciem przycisku z boku narzędzia · hartowanie w oleju  
 
szczypce chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
250 46 40 00 810 892 54,53 WX18

Szczypce - klucz DIN ISO 5743
przegub przelotowy · szybka regulacja za naciśnięciem przycisku · zastępuje 
1 zestaw kluczy płaskich, zarówno metrycznych jak i calowych · gładkie 
szczęki do ostrożnego montażu armatur o uszlachetnionej powierzchni · 
praca bezpośrednio na chromowanej powierzchni 
 
szczypce czernione · głowica polerowana

Długość mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
powłoka z tworzywa sztucznego
250 46 40 00 811 056 39,61 WX18
  2-materiałowe powłoki
250 46 40 00 811 057 42,88 WX18

40 00 811 057

40 00 811 056
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Szczypce nastawne do rur Cobra®

DIN ISO 8976 · stal elektryczna chromowo-wanadowa · samozaciskające na rurach i nakrętkach · przegub przelotowy · 
szybka regulacja za naciśnięciem przycisku · atramentowane na szaro 
 
głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Do rur 
mm (cale)

Zakres pracy 
mm

Pozycje 
nastawcze

Dł. całkowita 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

42,00 (1 1/2) 36 18 180 40 00 794 279 22,19 WX18
50,00 (2) 46 25 250 40 00 794 280 23,84 WX18
50,00 (2) 46 25 250 ucho mocujące 40 00 810 327 29,79 WX18
70,00 (2 3/4) 60 30 300 40 00 794 281 33,62 WX18

40 00 794 280

Do rur mm (cale) Zakres pracy mm Pozycje nastawcze Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
27,00 (1) 27 13 125 40 00 795 113 23,76 WX18
42,00 (1 1/2) 36 18 180 40 00 794 282 27,54 WX18
50,00 (2) 46 25 250 40 00 810 650 28,60 WX18
70,00 (2 3/4) 60 30 300 40 00 810 651 37,02 WX18

Szczypce nastawne do rur Cobra®

DIN ISO 8976 · stal elektryczna chromowo-wanadowa · samozaciskające na rurach i nakrętkach · przegub przelotowy · 
szybka regulacja za naciśnięciem przycisku 
 
szczypce chromowane · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Szczypce do rur i rur Cobra® DIN ISO 5743
stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane olejem · 
samozaciskające na rurach i nakrętkach · nieślizgający się przegub  
 
głowica dokładnie szlifowana · uchwyty pokryte tworzywem 
sztucznym
Szczególne zalety produktu nr art. 40 00 810 676: 
szerokość chwytu do rur do 90 mm (3 1/2) 
o 50% lżejsze w stosunku do porównywalnych szczypiec nastawnych do rur 
27 pozycji ustawienia 
 
Szczególne zalety produktu nr art. 40 00 810 672: 
szerokość chwytu do rur do 115 mm (4 1/2) 
waży tyle co szczypce nastawne do rur 2 
20 pozycji ustawienia

Do rur 
mm 
(cale)

Zakres 
pracy mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 90,00 (3 
1/2)

 95 400 40 00 810 676 51,60 WX18

115,00 (4 
1/2)

120 560 40 00 810 672 86,32 WX18

Szczypce nastawne do rur Cobra® DIN ISO 8976
stal elektryczna chromowo-wanadowa · samozaciskające na rurach i 
nakrętkach · przegub przelotowy  wysoka stabilność dzięki podwójnej 
prowadnicy · regulacja jednym przyciskiem bezpośrednio przy detalu · 
powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość 
zębów ok. 61 HRC 
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Do rur 
mm 
(cale)

Zakres 
pracy 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

27,00 (1) 27 125 40 00 810 658 18,57 WX18
32,00  (1 1/4) 30 150 40 00 810 697 19,04 WX18
42,00 (1 1/2) 36 180 40 00 810 673 20,02 WX18
50,00 (2) 46 250 40 00 810 674 21,38 WX18
50,00 (2) 46 250 Quick 

Set
40 00 795 309 22,48 WX18

70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 810 675 29,62 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 Quick 

Set
40 00 795 300 30,56 WX18

5/299

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 795 309 
QuickSet - otworzyć w całości, dosunąć, chwycić!

40 00 810 658

Szczypce nastawne do rur Cobra®

DIN ISO 8976 · stal elektryczna chromowo-wanadowa · samozaciskające na rurach i nakrętkach · przegub przelotowy · 
szybka regulacja za naciśnięciem przycisku · z powłokami wielomateriałowymi 
 
szczypce chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Do rur mm (cale) Zakres pracy mm Pozycje nastawcze Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
50,00 (2) 46 25 250 40 00 810 688 31,28 WX18
70,00 (2 3/4) 60 30 300 40 00 810 705 40,42 WX18
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Szczypce nastawne do rur Cobra® ES
stal elektryczna chromowo-wanadowa · przegub przelotowy · 
samozaciskające na rurach i nakrętkach · do nakrętek do rozmiaru 
klucza 34 mm · długie, szpiczaste szczęki · szczególnie dobry dostęp do 
chwytanego elementu dzięki wyjątkowo smukłemu kształtowi główki 
i przegubu · idealne do konserwacji i utrzymania ruchu, naprawy 
urządzeń, produkcji pojazdów i przemysłu · pewny uchwyt również 
w przypadku części płaskich dzięki trzypunktowemu stykowi · 19 pozycji 
zmienianych jedną ręką przez naciśnięcie przycisku bezpośrednio 
przy chwytanym elemencie umożliwia optymalne dopasowanie do 
elementów najróżniejszych rozmiarów i idealne ułożenie uchwytu w ręku · 
zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiega urazom, korzystny 
efekt dźwigni: optymalne przełożenie siły 
 
uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Do rur mm 
(cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

32,00 (1 1/4) 42 250 40 00 810 667 22,91 WX18

Szczypce nastawne do rur Alligator®

DIN ISO 8976 · przegub przelotowy · 9-stopniowa regulacja · stal 
elektryczna chromowo-wanadowa · samozaciskające na rurach i 
nakrętkach · hartowane w oleju · powierzchnie chwytające ze specjalnie 
hartowanymi zębami · ząbkowane · twardość zębów ok. 61 HRC  
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Do rur mm 
(cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

42,00 (1 1/2) 36 180 40 00 810 669 15,51 WX18
50,00 (2) 46 250 40 00 810 677 16,32 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 810 678 24,48 WX18
90,00 (3 1/2) 95 400 40 00 795 167 47,26 WX18

Szczypce nastawne do rur Alligator®

DIN ISO 8976 · przegub przelotowy · wysoka stabilność dzięki podwójnej 
prowadnicy · samozaciskające na rurach i nakrętkach ·  nie ześlizgują się z 
chwytanego przedmiotu · nie wymagają użycia dużej siły · zabezpieczenie 
przed przyciśnięciem palców zapobiega obrażeniom · powierzchnie 
chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami · twardość zębów ok. 61 HRC ·  
pewny uchwyt dzięki dużej odporności na ścieranie · stal elektryczna 
chromowo-wanadowa · kute · hartowane w oleju · więcej mocy i komfortu 
w porównaniu do standardowych szczypiec nastawnych do rur o tej samej 
długości: 9-stopniowa regulacja to 30% większe możliwości chwytania 
 
głowica polerowana · szczypce czarne, czernione · uchwyt z 
ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Do rur mm 
(cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

42,00 (1 1/2) 36 180 40 00 794 289 17,94 WX18
50,00 (2) 46 250 40 00 794 290 19,64 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 794 292 26,78 WX18

Dł. całkowita mm Do rur mm (cale) Zakres pracy mm Nr art. EUR Do rur mm (cale) Zakres pracy mm Nr art. EUR
180 - - - - 42,00 (1 1/2) 36 40 00 810 680 22,10
250 6,00 - 44,00  

(1/8 do 1 1/2)
6 - 44 40 00 810 671 16,30 50,00 (2) 46 40 00 810 682 25,33

300 - - - - 70,00  (2 3/4) 60 40 00 810 683 34,68
PX26 WX18

Szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976 Szczypce nastawne do rur Alligator® DIN ISO 8976
z przegubem przelotowym · precyzyjne sworznie z podwójnym łożyskiem 
· 7 pozycji blokady · specjalna stal narzędziowa · szczególnie wytrzymałe 
szczęki i przegub dzięki specjalnemu ulepszaniu cieplnemu · pewny chwyt 
· samozaciskające dzięki optymalnemu kształtowi szczęk · zabezpieczenie 
przed przyciśnięciem palców · trwała stal chromowo-wanadowa wysokiej 
jakości · do nakrętek 6 - 44 mm, rury · chromowane 
 
głowica chromowana, uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową z zabezpieczeniem przed poślizgiem

przegub przelotowy · stal elektryczna chromowo-wanadowa · 
samozaciskające na rurach i nakrętkach · hartowane w oleju · ząbkowana · 
twardość zębów ok. 61 HRC · z cienkimi powłokami wielokomponentowymi 
 
główka chromowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwukomponentową

Szczypce nastawne do rur Cobra®...matic
DIN ISO 8976 · stal elektryczna chromowo-wanadowa · samozaciskające 
na rurach i nakrętkach · przegub przelotowy  wysoka stabilność dzięki 
podwójnej prowadnicy · regulacja jednym przyciskiem bezpośrednio przy 
detalu · powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, 
twardość zębów ok. 61 HRC 
 
głowica polerowana · szczypce czarne, czernione · uchwyty pokryte 
tworzywem sztucznym

Do rur 
mm 
(cale)

Zakres 
pracy 
mm

Pozycje 
nastaw-
cze

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

50,00 (2) 46 25 250 40 00 794 675 24,14 WX18

5/300

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976
izolacja VDE, do 1000 V · wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60900, 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej 
· zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców · zamek przelotowy 
chromowany · precyzyjne sworznie z podwójnym łożyskiem · 7 pozycji 
blokady · specjalna stal narzędziowa · zabezpieczenie przed przyciśnięciem 
palców · przedłużona izolacja przy ramieniu górnym · hartowane w oleju i 
odpuszczone 
 
uchwyty z antypoślizgową z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

Do rur mm 
(cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

6,00 - 44,00 
(1/8 - 1 1/2)

6 - 44 250 40 00 810 789 21,10 PX26

Szczypce nastawne do rur Cobra®

DIN ISO 8976 · izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna chromowo-
wanadowa · wykonane zgodnie z normą IEC 60900 / DIN EN 60900, 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 V w kąpieli 
wodnej · samozaciskające na rurach i nakrętkach · hartowane w oleju · 
zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców · powierzchnie chwytające  
ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC  
 
główka chromowana · ergonomiczne uchwyty z dwumateriałową 
powłoką antypoślizgową

Do rur 
mm 
(cale)

Zakres 
pracy 
mm

Pozycje 
nastaw-
cze

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

50,00 (2) 46 24 250 40 00 795 065 36,00 WX18

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR Zakres pracy mm Nr art. EUR
250 6 - 46 6,00 - 48,00 (1/8 

- 1 1/2)
40 00 810 698 11,50 36 40 00 810 713 25,03

PX26 WX18

Szczypce nastawne do rur Szczypce nastawne do rur 
DIN ISO 8976 · specjalna stal narzędziowa · z rowkowanym przegubem 
· 6 pozycji blokady · specjalna stal narzędziowa · szczęki polerowane · 
chromowane · niklowane · zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców 
 
uchwyty z antypoślizgową z ergonomiczną powłoką dwumateriałową

DIN ISO 8976 · stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane olejem · 
łatwość zablokowania w 5 pozycjach dzięki frezowanej podstawie obrotowej · 
nieślizgający się przegub · z zabezpieczeniem przed przyciśnięciem palców · 
powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami  
 
główka chromowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwukomponentową

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm Nr art. EUR Zakres pracy mm Nr art. EUR
250 10 - 36 40 00 810 663 7,50 36 40 00 810 670 14,66

PX26 WX18

Szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976 Szczypce nastawne do rur 
stal narzędziowa · z rowkowanym przegubem · piaskowane chromowane · 
niklowane · zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców  
 
uchwyt pokryty tworzywem sztucznym (technika zanurzeniowa)

DIN ISO 8976 · stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane olejem · 
łatwość zablokowania w 5 pozycjach dzięki frezowanej podstawie obrotowej · 
nieślizgający się przegub · z zabezpieczeniem przed przyciśnięciem palców · 
powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami 
 
dokładnie szlifowana głowica ·uchwyty pokryte tworzywem 
sztucznym

5/301
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Szczypce nastawne do rur Alligator®

DIN ISO 8976 · izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna chromowo-
wanadowa · wykonane zgodnie z normą IEC/DIN EN 60900, każdy 
egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 V w kąpieli wodnej · 
samozaciskające na rurach i nakrętkach · hartowane w oleju · 
zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców ·  ząbkowane, twardość zębów 
ok. 61 HRC  
 
szczypce chromowane

Do rur mm (cale) Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
powłoki 2-materiałowe
50,00 (2) 46 250 40 00 810 714 28,60 WX18
izolowane zanurzeniowo
50,00 (2) 46 250 40 00 794 298 34,17 WX18
70,00 (2 3/4) 60 300 40 00 794 299 46,41 WX18

40 00 794 298

40 00 810 714

5/302

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wielkość znamio-
nowa mm (cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

 25,40 (1)  0 -  42 320 40 00 810 692 17,05  44 320 40 00 810 700 45,45
 38,10 (1 1/2)  0 -  62 425 40 00 810 693 23,55  62 430 40 00 810 701 68,49
 50,80 (2)  0 -  70 560 40 00 810 694 38,95  76 580 40 00 810 702 104,94
 76,20 (3) 10 - 110 630 40 00 810 695 65,95 105 670 40 00 810 703 134,64
101,60 (4) 10 - 121 740 40 00 810 696 93,85 130 760 40 00 810 704 207,27

PX17 WC01

Szczypce nastawne do rur Szczypce nastawne do rur 
kąt ustawienia szczęk 90° · stal chr.-wanad.  · kuty matrycowo · 
lakierowane na niebiesko, polerowane · zabezpieczenie nakrętek 
nastawczych · szczęki hartowane indukcyjnie

model szwedzki · wersja wyjątkowo masywna · główka zagięta o 85° ·  
stal chr.-wanad.  · kute matrycowo · uzębienie dodatkowo hartowane 
płomieniowo · lakierowane piecowo na niebiesko · rolka zabezpieczona 
przed zgubieniem · samozaciskowe, ponieważ uzębienie ustawione w 
kierunku przeciwnym do obrotu 
 
DIN 5234 kształt A

Wielkość znamio-
nowa mm (cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

25,40 (1) 0 - 55 320 40 00 810 710 17,40 44 320 40 00 810 716 46,89
38,10 (1 1/2) 0 - 62 425 40 00 810 711 22,80 62 430 40 00 810 717 66,78
50,80 (2) 0 - 94 565 40 00 810 712 37,45 - - - -

PX17 WC01

Szczypce nastawne do rur Szczypce nastawne do rur 
kąt ustawienia szczęk 45° · stal chr.-wanad.  · kuty matrycowo · 
lakierowane na niebiesko, polerowane · zabezpieczenie nakrętek 
nastawczych · szczęki hartowane indukcyjnie

do prac w miejscach o ograniczonym polu manewru · z wąską główką · 
Kształt gębowy Multigrip (zagięcie po katem 52°) · stal chr.-wanad.  · 
kute matrycowo · uzębienie ustawione w kierunku przeciwnym do obrotu i 
dodatkowo hartowane płomieniowo · rolka zabezpieczona przed zgubieniem · 
w pełni ulepszona cieplnie · lakierowane piecowo na niebiesko 
 
DIN 5234 kształt B
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Wielkość 
znami-
onowa 
mm 
(cale)

Za-
kres 
pra-
cy 
mm

Dł. 
całko-
wita 
mm

Nr art. EUR Za-
kres 
pracy 
mm

Dł.  
całko- 
wita 
mm

Nr art. EUR Za-
kres 
pra-
cy 
mm

Dł. 
całko-
wita 
mm

Nr art. EUR Za-
kres 
pra-
cy 
mm

Dł. 
całko-
wita 
mm

Nr art. EUR

12,70 
(1/2)

- - - - 0 -35 245 40 00 810 729 35,06 - - - -  35 245 40 00 810 720 52,11

25,40 
(1)

0 - 
45

330 40 00 810 730 18,30 0 -42 320 40 00 810 734 32,94 35 300 40 00 781 032 41,95  48 320 40 00 810 721 71,28

38,10 
(1 1/2)

0 - 
62

420 40 00 810 731 23,05 0 -60 420 40 00 810 738 47,47 46 420 40 00 781 033 59,95  60 420 40 00 810 722 89,46

50,80 
(2)

0 - 
75

535 40 00 810 732 37,45 10 - 
70

540 40 00 810 765 74,89 65 540 40 00 781 034 86,95  80 550 40 00 810 723 125,73

76,20 
(3)

0 - 
85

560 40 00 810 733 56,95 10 - 
120

680 40 00 810 788 140,00 - - - - 110 630 40 00 810 724 192,06

PX17 WX18 WE02 WC01

Szczypce nastawne do rur Szczypce nastawne do rur  
DIN 5234

Szczypce nastawne do rur Super S Szczypce nastawne do rur Eck-
Schwede-snap®

szczęki w kształcie litery S · stal 
chr.-wanad.  · kuty matrycowo · 
lakierowane na niebiesko, 
polerowane · zabezpieczenie 
nakrętek nastawczych · szczęki 
hartowane indukcyjnie

stal elektryczna chromowo-
wanadowa  · hartowane w oleju 
· kuty · malowany proszkowo 
na czerwono · szczęki gładko 
szlifowane · nieodczepiana nakrętka 
nastawcza · Szczęki w kształcie 
litery S · wygięte pod kątem 45° 
·uzębienie dodatkowo hartowane 
indukcyjnie 

45° · umożliwiają pewne 
przytrzymanie rury w kierunku 
przeciwnym do kierunku obrotu 
dzięki przesuniętemu uzębieniu · 
indukcyjnie hartowane · uchwyt 
profilowy dwuteowy · idealne do 
mocowania różnych kształtów 
materiału · umożliwia uniwersalne 
zastosowanie · samozaciskowe: 
pewny uchwyt także w przypadku 
gładkich rur dzięki 3-punktowemu 
mocowaniu

skuteczne trzypunktowe szczypce 
nastawne do rur · stal chr.-wanad.  · 
kute matrycowo · w pełni ulepszona 
cieplnie · uzębienie dodatkowo 
hartowane płomieniowo · 
lakierowane piecowo na niebiesko · 
główka szlifowana · zabezpieczenie 
nakrętki nastawczej · Szczęki w 
kształcie litery S · do prac w 
miejscach o ograniczonym polu 
manewru 
 
DIN 5234 kształt C

Szczypce nastawne do rur
Szczęki w kształcie litery S z szybkim przestawianiem · oszczędzające 
czas, precyzyjne ustawienie wielkości rozwarcia poprzez naciśnięcie 
przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie · praca nie wymaga 
użycia dużej siły dzięki zastosowaniu mechanizmu samozaciskowego · 
zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiega obrażeniom · duża 
odporność na ścieranie · dodatkowo hartowane uzębienie · stal elektryczna 
chromowo-wanadowa · kute · hartowane w oleju · malowany proszkowo na 
czerwono

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

25,00 (1) 42 330 40 00 795 139 37,61 WX18
37,50 (1 1/2) 60 420 40 00 795 166 54,32 WX18

Zestaw szczypiec
składający się ze szczypiec nastawnych do rur 1 - 1.1/2” + p. wod. SP 10”

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
3-częściowy 34 - 48 40 00 781 330 106,95 WE02

Klucz do rur, obsługiwany jedną ręką HEAVY DUTY
samozaciskowe · haki ułożyskowane sprężynowo · szybkie ustawianie 
wstępne Ø za pomocą skali na haku · wymienne części zużywalne · jeden 
blok korpus odlewany o dużej wytrzymałości, z profilem dwuteowym, kute 
szczęki i haki · precyzyjnie szlifowane ·  uzębienie ustawione w kierunku 
przeciwnym do obrotu · indukcyjnie hartowane · ulepszona i przyczepna 
śruba regulacyjna

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Zakres 
pracy mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 48,30 (1 1/2)  48  250 40 00 781 235 39,45 WE02

 50,80 (2)  60  350 40 00 781 236 51,45 WE02
 63,50 (2 1/2)  73  450 40 00 781 237 72,45 WE02
 76,20 (3)  89  600 40 00 781 238 113,45 WE02
127,00 (5) 141  900 40 00 781 239 248,45 WE02
152,40 (6) 168 1200 40 00 781 240 413,45 WE02

Szczypce nastawne do rur
proste · wytrzymała konstrukcja żeliwna  · uchwyt dwuteowy z ruchomą 
szczęką hakową · niezaciskająca się nakrętka regulująca · wymienne, 
obrabiane cieplnie szczęki

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Zakres 
pracy mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 50,80 (2)  60  350 40 00 810 753 47,77 WB06
 63,50 (2 1/2)  76  450 40 00 810 754 68,08 WB06
 76,20 (3)  89  600 40 00 810 755 104,90 WB06
127,00 (5) 141  900 40 00 810 756 227,90 WB06
152,40 (6) 168 1200 40 00 810 757 351,40 WB06
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Klucz łańcuchowy do rur
dobre możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach · sposób 
pracy podobny do grzechotki · trzonek ze specjalnej stali chromowo-
wanadowej · kuty matrycowo · w pełni ulepszony cieplnie, uzębienie 
dodatkowo hartowane płomieniowo · lakierowany piecowo na niebiesko

Wielkość znamiono-
wa mm

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

17 - 114 355 40 00 776 540 84,87 WC01

Klucz do rur, obsługiwany jedną ręką ALUDUR
prosty · ciężar mniejszy o ok. 40% dzięki wyjątkowo lekkiemu stopowi 
aluminium · uchwyt dwuteowy · kute szczęki i haki · haki ułożyskowane 
sprężynowo · precyzyjnie szlifowane · wymienne części zużywalne (szczęki, 
haki) · samozaciskowe · przesunięte uzębienie · indukcyjnie hartowane

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Zakres 
pracy mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 48,30 (1 1/2)  49  250 40 00 781 075 61,95 WE02
 50,80 (2)  60  350 40 00 781 065 77,45 WE02
 63,50 (2 1/2)  76  450 40 00 781 066 102,95 WE02
 76,20 (3)  90  600 40 00 781 067 164,95 WE02
127,00 (5) 140  900 40 00 781 068 289,95 WE02
152,40 (6) 166 1200 40 00 781 069 499,95 WE02

Szczypce nastawne do rur
proste · z aluminium · uchwyt dwuteowy z ruchomą szczęką hakową · 
niezaciskająca się nakrętka regulująca · wymienne, obrabiane cieplnie 
szczęki · mniejszy ciężar o 40%

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 76,20 (3)  89 600 40 00 810 706 140,80 WB06
127,00 (5) 141 900 40 00 810 707 258,40 WB06

Klucz do rur
powłoka proszkowa w kolorze niebieskim młotkowym · z kutymi 
elementami aktywnymi · indukcyjnie hartowane uzębienie · prosta i szybka 
możliwość regulacji za pomocą rolki gwintowanej – regulacja jednoręczna · 
szczęki chwytne z mechanizmem samohamującym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
35 178 40 00 772 110 22,41 WC01
42 228 40 00 772 111 27,00 WC01
61 281 40 00 772 112 32,85 WC01
74 315 40 00 772 113 35,82 WC01
90 360 40 00 772 114 61,11 WC01

Klucz taśmowy EASYGRIP
do łączenia i mocowania rur z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 160 mm ·  
nie powoduje uszkodzenia rur z powodu centrycznego ułożenia pryzmatu · 
pewny uchwyt dzięki stabilnej nylonowej taśmie 

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Maks. Ø rury 
mm

Nr art. EUR KO

152,40 (6) 160 40 00 781 331 118,95 WX50

Klucz taśmowy
ze specjalnego stopu aluminium · z wymiennym paskiem nylonowym · 
prace bez uszkodzenia chromowanych armatur · bez uszkodzeń 
polerowanych powierzchni

Wielkość 
znami-
onowa 
mm 
(cale)

Maks. Ø 
rury mm

Długość 
mm

Szer. 
taśmy 
mm

Nr art. EUR KO

 76,2 (3)  89 300  32 40 00 810 709 58,95 WC16
203,2 (8) 220 300 113 40 00 781 074 69,95 WC16

Klucz taśmowy
do trzymania polerowanych rur · pewny uchwyt dzięki stabilnej nylonowej 
taśmie · wymienny · zapobiega uszkodzeniom polerowanych powierzchni

Wielkość 
znami-
onowa 
mm 
(cale)

Maks. Ø 
rury mm

Długość Szer. 
taśmy

Nr art. EUR KO

 50,8 (2) 135 300 30 40 00 785 039 58,91 WB06
127,00 
(5)

300 450 45 40 00 785 040 117,20 WB06

Klucz łańcuchowy do rur
bardzo solidne wykonanie · szczęki i uchwyt kute · wymienne szczęki · 
łańcuch ze specjalnie hartowanej stali · dwustronne uzębienie ·  
prawo-/lewobieżny

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Zakres 
pracy mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 63,50 (2 1/2)  73  690 40 00 781 070 206,95 WE02
101,60 (4) 114  940 40 00 781 071 267,95 WE02
152,40 (6) 168 1120 40 00 781 072 382,95 WE02
203,20 (8) 220 1280 40 00 781 073 465,95 WC16

Klucz łańcuchowy do rur
model amerykański · z hartowanymi, dwustronnie ząbkowanymi, 
wymiennymi szczypcami  · duża skuteczność dzięki maksymalnemu 
efektowi dźwigni

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
10 -  60  510 40 00 776 542 159,57 WC01
13 -  89  710 40 00 776 543 220,95 WC01
27 - 114  940 40 00 776 544 283,32 WC01
33 - 168 1090 40 00 776 545 379,89 WC01
48 - 219 1275 40 00 776 546 469,80 WC01
60 - 324 1600 40 00 776 547 779,40 WC01

5/304

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Szczypce tnące boczne dla 
elektroników DIN ISO 9654
wkładany przegub · z podwójną 
sprężyną piórową · słabo odbijająca chromowana matowo ochrona przed 
korozją · hartowane w oleju i odpuszczone · z fazą 
 
głowica chromowana · z ergonomicznymi 2-materiałowymi osłonami  
z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym

Dł. całkowita 
mm

Drut Pikto 
twardy 
mm

Pikto-kabel-
miedziany- 
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

110 0,6 0,3 - 1,5 40 00 810 526 9,85 PX26

Szczypce tnące boczne dla 
elektroników DIN ISO 9654
przedłużony przegub · okrągła głowica 
 
głowica polerowana stalowa · z 
ergonomicznymi 2-materiałowymi 
osłonami i zabezpieczeniem antypoślizgowym

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

115 0,6 0,3 - 1,6 40 00 810 511 16,45 PX26

115 0,2 - 1,3 40 00 810 512 16,45 PX26

Szczypce tnące boczne dla 
elektroników DIN ISO 9654
przedłużony przegub · ostro 
zakończona głowica 
 
głowica polerowana stalowa · z ergonomicznymi 2-materiałowymi 
osłonami i zabezpieczeniem antypoślizgowym

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

115 0,5 0,3 - 1,3 40 00 810 514 17,25 PX26

115 5 0,2 - 1,3 40 00 810 515 17,25 PX26

Szczypce ze zwężonymi 
końcami dla elektroników DIN 
ISO 9655
wkładany przegub · z podwójną sprężyną piórową · powierzchnie 
chwytające gładkie · chromowana matowo ochrona przed korozją · 
hartowane w oleju i odpuszczone  
 
głowica chromowana · z ergonomicznymi 2-materiałowymi osłonami 
z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym

Dł. całkowita mm Wersja Nr art. EUR KO
130 proste 40 00 810 524 9,85 PX26

Szczypce tnące ukośnie dla elektroników DIN ISO 9654
przegub przelotowy · długie ostrze · Kąt 20° 
 
głowica ze stali polerowanej · ergonomiczne uchwyty z 
dwumateriałową powłoką przeciwpoślizgową

Dł. całkowita mm Kształt głowicy Z zaciskiem drutu Nr art. EUR KO

INOX
125 --- nie maks. 1,6 maks. 1,0 --- 40 00 810 503 16,32 WX18

125 --- tak maks. 1,6 maks. 1,0 --- 40 00 810 504 18,36 WX18

125 zagięte po katem 
60°

nie maks. 1,0 maks. 0,6 --- 40 00 810 507 19,00 WX18

140 --- nie maks. 2,1 maks. 1,2 --- 40 00 810 337 19,59 WX18

140 --- nie maks. 2,1 maks. 1,4 --- 40 00 810 335 20,40 WX18

oksydowane
125 wąska głowica nie maks. 1,0 --- --- 40 00 810 508 18,15 WX18

125 --- tak maks. 1,0 --- --- 40 00 794 644 20,74 WX18

125 --- nie maks. 1,6 maks. 1,2 --- 40 00 810 505 17,00 WX18

125 --- tak maks. 1,6 maks. 1,2 --- 40 00 810 506 19,00 WX18

125 --- nie maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 592 17,85 WX18

125 --- tak maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 609 19,93 WX18

Szczypce tnące boczne dla elektroników Electronic Super-Knips® DIN ISO 9654
precyzyjnie ukształtowane końcówki do przecinania sąsiadujących ze sobą drutów o średnicy powyżej 0,2 mm · 
szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące do cięcia powierzchniowego · złącze z nitem szlachetnym · wyjątkowo 
lekkobieżne · z ograniczeniem otwierania i sprężyną otwierającą · ultraprecyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów  
i długa żywotność 
 
uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi

40 00 810 33540 00 810 33740 00 810 503

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

120 0,5 0,3 - 1,6 40 00 810 625 18,55 PX26
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

125 maks. 1,3 maks. 1,0 maks. 0,6 maks. 0,4 40 00 810 485 30,09 WX18

125 maks. 1,3 maks. 1,0 maks. 0,6 maks. 0,4 40 00 810 500 35,57 WX18

125 maks. 1,3 maks. 0,9 maks. 0,4 maks. 0,3 40 00 794 622 31,03 WX18

125 maks. 0,8 maks. 0,5 maks. 0,3 --- 40 00 794 624 34,17 WX18

Szczypce tnące boczne dla elektroników DIN ISO 9654
do szczególnie precyzyjnych prac z elementami elektronicznymi · indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza ·  
twardość ostrza ok. 64 HRC · specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju 
 
głowica oksydowana · uchwyty z osłonami z tworzywa sztucznego 
 
nr art. 40 00 810 500 z zaciskiem

40 00 794 62440 00 794 62240 00 810 485

Dł. całkowita mm Wersja szczęk Szerokość końcówki 
mm

Kształt Nr art. EUR KO

135 płaskie-szerokie szczęki 3.5 1 40 00 810 826 36,42 WX18
135 płaskie-szerokie szczęki 1.6 2 40 00 810 827 37,15 WX18
135 okrągłe szczęki 1.0 3 40 00 810 828 37,15 WX18

Precyzyjne szczypce płaskie dla elektroników DIN ISO 9655
ze stali stopowej łożyskowej · kute · przegub skręcany · sprężyna otwierająca · głowica polerowana · przeguby są 
ustawione bez luzu za pomocą śrub samozabezpieczających · precyzyjnie wykonane powierzchnie przegubu, ruch  
z niewielkim tarciem w całym zakresie otwarcia · mały ciężar  
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi

5/306

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rys. Dł. całkowita 
mm

Kształt głowicy Nr art. EUR KO

3 120 mini maks. 1,4 maks. 1,0 maks. 0,6 40 00 810 824 42,97 WX18

1 125 okrągłe maks. 1,7 maks. 1,3 maks. 0,7 40 00 810 820 40,38 WX18

1 125 okrągłe maks. 1,7 maks. 1,3 maks. 1,0 maks. 0,6 40 00 795 063 46,24 WX18

3 120 mini maks. 1,3 maks. 0,8 --- 40 00 810 825 46,92 WX18

1 125 okrągłe maks. 1,7 maks. 1,0 --- 40 00 810 821 44,20 WX18

2 125 ostro 
zakończone

maks. 1,5 maks. 1,1 maks. 0,6 40 00 810 822 40,38 WX18

2 125 ostro 
zakończone

maks. 1,5 maks. 0,8 --- 40 00 810 823 44,20 WX18

2 125 ostro 
zakończone

maks. 1,3 maks. 0,9 maks. 0,5 40 00 810 838 45,56 WX18

2 125 ostro 
zakończone

maks. 1,3 maks. 0,8 --- 40 00 810 843 50,24 WX18

Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników DIN ISO 9654
z chromowanej stali łożyskowej kulkowej · kuty · przegub skręcany · sprężyna otwierająca · głowica polerowana · 
przeguby są ustawione bez luzów za pomocą śrub samozabezpieczających · precyzyjnie wykonane powierzchnie 
przegubu, ruch z niewielkim tarciem w całym zakresie otwarcia · mały ciężar  
 
głowica dokładnie oszlifowana · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi

321
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Dł. całkowita mm Kształt głowicy Faseta Nr art. EUR KO

115 okrągłe tak maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 794 254 26,05 WX18

115 okrągłe tak maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 486 29,67 WX18

115 ostro zakończone nie maks. 1,3 maks. 0,8 --- 40 00 810 487 27,33 WX18

Szczypce tnące boczne dla elektroników DIN ISO 9654
specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · do szczególnie precyzyjnych prac z elementami 
elektronicznymi · złączka przelotowa bez luzu · ostrza hartowane indukcyjne · twardość ostrza ok. 62 HRC · ze sprężyną 
otwierającą  
 
głowica polerowana na połysk · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym 
 
nr art. 40 00 810 486 z zaciskiem

40 00 810 487

40 00 810 486

Długość mm Wersja szczęk Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
115 maks. 2,0 maks. 1,0 maks. 0,6 zagięte po katem 90° 40 00 794 191 27,97 WX18

115 maks. 1,4 maks. 0,8 --- zagięte po katem 90° 40 00 794 587 27,50 WX18

osłony 2-materiałowe
115 maks. 2,0 maks. 1,0 maks. 0,6 zagięte po katem 90° 40 00 794 192 33,92 WX18

115 maks. 2 maks. 0,8 maks. 0,5 zagięte po katem 90° 40 00 794 588 33,36 WX18

115 maks. 1,3 --- --- zagięte po katem 27° 40 00 794 598 36,85 WX18

120 maks. 1,5 maks. 1 maks. 0,5 zagięte po katem 15° 40 00 794 593 36,25 WX18

120 maks. 0,6 --- --- zagięte po katem 65° 40 00 794 599 37,32 WX18

Szczypce czołowe dla elektroników DIN ISO 9654
do cięcia z najwyższą precyzją, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej · przegub przelotowy precyzyjny ·  
twardość krawędzi tnącej min. 56 HRC · specjalna stal narzędziowa specjalnego gatunku, kuta · hartowanie w oleju  
 
głowica polerowana na połysk

40 00 794 19240 00 794 191
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Dł. całkowita 
mm

Kształt głowicy Faseta Z zaciskiem 
drutu

Nr art. EUR KO

115 okrągłe tak, mała nie maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 739 29,24 WX18

130 okrągłe tak, mała nie maks. 2 maks. 1,5 --- 40 00 794 630 31,28 WX18

115 ostro 
zakończone

tak, mała nie maks. 1,3 maks. 1,0 maks. 0,5 40 00 810 749 32,22 WX18

115 ostre, płaskie tak, mała nie maks. 1 maks. 0,8 maks. 0,8 / 0,5 40 00 794 636 33,02 WX18

115 ostro 
zakończone

nie nie maks. 0,8 --- --- 40 00 810 743 31,41 WX18

115 okrągłe tak tak maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 740 34,98 WX18

130 okrągłe tak nie maks. 2 maks. 1,5 maks. 0,8 40 00 794 259 31,20 WX18

115 okrągłe nie nie maks. 1,3 maks. 1,0 --- 40 00 810 741 29,41 WX18

115 ostro 
zakończone

nie nie maks. 1,3 maks. 0,8 --- 40 00 810 742 31,41 WX18

130 ostro 
zakończone

nie nie maks. 1,6 maks. 1,3 --- 40 00 794 635 32,64 WX18

Szczypce tnące boczne dla elektroników DIN ISO 9654
specjalna stal narzędziowa · hartowanie w oleju · do szczególnie precyzyjnych prac z elementami elektronicznymi · 
złączka przelotowa bez luzu · indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza · ze sprężyną otwierającą 
 
głowica polerowana na połysk · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi

spiczasty kształt głowicy

okrągły kształt głowicy
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Zestawy szczypiec dla elektroników
hartowane w oleju i odpuszczone · podwójna sprężyna piórowa · 
chromowana matowo ochrona przed korozją 
 
Zawartość: 
1  szczypce płaskie dla elektroników 130 mm DIN/ISO 9655, z 

ergonomicznymi antypoślizgowymi rękojeściami z powłokami 
dwumateriałowymi, głowica chromowana

1  szczypce płaskie dla elektroników 130 mm DIN/ISO 9655, z ergonomiczną 
antypoślizgową rękojeścią z osłoną 2-materiałową, głowica chromowana

1  szt. elektroniczne szczypce czołowe stożkowe 130 mm DIN ISO 9655, 
prosta forma z ergonomicznymi 2-materiałowymi osłonami  
z zabezpieczeniem antypoślizgowym, głowica chromowana

1  szt. szczypce czołowe stożkowe 130 mm DIN ISO 9655, kształt 
zaokrąglony, z ergonomicznymi 2-materiałowymi osłonami z osłoną 
antypoślizgową, głowica chromowana

1  szczypce płaskie dla elektroników 110 mm DIN/ISO 9654, z ergonomiczną 
antypoślizgową rękojeścią z osłoną 2-materiałową, głowica chromowana

1  szczypce płaskie dla elektroników 130 mm DIN/ISO 9654, z ergonomiczną 
antypoślizgową rękojeścią z osłoną 2-materiałową, głowica chromowana

Zestaw w etui z trwałego nylonu z zamkiem błyskawicznym
 
Zawartość Nr art. EUR KO
6-częściowy 40 00 810 025 83,50 PX26

Dł. całkowita 
mm

Z zaciskiem drutu Nr art. EUR KO

120 nie maks. 1,0 maks. 0,7 40 00 794 586 28,90 WX18

Szczypce tnące ukośnie dla elektroników DIN ISO 9654
do miękkiego i średnio twardego drutu· bez części wierzchniej, do równomiernego rozdzielenia powierzchni · przegub 
przelotowy precyzyjny ·  twardość ostrza ok. 58 HRC · kąt nachylenia 15° · specjalna stal narzędziowa specjalnego 
gatunku, kuta · hartowanie w oleju  
 
głowica polerowana · uchwyty z 2-materiałowymi osłonami

5/308

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Dł. całkowita mm Wersja szczęk Szerokość końcówki mm Kształt Rys. Nr art. EUR KO
powłoka z tworzywa sztucznego
115 płaskie-szerokie 

szczęki
4 1 40 00 794 535 21,97 WX18

115 płaskie-szerokie 
szczęki

1,5 2 40 00 794 538 22,19 WX18

osłony 2-materiałowe
115 płaskie-szerokie 

szczęki
4 1 1 40 00 810 736 24,52 WX18

115 płaskie-szerokie 
szczęki

1,5 2 2 40 00 810 737 24,52 WX18

115 okrągłe szczęki 1 3 3 40 00 810 784 24,52 WX18
115 płaskie-szerokie 

szczęki
1,5 4 4 40 00 810 785 26,44 WX18

145 płaskie-szerokie 
szczęki

4 5 40 00 794 547 29,07 WX18

145 płaskie-szerokie 
szczęki

1.5 4 2 40 00 810 735 29,07 WX18

145 płaskie-szerokie 
szczęki

1 8 4 40 00 810 786 31,32 WX18

Szczypce dla elektroników DIN ISO 9655
wyprodukowane ze specjalnej stali narzędziowej · hartowane w oleju · przegub przelotowy precyzyjny · do szczególnie 
precyzyjnych prac montażowych w elektronice i mechanice precyzyjnej · do chwytania, trzymania i zginania · z podwójną 
sprężyną  
 
głowica polerowana na połysk 
 
nr art. 40 00 810 737: do przyginania pętli drucianych

4

3

2

1

Zestawy szczypiec dla elektroników
do pracy z elementami elektronicznymi 
 
Zawartość: 
1  szczypce chwytakowe dla elektroników 115 mm, ze sprężyną otwierającą, 

płaskie, szerokie szczęki, przegub przelotowy
1  szczypce tnące boczne dla elektroników 115 mm, z niewielką fasetą, 

sprężyną otwierającą, przegub przelotowy
1  szczypce chwytakowe dla elektroników 115 mm, ze sprężyną otwierającą, 

płaskie, okrągłe szczęki, przegub przelotowy
1  szczypce tnące boczne dla elektroników 115 mm, ze sprężyną otwierającą, 

bez fasety, głowica wąska, przegub przelotowy
1  szczypce chwytakowe dla elektroników 115 mm, ze sprężyną otwierającą, 

wąskie, okrągłe szczęki, przegub przelotowy
1  pęseta precyzyjna 155 mm, wygięta 45°, polerowana, niklowana,  

z delikatnymi nacięciami
1  szczypce czołowe dla elektroników 120 mm, ze sprężyną otwierającą,  

z niewielką fasetą, przegub przelotowy
Dostawa w etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej z zamkiem 
błyskawicznym.

Zawartość Nr art. EUR KO
7-częściowy 40 00 810 498 214,46 WX18
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Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników ESD DIN ISO 9654
stal chromowana na łożyskach kulkowych · kuty · przegub skręcany · sprężyna otwierająca · krawędzie tnące dodatkowo 
hartowane indukcyjnie, krawędź tnąca o twardości ok. 64 HRC · szczególnie starannie wykonane 
powierzchnie szczelin zapewniają równomierny ruch bez tarcia na całej powierzchni otworu. · o ok. 20% 
mniejsza waga w porównaniu z tradycyjnymi szczypcami elektronicznymi. 
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomicznymi 2-materiałowymi osłonami,  
przewodzące prąd elektryczny - rozpraszające

Dł. całkowita mm Z zaciskiem drutu Nr art. EUR KO

INOX
125 tak maks. 1,6 maks. 1,0 40 00 810 520 19,76 WX18

125 nie maks. 1,6 maks. 1,0 40 00 810 509 18,06 WX18

140 nie maks. 2,1 maks. 1,2 40 00 810 338 21,38 WX18

oksydowane
125 tak maks. 1,6 maks. 1,2 40 00 810 523 20,40 WX18

125 nie maks. 1,6 maks. 1,2 40 00 810 510 18,70 WX18

140 nie maks. 2,1 maks. 1,4 40 00 810 336 22,14 WX18

40 00 810 33640 00 810 33840 00 810 520

Szczypce tnące boczne ESD dla elektroników Electronic Super Knips® DIN ISO 9654
precyzyjnie ukształtowane końcówki do przecinania sąsiadujących ze sobą drutów o średnicy powyżej 0,2 mm · 
szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu do cięcia powierzchniowego · złącze z nitem szlachetnym · 
wyjątkowo lekkobieżne · stal nierdzewna · z ograniczeniem otwierania · ze sprężyną otwierającą · ultraprecyzyjne cięcie 
nawet najcieńszych drutów i długa żywotność 
 
uchwyt z ergonomiczną osłoną 2-materiałową · odprowadza odpowiednio powoli energię elektrostatyczną  
w celu zabezpieczenia elementów zagrożonych 
 
wykonanie: 
wersja elektrycznie-rozpraszająca

5/309

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestawy narzędzi dla elektroników
do pracy z elementami elektronicznymi 
 
Zawartość: 
1  szczypce chwytakowe dla elektroników 115 mm, ze sprężyną otwierającą, płaskie, okrągłe szczęki, 

przegub przelotowy
1  szczypce tnące boczne dla elektroników 115 mm, z niewielką fasetą, sprężyną otwierającą, przegub 

przelotowy
po 1  wkrętaku precyzyjnym mechanicznym do śrub z rowkiem prostym  

rozm. 0,4x2,5, 0,5x3,0, 0,6x3,5, 0,8x4,0 mm
1 wkrętak precyzyjny mechaniczny do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 0 
1 wkrętak precyzyjny mechaniczny do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD/Supadriv) rozm. 1
Dostawa w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego z wkładkami z pianki.

Zawartość Nr art. EUR KO
8 szt. 40 00 810 499 113,69 WX18

ESD 
W przypadku stosowania szczypiec do elementów, którym zagrażają wyładowania elektrostatyczne (ESDS - electro 
static discharge sensitive devices), odpowiednie normy i przepisy (np. EC TR 61340-5, DIN EN 61340-5) wymagają 
kontrolowanego odprowadzenia ładunków elektrycznych przez uchwyty takich szczypiec. 
 
Szczypce dla elektroników KNIPEX, wersja ESD, odprowadzają odpowiednio powoli i kontrolują energię 
elektrostatyczną dla zabezpieczenia elementów zagrożonych.

Dł. całkowita mm Kształt głowicy Nr art. EUR KO

120 mini maks. 1,4 maks. 1,0 maks. 0,6 - 40 00 810 833 43,99 WX18

125 okrągłe maks. 1,7 maks. 1,3 maks. 0,7 - 40 00 810 829 42,03 WX18

125 okrągłe maks. 1,7 maks. 1,3 maks. 1,0 maks. 0,6 40 00 795 064 47,35 WX18

125 okrągłe maks. 1,7 maks. 1,0 - - 40 00 810 830 46,62 WX18

125 okrągłe maks. 1,5 maks. 1,3 maks. 0,6 - 40 00 810 831 42,03 WX18

125 ostro zakończone maks. 1,5 maks. 0,8 - - 40 00 810 832 46,62 WX18

125 ostro zakończone maks. 1,3 maks. 0,9 maks. 0,5 - 40 00 810 840 47,26 WX18

125 ostro zakończone maks. 1,3 maks. 0,8 - - 40 00 810 841 51,89 WX18
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Dł. całkowita mm Wersja szczęk Szerokość końcówki mm Kształt Nr art. EUR KO
135 płaskie-szerokie szczęki 3.5 1 40 00 810 835 38,08 WX18
135 płaskie-szerokie szczęki 1.6 2 40 00 810 836 38,80 WX18
135 okrągłe szczęki 1.0 3 40 00 810 837 38,80 WX18

Precyzyjne szczypce płaskie dla elektroników ESD DIN ISO 9655
ze stali stopowej łożyskowej · kute · przegub skręcany · sprężyna otwierająca · głowica polerowana · przeguby są 
ustawione bezluzowo za pomocą śrub samozabezpieczających · precyzyjnie wykonane powierzchnie przegubu, 
ruch z niewielkim tarciem w całym zakresie otwarcia · mały ciężar · odprowadza odpowiednio powoli energię 
elektrostatyczną dla zabezpieczenia elementów zagrożonych  
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi 
 
wykonanie: 
wersja elektrycznie-rozpraszająca

Szczypce tnące czołowe ESD dla elektroników DIN ISO 9654
do cięcia z najwyższą precyzją, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej · wersja elektrycznie-rozpraszająca · przegub 
przelotowy precyzyjny ·  twardość krawędzi tnącej min. 56 HRC · specjalna stal narzędziowa specjalnego gatunku, kuta · 
hartowanie w oleju  
 
głowica polerowana na połysk · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi

Długość mm Wersja szczęk Nr art. EUR KO

115 maks. 2 maks. 0,8 maks. 0,5 zagięte po katem 90° 40 00 794 589 35,45 WX18

120 maks. 1,5 maks. 1,0 maks. 0,5 zagięte po katem 15° 40 00 794 594 38,59 WX18

40 00 794 59440 00 794 589

5/310

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczypce tnące boczne ESD dla elektroników DIN ISO 9654
do szczególnie precyzyjnych prac z elementami elektronicznymi · indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza ·  
twardość ostrza ok. 62 HRC · specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju 
 
głowica polerowana na połysk 
uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi 
 
odprowadza odpowiednio powoli energię elektrostatyczną dla zabezpieczenia elementów zagrożonych 
 
Wykonanie: wersja elektrycznie - rozpraszająca

Dł. całkowita mm Kształt głowicy Z zaciskiem drutu Nr art. EUR KO

115 okrągłe nie maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 745 30,98 WX18

115 okrągłe tak maks. 1,6 maks. 1,2 maks. 0,6 40 00 810 746 36,42 WX18

115 okrągłe nie maks. 1,3 maks. 1,0 --- 40 00 810 747 31,20 WX18

115 ostro zakończone nie maks. 1,3 maks. 1,0 maks. 0,5 40 00 810 759 33,36 WX18

115 ostro zakończone nie maks. 1,3 maks. 0,8 --- 40 00 794 633 33,19 WX18

115 ostre, płaskie nie maks. 1,0 maks. 0,8 maks. 0,5 40 00 794 637 34,81 WX18

115 ostre, mini nie maks. 0,8 --- --- 40 00 794 639 33,19 WX18

40 00 810 83740 00 810 83640 00 810 835
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Zestaw narzędzi ESD dla elektroników
do pracy z elementami elektronicznymi 
 
wykonanie ESD, elektrycznie odprowadzające 
Zawartość: 
1  szczypce chwytakowe ESD dla elektroników 

płasko-okrągłe szczęki, elektrycznie odprowadzające, 
rozpraszająca ładunki elektrostatyczne (nr art. 40 00 810 744)

1  szczypce tnące boczne ESD do elementów elektronicznych  
okrągła głowica, z małą fazą, elektrycznie odprowadzająca,  
rozpraszająca ładunki elektrostatyczne (nr art. 40 00 810 745) 
Wartości cięcia: 
miękki drut: 0,3 - 1,6 mm Ø 
średniotwardy drut: 1,2mm Ø 
twardy drut: 0,5 mm Ø

po 1   szt. wkrętaka płaskiego ESD do śrub z rowkiem 0,4 x 2,5 mm,  
0,5 x 3 mm, 0,6 x 3,5 mm, 0,8 x 4,0 mm

po 1   szt. wkrętaka płaskiego ESD do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)  
rozmiar 0, 1

Całość w praktycznej skrzynce z odpornego na uderzenia tworzywa 
sztucznego z wkładkami z pianki

Zawartość Nr art. EUR KO
8 cz. 40 00 810 842 122,91 WX18

Pęseta uniwersalna
z antymagnetycznej stali nierdzewnej · nierdzewna 18/10

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
130 40 00 810 465 7,60 PX16

Pęseta precyzyjna
wygięta · z trzpieniem prowadzącym · wąskie, ząbkowane końcówki · 
niklowana

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
155 40 00 810 468 6,55 PX16

Pęseta krzyżowa do lutowania
odgięte końcówki · z termoizolowaną rękojeścią z tworzywa sztucznego, z 
antymagnetycznej stali nierdzewnej · nierdzewna 18/10

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
160 40 00 810 470 13,20 PX16

Pęseta uniwersalna
stabilna · ząbkowane końcówki o dużym rozwarciu

Dł. całkowita mm Powierzchnia Nr art. EUR KO
145 niklowane 40 00 810 471 6,10 PX16
145 powłoka antyad-

hezyjna
40 00 810 472 8,35 PX16

200 niklowana 40 00 810 572 19,60 PX16
250 niklowana 40 00 810 633 22,20 PX16
300 niklowana 40 00 810 639 23,10 PX16

Dł. całkowita mm Wersja szczęk Szerokość końcówki Kształt Końcówka Nr art. EUR KO
115 40 00 810 839 26,69 WX18
115 płaskie-szerokie szczęki 1,5 2 zagięte po katem 45° 40 00 810 744 26,69 WX18
115 płaskie-szerokie szczęki 1,5 3 prosta 40 00 794 542 26,69 WX18
115 płaskie-szerokie szczęki 1,0 4 prosta 40 00 794 544 28,86 WX18

Szczypce chwytakowe dla elektroników ESD 115 mm DIN ISO 9655
szczypce precyzyjne do najdokładniejszych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej do chwytania, 
trzymania i zginania wykonanie: wersja elektrycznie rozpraszająca precyzyjne połączenie skrzynki zaciskowej. gładko 
szlifowane powierzchnie chwytające krawędzie starannie pozbawione zadziorów podwójna sprężyna o niskim 
współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne otwieranie lakier do luster w połączeniu z delikatną powłoką 
olejową zapewnia dobrą ochronę przed rdzą - nie ma zakłóceń w obwodzie z powodu łuszczących się  
części chromowanych rękojeści z dwukolorową czarno-szarą osłoną 2-materiałową specjalna stal narzędziowa,  
kute, hartowane w oleju

40 00 794 544

40 00 794 542

5/311

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 810 74440 00 810 839
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Pęseta płaska
4 mm szer. · prostokątne końcówki · wygięta · nierdzewna stal szlachetna 
18/10 · antymagnetyczna

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
120 40 00 810 477 10,15 PX16

Zestaw pęset
Zawartość: 
1 sztuka pęseta precyzyjna College, 155 mm (nr art. 40 00 810 468) 
1 sztuka pęseta uniwersalna, 130 mm (nr art. 40 00 810 465) 
1 sztuka pęseta uniwersalna, 145 mm (nr art. 40 00 810 471)
Zestaw w etui

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częściowa 40 00 810 479 19,30 PX16

Pęseta precyzyjna
kształt spiczasty

Długość mm Nr art. EUR KO
120 40 00 810 483 11,22 WX18
130 40 00 810 480 11,22 WX18

Pęseta precyzyjna
kształt spiczastej igły

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
105 proste 40 00 794 705 14,32 WX18
105 zagięte  

po katem 45°
40 00 810 502 15,17 WX18

40 00 810 502

40 00 794 705

Pęseta precyzyjna
z trzpieniem prowadzącym, kształt spiczasty 
 
wszechstronne zastosowanie · rowkowane uchwyty · powierzchnie 
chwytne drobno ząbkowane, niklowane

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
155 proste 40 00 794 707 12,79 WX18
155 zagięte po katem 45° 40 00 794 716 10,97 WX18

Pęseta precyzyjna
kształt tępy 
 
zaokrąglone końcówki · powierzchnie chwytne drobno ząbkowane, 
niklowane 

Długość 
mm

Szerokość 
końcówki mm

Nr art. EUR KO

120 3,0 40 00 810 476 6,29 WX18
145 3.5 40 00 810 478 6,97 WX18

5/312

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pęseta precyzyjna
wykonanie precyzyjne · izolacja VDE, do 1000 V · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · do precyzyjnych prac montażowych, końcówki 
zaostrzone, drobno ząbkowane · wersja niklowana · stal sprężynowa, 
wysoka wytrzymałość · izolowana zanurzeniowo

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
150 proste 40 00 810 352 18,28 WX18
150 zagięte po kątem 

45°
40 00 810 473 18,62 WX18

40 00 810 473

40 00 810 352

Pęseta precyzyjna
stal chromowo-niklowa, nierdzewna, antymagnetyczna (18/10) · brak 
możliwości hartowania · typowa jakość elektroniczna · powłoka 
antystatyczna: przeciwodblaskowa czarna, z rezystywnością 
powierzchniową ok. 10^5 omów · końcówka przeciwodblaskowa, 
szczotkowana · powierzchnie chwytne matowane zapewniające  
optymalny chwyt · stal chromowo-niklowa, nierdzewna, antymagnetyczna · 
prostokątne końcówki, szer. ok. 0.9 mm · powierzchnie chwytne drobno 
ząbkowane

Długość mm Końcówka Nr art. EUR KO
120 proste 40 00 794 702 16,32 WX18
120 zagięte  

po katem 45°
40 00 794 718 16,24 WX18

130 proste 40 00 810 354 9,90 WX18

40 00 794 718

40 00 794 702

40 00 810 354

40 00 794 716

40 00 794 707
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nożyce do kabli DIN ISO 5743
lekkie, czyste cięcie · stal narzędziowa wysokiej jakości · kute · hartowane 
ostrza ze szlifem precyzyjnym · z zabezpieczeniem przed przyciśnięciem 
palców  
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Dł. całkowita 
mm

Pikto-kabel-miedzia-
ny-aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 10 (50 mm²) 40 00 810 903 16,60 PX26

Nożyce do kabli
samootwierające się · z praktycznym zamknięciem jednoręcznym · ostrza  
z nierdzewnej stali szlachetnej · do wielożyłowych kabli do 10 mm średnicy · 
ergonomiczny kształt uchwytów z wkładką miękką

Dł. całkowita 
mm

Kabel jednożyłowy 
(z wieloma drutami) o 
Ø mm

Nr art. EUR KO

165 maks. 10 40 00 810 900 9,73 WC06

Nożyce do kabli
do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowe · 
lekkie, czyste cięcie · specjalna stal narzędziowa specjalnego gatunku, 
hartowana w oleju · kute · hartowane ostrza ze szlifem precyzyjnym · z 
zabezpieczeniem przed przyciśnięciem palców  
 
narzędzie polerowane
Nie nadają się do drutu stalowego ani przewodów z twardej miedzi.

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
165 maks. 15 (50 mm²) 40 00 810 905 22,48 WX18
powłoki 2-materiałowe
165 maks. 15 (50 mm²) 40 00 810 606 25,29 WX18

40 00 810 606

40 00 810 905

Nożyce do kabli
izolacja VDE, do 1000 V · wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60900,  
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · 
lekkie, czyste cięcie · specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · kute · 
hartowane ostrza ze szlifem precyzyjnym · z zabezpieczeniem przed 
przyciśnięciem palców  
 
narzędzie chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową 
 
art nr 40 00 795 041 ze sprężyną otwierającą
Nie nadają się do drutu stalowego ani przewodów z twardej miedzi.

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

165 maks. 15 (50 mm²) 
mm AWG 1/0

40 00 810 906 36,55 WX18

165 maks. 15 (50 mm²) 
mm AWG 1/0

40 00 795 041 43,61 WX18

Nożyce do kabli
z podwójnym ostrzem, opatentowane · specjalna stal narzędziowa 
specjalnego gatunku, hartowana w oleju · do kabli miedzianych/
aluminiowych, jedno i wielodrutowych · hartowane ostrza ze szlifem 
precyzyjnym · tną gładko i czysto, bez zgniatania · z ostrzem przednim 
i tylnym (1 i 2 ostrze) można jedną ręką rozdzielać kable do 20 mm 
średnicy · z zabezpieczeniem przed przyciśnięciem palców · regulowane 
połączenie śrubowe · samozabezpieczające się · kute  
 
narzędzie oksydowane

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
200 maks. 20 (70 mm²) 40 00 810 911 35,23 WX18
powłoki 2-materiałowe
200 maks. 20 (70 mm²) 40 00 794 738 41,18 WX18

Nożyce do kabli
z podwójnym ostrzem · opatentowany · izolacja VDE, do 1000 
V · specjalna stal narzędziowa · wykonane zgodnie z normą IEC/EN 
60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli 
wodnej · hartowane w oleju · do kabli miedzianych/aluminiowych, jedno i 
wielodrutowych · hartowane ostrza ze szlifem precyzyjnym · tną gładko i 
czysto, bez zgniatania · z ostrzem przednim i tylnym (1 i 2 ostrze) można 
jedną ręką rozdzielać kable do 20 mm średnicy · z zabezpieczeniem 
przed przyciśnięciem palców · regulowane połączenie śrubowe · 
samozabezpieczające się · kute  
 
narzędzie chromowane
Nie nadają się do drutu stalowego ani przewodów z twardej miedzi.

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

powłoki 2-materiałowe
200 maks. 20 (70 mm²) 40 00 810 912 46,50 WX18
izolowana zanurzeniowo
200 maks. 20 (70 mm²) 40 00 794 743 50,53 WX18

40 00 794 743

40 00 810 912

Nożyce do kabli DIN ISO 5743
izolacja VDE, do 1000 V · wykonane zgodnie z normą DIN EN / IEC 60900, 
każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 V w kąpieli wodnej · 
ergonomiczny kształt głowicy 25 ° · lekkie, czyste cięcie · specjalna stal 
narzędziowa · kute · skręcane połączenia przegubowe, regulowane ·  
z wbudowaną sprężyną i blokadą · zabezpieczenie przed przyciśnięciem 
palców · obsługa jednoręczna · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana z ergonomiczną powłoką z 2 materiałówi 
zabezpieczeniem antypoślizgowym

Dł. całkowita 
mm

Pikto-kabel-miedziany-
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

180 18 (50 mm²) 40 00 810 919 29,05 PX26
220 25 (70 mm²) 40 00 810 921 39,75 PX26

313-05_10___im Aufbau[2250235]-B8.indd   313 07.11.2018   14:20:01



Nożyce do kabli
izolacja VDE, do 1000 V · z nierdzewnej stali chirurgicznej · wykonane 
zgodnie z normą IEC 60900 / DIN EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10 000 V w kąpieli wodnej · hartowane ostrza ze szlifem 
precyzyjnym · regulowane połączenie śrubowe · brak zgniatania, niewielka 
deformacja kabla 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym i 
zabezpieczenie antypoślizgowe, nr art. 40 00 810 901 Dodatkowo 
sprawdzone wg VDE i izolowane
Nie nadają się do drutu stalowego ani przewodów z twardej miedzi.

Dł. całkowita Nr art. EUR KO

165 maks. 10 (24 mm²) 40 00 794 319 16,41 WX18
230 maks. 16 (50 mm²) 40 00 810 901 42,16 WX18

40 00 810 901

40 00 794 319

Nożyce do kabli
główki noży: wanadowa stal narzędziowa, kute, hartowane w oleju · ramię 
z wysoce trwałej aluminiowej rury · regulowane połączenie śrubowe · 
tną gładko i czysto, bez zgniatania · nie wymagają użycia dużej siły dzięki 
korzystnemu przełożeniu i specjalnej geometrii cięcia · niska waga · krótka 
konstrukcja 
 
głowica oksydowana · uchwyt z powłokami dwumateriałowymi

Dł. całkowita 
mm

Pikto-kabel-miedziany-
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

500 maks. 27 (150 mm²) 40 00 794 740 96,52 WX18

Nożyce do kabli
izolacja VDE, do 1000 V · główki noży: wanadowa stal elektrotechniczna, 
wykonanie zgodne z IEC 60900 / EN 60900 · każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · głowica tnąca kuta · ramię z 
wysokowytrzymałej rury aluminiowej · lekkie, czyste cięcie · nie wymagają 
użycia dużej siły dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu · krótka konstrukcja · 
regulowane połączenie śrubowe  
 
głowica polerowana · uchwyty izolowane zanurzeniowo

Dł. całkowita 
mm

Pikto-kabel-miedziany-
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

500 maks. 27 (150 mm²) 40 00 810 927 122,36 WX18

Nożyce do cięcia kabli
do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych · jedno- i wielożyłowe · nie 
nadają się do drutu stalowego ani lin stalowych · obsługa jedną ręką dzięki 
optymalnemu przełożeniu dźwigni i mechanizmowi grzechotki · prosta 
obsługa ręczna dzięki niewielkiej wadze i kompaktowej konstrukcji  także do 
pracy w ciasnych przestrzeniach · hartowane ostrza ze szlifem precyzyjnym · 
tną gładko i czysto, bez zgniatania
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwumateriałową 
 
nr art. 40 00 810 939: innowacyjny trójbiegowy z napędem z wieńcem 
zębatym z dużym przełożeniem do łatwego cięcia jedną ręką lub dwoma. 
Pierwsze ręczne nożyce do cięcia kabli z grzechotką, do obsługi jedną ręką 
lub dwoma, przecina kable miedziane i aluminiowe do średnicy 60 mm. 
Nieopatentowane.

Dł. całkowita 
mm

Pikto-kabel-miedziany-
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

250 maks. 32 (240 mm²) 40 00 810 928 173,23 WX18
280 maks. 52 (380 mm²) 40 00 810 929 232,52 WX18
320 maks. 60 (600 mm²) 40 00 810 939 287,22 WX18

40 00 810 939

40 00 810 928

Nożyce do cięcia kabli
izolacja VDE · do 1000 V · do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych · jedno- 
i wielożyłowe · nie nadają się do drutu stalowego ani lin stalowych · obsługa 
jedną ręką dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni i mechanizmowi 
grzechotki · prosta obsługa ręczna dzięki niewielkiej wadze i kompaktowej 
konstrukcji  także do pracy w ciasnych przestrzeniach · hartowane ostrza ze 
szlifem precyzyjnym · tną gładko i czysto, bez zgniatania
Nr art. 40 00 810 942: innowacyjne trójbiegowe z napędem z wieńcem 
zębatym z dużym przełożeniem do łatwego cięcia jedną ręką lub dwoma. 
Pierwsze ręczne nożyce do cięcia kabli z grzechotką, do obsługi jedną ręką 
lub dwoma, przecina kable miedziane i aluminiowe do średnicy 60 mm. 
nieopatentowane 
 
uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową powłoką dwumateriałową

Dł. całkowita 
mm

Pikto-kabel-miedziany-
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

250 maks. 32 (240 mm²) 40 00 810 930 195,29 WX18
280 maks. 52 (380 mm²) 40 00 810 931 259,72 WX18
320 maks. 60 (600 mm²) 40 00 810 942 313,99 WX18

40 00 810 942

40 00 810 930

5/314

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Nożyce do cięcia kabli
przewody pojedyncze i wielożyłowe · obsługa jedną ręką dzięki 
optymalnemu przełożeniu dźwigni i mechanizmowi grzechotki · 
odblokowanie możliwe w dowolnej pozycji cięcia · do cięcia przewodów 
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania · także do kabli danych/
telefonicznych/sterujących

40 00 810 04940 00 810 050

5/315

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Model Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

KT 45 R 290 maks. 45 40 00 810 050 274,50 WX34
KT 55 365 maks. 55 40 00 810 049 376,50 WX34

Nożyce do kabli (z grzechotką)
z regulowanymi i wygiętymi ramionami teleskopowymi · do średnicy kabla 
do 38 mm · wygięte ramiona do ustawienia optymalnej rozpiętości · do 
pracy również w trudno dostępnych miejscach · komfortowa praca dzięki 
mechanizmowi grzechotki i niewielkiemu ciężarowi · odporne na wysokie 
obciążenia ramiona teleskopowe z aluminiowej rury owalnej · możliwość 
wyciągania do 770 mm do uzyskania maksymalnej dźwigni w przypadku 
dużych średnicy kabli · możliwość zsuwania do 570 mm  oszczędność 
miejsca podczas transportu · wymienna głowica tnąca · lekkie, czyste cięcie 
dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy · regulowane połączenie śrubowe · 
głowica tnąca specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju 

Dł. narzędzia 
mm

Pikto-kabel-miedziany-
aluminiowy mm

Nr art. EUR KO

570 - 770 38 (280 mm²) 40 00 795 096 210,50 WX18

Nożyce do cięcia kabli
z ramionami teleskopowymi · do kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i 
wielodrutowych  także z twardą osłoną z gumy lub tworzywa sztucznego · 
nadają się również do cięcia kabli z pancerzem stalowym · lekkie cięcie 
dzięki optymalnemu przełożeniu · wysoka efektywność cięcia dzięki 
obsłudze oburęcznej i mechanizmowi grzechotki · Otwarcie narzędzia 
możliwe w dowolnej pozycji cięcia · Długość ramion regulowana 
wielostopniowo od 400 do 610 mm (krótka długość transportowa, 
indywidualne dopasowanie do warunków roboczych) · nóż: specjalna stal 
narzędziowa wysokiej jakości · hartowane w oleju · ramię: rurka owalna 
aluminiowa, wysoka wytrzymałość 
 
głowica oksydowana · uchwyt z powłokami dwumateriałowymi

Dł. narzędzia mm Nr art. EUR KO

600-810  60  (740 mm²) 40 00 795 094 613,66 WX18
650-860 100  (960 mm²) 40 00 795 095 710,43 WX18

Nożyce do liny stalowej
do cięcia kabli, prętów metalowych, drutów sprężynowych i kabli stalowych · 
precyzyjne ostrza i skręcane połączenie przegubowe · rura ze stali 
precyzyjnej do najwyższych obciążeń · obsługa oburęczna · Niebieska osłona

Dł. całkowita 
mm

Ø przewodu 
mm

Nr art. EUR KO

500 12,0 7,0 40 00 810 916 60,85 PX26
600 16,0 9,0 40 00 810 926 69,55 PX26

Nożyce do liny stalowej
do twardych lin stalowych, np. cięgieł Bowdena · także do kabli i okrągłych 
prętów stalowych · z dwoma profilami dociskowymi dla tulei końcowych 
na tulejach Bowdena i zaślepkami dla wciągników linowych · sprężyna 
wyzwalająca w przegubie · stal chromowo-wanadowa o wysokiej 
wydajności · hartowane w oleju · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · 
twardość ostrza ok. 64 HRC

40 00 811 049

40 00 810 961

Dł. 
całkowita 
mm

Kabel 
miedziany / 
aluminiowy 
mm² mm²

Nr art. EUR KO

powłoka z tworzywa sztucznego
190 7,0 5,0 2,5 4,0 40 00 810 961 33,92 WX18
osłony 2-materiałowe
160 7,0 5,0 2,5 4,0 40 00 811 049 27,20 WX18
190 7,0 5,0 2,5 4,0 40 00 795 068 36,08 WX18

Nożyce do cięgieł Bowdena
do cięgien Bowdena i miękkich lin z drutu stalowego (również V2A) · 
lekkie, czyste cięcie dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy · ostrza w 
kształcie sierpa otaczają przecinany materiał i zapobiegają rozszczepianiu 
liny drucianej · nie wymagają użycia dużej siły dzięki bardzo wysokiemu 
przełożeniu · ze sprężyną otwierającą i zapadką · ostrza dodatkowo 
hartowane indukcyjnie · Specjalna stal narzędziowa specjalnego gatunku, 
kuta, hartowana w oleju 
 
głowica polerowana · uchwyty powlekane tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Lina stalowa Pikto 
mm

Nr art. EUR KO

150 3 40 00 810 955 21,46 WX18

Nożyce do lin stalowych i kabli
do kabli miedzianych i aluminiowych, lin stalowych i prętów okrągłych · 
również do cięcia lin przewodów napowietrznych z liną odciągową ·  
odgięte końcówki ostrza umożliwiają przecinanie pojedynczych pasm liny · 
wymienna głowica pomiarowa · bardzo mocne aluminiowe ramiona  
z powłoką z tworzywa sztucznego, polepszającego poręczność  
 
materiał: głowica ze specjalnej stali narzędziowej, polerowana, 
najwyższej jakości

Dł. 
całkowita 
mm

Kabel 
miedziany / 
aluminiowy 
mm² mm²

Nr art. EUR KO

445  95 10,0 7,0 40 00 810 958 200,35 WX18
600 150 14,0 9,0 40 00 810 959 248,67 WX18

Nożyce do liny stalowej C7
małe, lekkie i bardzo poręczne nożyce jednoręczne · nóż i sworznie  
z hartowanej stali · uchwyty ze stali powlekanej tworzywem sztucznym

Dł. całkowita 
mm

Ø hartowa-
nych drutów 
sprężynowych 
mm

Ø prze-
wodu 
mm

Nr art. EUR KO

190 2,5 7,0 40 00 810 910 49,60 WX47
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Nożyce do liny stalowej C9
oburęczne nożyce do cięcia kabli, prętów metalowych, drutów 
sprężynowych · nóż i sworznie z hartowanej stali · niełamliwe uchwyty  
z kutego stopu aluminium pokryte tworzywem sztucznym do wygodnego 
chwytania

Dł. całkowita 
mm

Ø hartowa-
nych drutów 
stalowych 
mm

Ø kabla 
stalowego 
mm

Nr art. EUR KO

325 4,0 9,0 40 00 810 915 120,25 WX47

Nożyce do liny stalowej C12
oburęczne nożyce do cięcia kabli, prętów metalowych, drutów 
sprężynowych i kabli stalowych · nóż i sworznie z hartowanej stali ·  
uchwyty z kutego stopu aluminium pokryte tworzywem sztucznym  
do wygodnego chwytania

Dł. całkowita 
mm

Ø kabla stalowego 
mm

Nr art. EUR KO

500 12,0 40 00 810 917 192,70 WX47

Nożyce do liny stalowej C16
do stali · oburęczne nożyce uniwersalne do cięcia kabli, prętów 
metalowych, drutów sprężynowych i kabli stalowych · nóż i sworznie z 
hartowanej stali · niełamliwe uchwyty z kutego stopu aluminium pokryte 
tworzywem sztucznym do wygodnego chwytania

Dł. całkowita 
mm

Ø kabla stalowego 
mm

Nr art. EUR KO

590 16,0 40 00 810 918 275,50 WX47

Pasuje do Nr art. JS EUR KO
C16 40 00 810 923 2 82,801) WX47
1) cena za szt.

Ostrze wymienne - JS = 2 sztuk

Nożyce do liny stalowej C16E
do kabli elektrycznych · nie będących pod napięciem · ze specjalnymi 
nożami do cięcia kabli, prętów metalowych, drutów sprężynowych i kabli 
stalowych · nóż i sworznie z hartowanej stali · niełamliwe uchwyty z kutego 
stopu aluminium pokryte tworzywem sztucznym do wygodnego chwytania

Dł. całkowita mm Ø przewodu mm Nr art. EUR KO
590 20 40 00 810 907 280,05 WX47

Pasuje do Nr art. JS EUR KO
C16 E 40 00 810 924 2 84,401) WX47
1) cena za szt.

Ostrze wymienne - JS = 2 sztuk

5/316

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 5 40 00 810 403 14,58 WX18

Szczypce do ściągania izolacji
ze sprężyną otwierającą i śrubą nastawczą · specjalna stal narzędziowa · 
hartowane w oleju  
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Sprężyny Długość mm Nr art. EUR Długość mm Nr art. EUR
ze sprężyną 
otwierającą

160 maks. 5 40 00 810 102 11,25 160 maks. 5 (przekrój przewodu  
10 mm²) mm AWG 7

40 00 810 406 17,60

bez sprężyny 
otwierającej

- - - - 160 maks. 5 (przekrój przewodu  
10 mm²) mm AWG 7

40 00 794 433 17,17

PX26 WX18

Szczypce do ściągania izolacji DIN ISO 5743 Szczypce do ściągania izolacji 
specjalna stal narzędziowa · ze śrubą nastawczą · Ø 5 mm/ 10 mm² (przekrój 
przewodu) · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
głowica polerowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

ze śrubą nastawczą · specjalna stal narzędziowa · hartowanie w oleju  
 
główka polerowana· uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwukomponentową
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
160 maks. 5 40 00 810 381 11,35 maks. 5 40 00 810 600 20,53

PX26 WX18

Szczypce do ściągania izolacji DIN ISO 5743 Szczypce do ściągania izolacji 
specjalna stal narzędziowa · ze sprężyną otwierającą i śrubą nastawczą · Ø 5 
mm/ 10 mm² (przekrój przewodu) · hartowane w oleju i odpuszczone 
 
główka chromowana · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwukomponentową

ze śrubą radełkowaną i przeciwnakrętką · specjalna stal narzędziowa · 
hartowanie w oleju  
 
główka chromowana · Uchwyty z ergonomiczną powłoką 
wielokomponentową

Uchwyt Długość mm Nr art. EUR Nr art. EUR
2-komponentowe powłoki 160 maks. 5 40 00 810 418 15,75 40 00 810 415 23,50
izolowana zanurzeniowo 160 maks. 5 - - 40 00 794 054 28,82

PX26 WX18

Szczypce do ściągania izolacji DIN ISO 5743 Szczypce do ściągania izolacji 
izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · hartowane w oleju ·  
wykonane zgodnie z normą IEC 900 / EN 60900, każdy egzemplarz 
sprawdzony pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · ze sprężyną 
otwierającą i śrubą nastawczą · hartowane w oleju i odpuszczone · 
sprawdzone i licencjonowane przez VDE 
 
szczypce chromowane

izolacja VDE, do 1000 V · specjalna stal narzędziowa · wyprodukowano 
zgodnie z normą IEC 60900/EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony 
pod napięciem 10000 V w kąpieli wodnej · hartowanie w oleju · ze śrubą 
nastawczą i sprężyną otwierającą 
 
szczypce chromowane
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Szczypce do ściągania izolacji StriX DIN ISO 5749
z nożycami do kabli · do przewodów jedno- i wielożyłowych oraz drutów 
cienkich z izolacją z tworzywa sztucznego lub z gumy · stopniowanie w 
szczęce jako optyczna pomoc orientacyjna do ściągania stałych długości 
izolacji · przykręcany przegub: precyzyjny ruch szczypiec bez luzów · 
specjalna stal narzędziowa specjalnej jakości, kuta, wielowarstwowa  · 
hartowane w oleju
szczypce chromowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

180 maks. 5 (przekrój 
przewodu 10 mm²) nm 
AWG 7

40 00 795 456 43,78 WX18

Szczypce tnące boczne do ściąg. izolacji 
stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · z indukcyjnie hartowanymi 
ostrzami precyzyjnymi, twardość ostrza ok. 60 HRC · duża wydajność cięcia 
dzięki przegubowi siłowemu · z 2 precyzyjnymi otworami do ściągania 
izolacji do przewodów 1,5 i 2,5 mm²  
 
głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Dł. całkowita 
mm

Drut Pito 
miękki mm

Drut Pikto 
średni mm

Nr art. EUR KO

160 maks. 2,5 maks. 1,5 40 00 810 170 28,14 WX18

Szczypce tnące boczne
izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna wanadowa · hartowane w oleju · 
z hartowanymi indukcyjnie ostrzami precyzyjnymi twardość ostrza ok. 60 
HRC · duża wydajność cięcia dzięki przegubowi siłowemu · 2 precyzyjne 
otwory do ściągania izolacji do przewodów 1,5 i 2,5 mm²  
 
szczypce chromowane · uchwyty z ergonomiczną antypoślizgową 
powłoką dwumateriałową

Długość mm Nr art. EUR KO

160 maks. 1,5 maks. 2,5 40 00 810 174 33,75 WX18

Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji
z nożami kształtowymi 
do łatwego ściągania izolacji z problematycznych materiałów, np. 
TFE, silikon, Radox®, Kapton® i guma oraz izolacji wielowarstwowych · 
kompaktowa budowa · nie uszkadzają przewodów dzięki precyzyjnie 
szlifowanym i formowanym nożom · z ogranicznikiem długości 
umożliwiającym uzyskanie takiej samej długości odizolowania w przypadku 
pracy seryjnej · 4 wymienne noże 
 
głowica oksydowana · z ergonomiczną dwuskładnikową powłoką 
przeciwpoślizgową
Teflon® to zarejestrowany znak towarowy firmy E.I. du Pont de Nemours and 
Company 
Kapton® to zarejestrowany znak towarowy firmy E.I. du Pont de Nemours 
and Company 
Radox® to zarejestrowany znak towarowy firmy Huber & Suhner AG

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
195 0,03 - 2,08 

(AWG 32 - 14)
40 00 794 438 105,49 WX18

195 0,14 - 6,00 
(AWG 26 - 10)

40 00 810 492 104,30 WX18

5/318

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczypce do ściągania izolacji
z nożami kształtowymi · Korpus szczypiec: aluminiowy · nie uszkadzają 
przewodów dzięki precyzyjnie szlifowanym nożom kształtowym · szczęki 
zaciskowe przytrzymują drut podczas ściągania izolacji · z wymienianymi 
nożami ze specjalnej stali do 6 różnych przekrojów kabli · z ogranicznikiem 
długości umożliwiającym uzyskanie takiej samej długości odizolowania 
w przypadku pracy seryjnej · sprężyna dociskowa ustawia szczypce z 
powrotem w pozycji wyjściowej 
 
głowica lakierowana na czarno · z rękojeścią z tworzywa sztucznego

Długość mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
180 0,5 - 0,75 / 1,0 / 

1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 
(AWG 20-19 / 17 / 
15 / 13 / 11 / 10)

40 00 810 493 51,89 WX18
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Automatyczne szczypce do ściągania izolacji Nr. 7
szczypce do ściągania izolacji · optyczny ogranicznik długości do 20 mm · 
również do zdejmowania izolacji przewodów PCW-Flex 3 x 0,75 mm² lub 
przewodów solarnych Solarflex-X PV1-F · nie wymagają ustawienia przekroju 
przewodu · nieograniczona możliwość wyboru długości odizolowania · 
wymienne ostrza · nadają się do kabli i izolacji z PVC · do zastosowań w 
przemyśle elektrotechnicznym i samochodowym

Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
6,0 - 16 (AWG 10... 5) 40 00 810 424 62,95 WX49

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji Sensor-Sepzial
bezpieczne ściąganie izolacji np. z kabli czujnika 3 x 0,4 mm² nieekranowy 
bis 8 x 0,25 mm² ekranowy · przewód wewnętrzny lub splot ekranowy 
nie są zagrożone uszkodzeniem lub nacięciem · izolacja szyn danych do 
podłączenia do końcówek wtykowych M8, M12 może zostać ściągnięta 
na dowolnej długości, ponieważ przewody mogą zostać przeprowadzone 
przez otwory szczypiec · automatyczny system odczytujący kabel okrągły 
od Ø 4,40 do 7,00 mm· bezhalogenowe przewody czujników/elementów 
wykonawczych z płaszczem zewn. z PUR lub PVC · 3- lub 8-żyłowa budowa 
kabla · ekranowe lub nieekranowe kable · nie wymagają ustawienia 
przekroju przewodu · wymienne ostrza

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
166 4,4 - 7,0 40 00 810 496 65,25 WX49

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
do ściągania izolacji i cięcia przewodów licowych i masywnych z izolacją 
PVC o Ø 0,08 - 6 mm² (AWG 28 - 10) · do przewodów wielożyłowych · 
w przypadku płaskich przewodów taśmowych możliwa obróbka kilku 
przewodów · automatyczne otwieranie szczęk zaciskowych po ściągnięciu 
izolacji · nie powodują rozszczepiania poszczególnych żył · nie powodują 
uszkodzenia przewodów dzięki specjalnym, samonastawnym nożom do 
ściągania izolacji · kasety z nożami obejmują kabel i odcinają izolację dookoła
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
ergonomiczne · ze zintegrowanym odcinaczem do przewodów masywnych 
o Ø do 2 mm · nie wymagają ustawienia przekroju przewodu · za jednym 
razem automatycznie zdejmują i ściągają izolację

Dł. całkowita 
mm

Do Ø przewodu 
mm

Nr art. EUR KO

180 0,5 - 4,0 40 00 810 420 16,45 PX05

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji Super 4 Plus
do szybkiego i precyzyjnego ściągania izolacji nawet w trudno dostępnych 
miejscach · nie wymagają ustawienia przekroju przewodu · do kabli z 
izolacją z PVC i innych materiałów (do masywnych i elastycznych kabli oraz 
przewodów licowych) · automatyczny system odczytujący, dzięki któremu 
nie dochodzi do uszkadzania przewodów · regulowany ogranicznik długości 
6 - 15 mm umożliwia zachowanie identycznej długości odizolowania przy 
pracy seryjne · zintegrowane szczypce boczne do cięcia przewodów do 
maks. 2,5 mm²

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
165 0,2 - 6,0 40 00 810 051 15,45 WX49

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
wąska główka do ściągania izolacji w trudno dostępnych miejscach · 
obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym ·  
do przewodów jedno- i wielożyłowych oraz drutów cienkich z izolacją 
standardową · dopasowuje się do przewodów o różnych przekrojach ·  
z wymiennymi ostrzami · nadają się do ściągania izolacji w puszkach 
elektrycznych · z odcinaczem do drutu do przewodów miedzianych  
i aluminiowych do maks. 2,5 mm²  
 
w uchwycie znajduje się ergonomiczna strefa z miękkiego tworzywa 
sztucznego

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm²

Ogranicznik 
długości 
mm

Nr art. EUR KO

180 0,2 - 6,0 
(AWG 24 
- 10)

6 - 18 40 00 810 422 29,75 WX18 Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
190 0,08 - 6,0 (AWG 

28 - 10)
40 00 810 421 53,10 PX05
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Automatyczne szczypce do ściągania izolacji MultiStrip® 10
ściąganie izolacji bez wyrównywania · obudowa z tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem szklanym · do przewodów jedno- i wielożyłowych 
oraz drutów cienkich z izolacją standardową · automatyczne dopasowanie do 
różnych przekrojów i grubości izolacji · z wymiennym blokiem noży ·  
z głębiej ułożonym obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych 
wielożyłowych o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowych o przekroju do 6 mm²  
 
rękojeść z ergonomiczną strefą z miękkiego tworzywa sztucznego 
 
nr art. 40 00 795 027 nóż wymienny

Dł. całkowita 
mm

Parametry ściągania 
izolacji mm²

Nr art. EUR KO

195 0,03-10,0 40 00 810 428 76,16 WX18
  40 00 795 027 14,54 WX18

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
samonastawne · dopasowuje się do przewodów o różnych przekrojach 
· nie powodują uszkodzenia przewodu · obudowa z tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem szklanym · z obcinakiem do drutu do przewodów 
miedzianych i aluminiowych · Nóż: specjalna stal narzędziowa, hartowana w 
oleju, wymienna

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
200 0,03 - 10,0 40 00 810 426 57,29 WX18
200 2,5 - 16,0 40 00 810 427 87,85 WX18

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji mini-stripax®

do ściągania izolacji i cięcia przewodów do maks. 1,3 mm Ø · do ściągania 
izolacji i cięcia przewodów licowych i masywnych z izolacją PVC · przewody 
wielożyłowe · w przypadku płaskich przewodów taśmowych możliwa 
obróbka kilku przewodów · nie powodują rozszczepiania poszczególnych żył 
· ogranicznik do ustawiania długości odizolowania

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
135 0,08 - 1  

(AWG 28... 18)
40 00 810 408 63,45 WX34

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji stripax®

do ściągania izolacji i cięcia przewodów licowych i masywnych z izolacją 
PVC · do przewodów wielożyłowych · w przypadku cienkich przewodów 
taśmowych zdejmuje izolację z kilku żył za jednym razem · automatyczne 
otwieranie szczęk zaciskowych po ściągnięciu izolacji · łatwa wymiana 
kasety z nożami · usuwanie podwójnej izolacji w dwóch operacjach bez 
specjalnego ustawiania · technika cięcia płytkowego oznacza, że: szczypce 
obejmują przewód, noże ustawiają się automatycznie do grubości izolacji, 
izolacja jest ściągana

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
190 0,08 - 10  

(AWG 28... 7)
40 00 810 409 78,00 WX34

190 6,00 - 16  
(AWG 10... 6)

40 00 810 393 128,25 WX34

Pęseta do usuwania lakieru
do usuwania izolacji lakierowej na przewodach miedzianych · stal 
sprężynowa, hartowana w oleju 

Dł. całkowita mm Parametry ściągania 
izolacji mm²

Nr art. EUR KO

120 0,6 40 00 794 461 8,54 WX18

Szczypce do ściągania izolacji DIN ISO 5746
izolacja VDE, do 1000 V · stal elektryczna wanadowa · wykonane zgodnie 
z normą IEC/EN 60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 
10000 V w kąpieli wodnej · do cięcia, zdejmowania i usuwania izolacji 
· ułatwiony dostęp do zbyt głęboko leżących puszek podtynkowych i 
instalacyjnych dzięki wąskiemu kształtowi główki i optymalnie wygiętemu 
ostrzu do cięcia płaszcza kabla · kabel okrągły i do wilgotnych pomieszczeń 
od Ø 8,0 do 13,0 mm · precyzyjne otwory do ściągania izolacji z przewodów 
0,75 - 1,5 i 2,5 mm² · o ponad 30% lżejszy w porównaniu z podobnymi 
szczypcami 
 
szczypce chromowane · uchwyt izolowany z powłokami dwumateriał
owymi

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

165 3,2 2,2 40 00 810 847 36,93 WX18

5/320

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

40 00 810 427

40 00 810 426
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Nóż do ściągania izolacji Nr. 28 H Secura
z ostrzem hakowym · obrotowy nóż wewnętrzny pokryty powłoką tin · 
śruba radełkowana do szybkiej regulacji głębokości cięcia · w komplecie  
z ostrzem wymiennym

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

170 8-28 40 00 817 912 11,25 WX49

Nóż do kabli
z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym · płynna regulacja · łatwa w obsłudze śruba nastawcza · możliwość 
obracania ostrza w obu pozycjach · precyzyjne, szybkie i bezpieczne 
zdejmowanie izolacji  
 
nr art. 40 00 817 985: bezpieczeństwo  dzięki wsuwaniu ostrza 
hakowego 
nr art. 40 00 817 986: z funkcją ściągania izolacji

Dł. całkowita mm Ø przewodu Nr art. EUR KO
145 4 - 28 mm 40 00 817 985 8,55 PX05
145 4 - 28 mm, 0,5 - 6 

(20-10 AWG) mm² 
40 00 817 986 9,80 PX05

40 00 817 98640 00 817 985

Nóż do ściągania izolacji Nr. 27 Secura
bez ostrza · obrotowy nóż wewnętrzny, powłoka tytanowo-azotkowa · 
śruba radełkowana do szybkiej regulacji głębokości cięcia · w komplecie  
z ostrzem wymiennym · kabel NYM = kabel do wilgotnych pomieszczeń

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

132 8-28 40 00 817 910 10,45 WX49

Nóż do ściągania izolacji Nr. 28 G Secura
z prostym ostrzem · obrotowy nóż wewnętrzny, powłoka tytanowo-
azotkowa · śruba radełkowana do szybkiej regulacji głębokości cięcia ·  
w komplecie z ostrzem wymiennym

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

170 8-28 40 00 817 911 11,25 WX49

Nóż do ściągania izolacji
z ostrzem hakowym · obrotowy nóż wewnętrzny · śruba radełkowana do 
szybkiej regulacji głębokości cięcia · w komplecie z ostrzem wymiennym

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

170 8-28 40 00 817 913 8,50 PX05

Narzędzie do ściągania izolacji
z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym · cięcie obwodowe, cięcie wzdłużne, ściąganie izolacji, przecinanie · 
możliwość regulowania ostrza w każdej pozycji · optymalne prowadzenie 
kabla · antypoślizgowy kształt rękojeści 

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy 
mm²

Nr art. EUR KO

125 8,0 - 13,0 0,5 - 6  
(AWG 20 - 10)

40 00 817 987 17,75 PX05

Narzędzie do ściągania izolacji AM 12
do ekranowanych i nieekranowanych kabli do transmisji danych · 
regulowany nóż · zdejmuje zewnętrzną izolację (PCW i plenum) przewodów 
skrętek (UTP i STP) oraz innych okrągłych wielożyłowych kabli do transmisji 
danych · usuwa cienkie i grube izolacje zewnętrzne z cienkich kabli 
miedzianych do 4 mm² oraz skrętek o średnicy do ok. 0,5–12,5 mm

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy 
mm²

Nr art. EUR KO

97 0,5 – 12,5 kabel mied-
ziany do 4

40 00 810 411 35,25 WX34

Narzędzie do ściągania izolacji AM 16
nadaje się bardzo dobrze do ściągania izolacji z kabli w kanale kablowym · 
dla kabli z izolacją PVC · ściąganie izolacji w dowolnym miejscu  · otwieranie 
naciętych izolacji za pomocą zintegrowanego ostrza · waga 60 g ·  zakres 
regulacji od 0,8 - 2,5 mm 

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

53 6,0 - 17,3 40 00 810 491 69,75 WX34

5/322

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzie do ściągania izolacji
do ściągania izolacji z okrągłych kabli z OCW, gumy, silikonu, PCFE · 
samomocujący pałąk podtrzymujący · z regulacją głębokości cięcia a 
pomocą śruby radełkowanej · obrotowa rękojeść do cięcia wzdłużnego i 
obwodowego · cięcie zwrotne do ściągania długich izolacji · wymienne 
ostrze · ze sprężyną otwierającą   
 
obudowa: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia

Dł. całkowita 
cm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

135 6,0 - 29,0 40 00 794 473 41,57 WX18
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Narzędzie do ściągania izolacji Nr. 12
specjalne narzędzie do usuwania płaszcza kabli w puszkach · do wszystkich 
okrągłych kabli · kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² = kabel do 
wilgotnych pomieszczeń

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

124 8,0 - 13,0 40 00 817 914 13,15 WX49

Narzędzie do ściągania izolacji ALLROUNDER
do wszystkich kabli · 4 - 15 mm (NYM 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm²) ·  
do 15 mm szerokości · 1,5 - 50 mm² · masywne i elastyczne przewody 
1,5 x 2,5 mm² · ergonomiczna sklepiona rękojeść · prowadzenie kabla do 
łatwego przecinania wzdłużnego · podłużna blokada przekładana dla prawo i 
leworęcznych

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

130 4,0 - 15,0 40 00 817 923 15,75 WX49

Narzędzie do ściągania izolacji Uni Plus
do usuwania płaszcza kabli NYM · dla prawo i leworęcznych · usuwanie 
płaszcza ciężkiej zewnętrznej izolacji oraz możliwość ściągnięcia izolacji z 
przewodów plecionych dzięki zmiennemu ogranicznikowi · kabel NYM  
3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² = kabel do wilgotnych pomieszczeń

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy 
mm²

Nr art. EUR KO

130 8,0 - 15,0 1,5 u. 2,5 
(lica)

40 00 817 915 15,30 WX49

Narzędzie do ściągania izolacji Top Coax Plus
do wszelkiego rodzaju dostępnych kabli koncentrycznych, np kabla do 
anteny telewizyjnej, RG58U/RG59U, RG6 i elastyczny PCW 3 x 0,75 mm² 
okrągły kabel izolowany o średnicy 4,8 - 7,5mm · ze zintegrowanym kluczem 
nasadowym RK11 mm · tłoczona skala do ściągania dokładnej długości 
izolacji · ostrza powlekane azotkiem tytanu

Narzędzie do ściągania izolacji
specjalne narzędzie do usuwania płaszcza kabli w puszkach · do wszystkich 
okrągłych kabli · kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² = kabel do 
wilgotnych pomieszczeń · rodzaj uchwytu: poliamid

Dł. całkowita mm Ø zakresu pracy mm Nr art. EUR KO
124 8,0 - 13,0 40 00 817 990 10,95 PX05

Narzędzie do ściągania izolacji AM 25
do okrągłych kabli PVC · obracany nóż do cięć obwodowych, wzdłużnych 
i spiralnych · uchwyt przytrzymujący ze zintegrowanym ostrzem do 
otwierania naciętych izolacji

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

135 6,0 - 25,0 40 00 810 439 40,35 WX34

Narzędzie do ściągania izolacji
do ściągania izolacji z okrągłych kabli od śred. 25,0 mm · usuwa różne 
warstwy izolacyjne · do cięcia wzdłużnego i obwodowego · regulowana 
głębokość cięcia do 5,0 mm · korpus narzędzia z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym · wymienne ostrza (stosowane 
obustronnie) 
 
uchwyty z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

Dł. całkowita mm Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

150 od 25,0 40 00 810 495 169,62 WX18

Narzędzie do ściągania izolacji
do ściągania izolacji z wszystkich dostępnych kabli koncentrycznych Ø 4,8 
- 7,5 mm, oraz także kabla RG 58U / RG 59U · za pomocą dwustopniowego 
systemu do ściągania izolacji narzędzie odbywa się stopniowe ściąganie 
izolacji oraz dielektryka z kabla · oba kroki można natychmiast rozpoznać po 
cyfrach 1 i 2 · kształt: walcowy 

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy Nr art. EUR KO

100 4,8 - 7,5 RG58U/
RG59U

40 00 817 989 11,65 PX05

Narzędzie do ściągania izolacji Secura Nr. 15
do zdejmowania izolacji z wszystkich popularnych kabli okrągłych śred. 8 
do 13 mm · antypoślizgowe strefy uchwytu · nowy mechanizm blokujący 
zapobiega niekontrolowanemu otwarciu · nowatorski przepust kablowy 
w narzędziu ułatwia szybkie i nieskomplikowane cięcie wzdłużne · ostrze 
pokryte azotkiem tytanu · klips na pasek · NYM 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm²

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy 
mm²

Nr art. EUR KO

124 8,0 - 13,0 0,2 - 4,0 
(lica)

40 00 817 919 27,75 WX49
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Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

115,4 4,8 - 7,5 40 00 817 946 15,60 WX49
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Narzędzie do ściągania izolacji PC-Strip
do ściągania izolacji z okrągłych kabli śred. 5 - 13 mm · do zdejmowania 
izolacji różnych typów kabli, np. IBM typ 1, typ 2, elastycznych przewodów 
itd. · do ściągania izolacji z przewodów przenoszących dane, 
komunikacyjnych i sterujących · ostrza powlekane azotkiem tytanu, co 
skutkuje wyższą prędkością cięcia, mniejszym zużyciem, dłuższą 
żywotnością · nie jest konieczne ustawienie ostrzy do głębokości cięcia ·  
z przyrządem do ściągania izolacji z przewodów i przewodów licowych od 
0,2 - 4 mm² · klips do mocowania zapewnia bezpieczne przechowywanie · 
obudowa z wysokiej jakości, odpornego na zużycie poliamidu · 
zastosowanie w rzemiośle i przemyśle

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy 
mm²

Nr art. EUR KO

124 5,0 - 13,0 0,2 - 4,0 
(lica)

40 00 817 918 39,60 WX49

Narzędzie do ściągania izolacji System 4-70
do zdejmowania izolacji z wszystkich popularnych kabli okrągłych  · 
z automatyczną ochroną ostrza i systemem wymiennych kabłąków · 
głębokość cięcia noża wewnętrznego: 3,5 mm · obudowa: materiał 1 = 
poliamid (PA), materiał 2 = elastomer termoplastyczny (TPE) · kabłąk: stal 
hartowana · ostrza stal specjalna, hartowana i odpuszczana (umieszczony 
wewnątrz nóż wymienny)  
 
w pudełku sortimo

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu pracy 
mm

Nr art. EUR KO

167 4,0 - 70 40 00 817 948 85,80 WX49

Precyzyjne mikroszczypce do ściągania izolacji PWS-PLUS 002
szczególnie nadaje się do przewodów z zewnętrzną izolacją z PCW, teflonu, 
materiałów KYNAR, TEFZEL, MYLAR ·  zawiera regulowane ograniczenie 
długości cięcia · z osprzętem do cięcia drutów o Ø do 1,00 mm · wymienne 
ostrze dźwigniowe

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy Nr art. EUR KO

102 0,25 - 0,80 AWG 30-20 40 00 817 950 16,45 WX49

Narzędzie do ściągania izolacji Duo-Crimp
z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym · ściąganie izolacji i zaciskanie tylko za pomocą jednego narzędzia · 
dwa zakresy zaciskania (0,5 - 2,5 mm² i 4 - 6 mm²) według DIN 46228-2 · 
zintegrowane, przystępne szczypce tnące boczne do 6 mm² 

Dł. całkowita mm Zakres pracy mm² Nr art. EUR KO
160 0,5 - 6 (AWG 20 

- 10)
40 00 817 988 34,70 PX05

Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip®

do zdejmowania i usuwania izolacji · kabel okrągły i do wilgotnych 
pomieszczeń śred. 8 - 13 mm (kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2 mm²) · 
kabel do transmisji danych (CAT 5 do CAT 7), skrętka (UTP / STP) oraz kabel 
koncentryczny (4,8 - 7,5 mm) · dla przekrojów 0,2 0,3 0,8, 1,5, 2,5 i 4,0 mm² ·  
łatwy dostęp do głęboko leżących przepustów kablowych

Dł. całkowita 
mm

Ø zakresu 
pracy mm

Zakres pracy 
mm²

Nr art. EUR KO

130 8,0 - 13,0 0,2 - 4,0 
(lica) 

40 00 810 856 31,24 WX18

Nóż do kabli
1-częściowy, składany · uchwyt drewniany nitowany · ostrze nierdzewne  
z nacięciem

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
200 90 40 00 817 901 3,30 WX42

Nóż do kabli
2-częściowy, składany · uchwyt drewniany nitowany · ostrze nierdzewne · 
trzpień nierdzewny

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
160 70 40 00 817 902 6,10 WX42

Nóż do kabli
3-częściowy, składany · uchwyt drewniany nitowany · ostrze nierdzewne · 
wkrętak do śrub z rowkiem i trzpień nierdzewny 

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
180 75 40 00 817 903 8,80 WX42
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Nóż do kabli
składany kaptur ochronny, wbudowany w uchwyt, co uniemożliwia 
zgubienie· stabilne, stałe, proste ostrze· ostrze ze specjalnym szlifem  · 
grzbiety ostrzy uchwyty powlekane tworzywem sztucznym w celu 
uniknięcia zwarć · ostrze: stal chirurgiczna, nierdzewna, hartowana  
w powietrzu  
 
uchwyt profilowany z zabezpieczeniem antypoślizgowym

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
185 50 40 00 794 994 18,02 WX18

Nóż do kabli / dla elektryków
nóż do kabli 1-częściowy z dwoma nacięciami · do ściągania izolacji z kabla 
NYM · ostrze ze stali nierdzewnej (420) · osłona z uchwytami z tworzywa 
sztucznego z izolowanymi nitami

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
190 80 40 00 817 906 5,50 PK13

Nóż do kabli
uchwyt drewniany · ostrze nierdzewne · nieruchome

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
175 70 40 00 817 823 4,05 WX42

Nóż do kabli
izolacja VDE, do 1000 V · wykonane zgodnie z normą IEC 60900 / DIN EN 
60900, każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 V w kąpieli 
wodnej · ze stabilnym, stałym, prostym ostrzem i przeźroczystym kapturem 
ochronnym · ulepszona ergonomia poprzez przyjemny kształt uchwytu  
z powłoką przeciwpoślizgową

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
190 50 40 00 817 819 10,84 WX18
190 50 40 00 794 991 10,88 WX18

40 00 794 991

40 00 817 819

Nóż do ściągania izolacji
stabilne, mocne ostrze hakowe · uchwyt profilowany z zabezpieczeniem 
antypoślizgowym · przezroczysty kaptur ochronny · ostrze: specjalna stal 
narzędziowa, hartowane w oleju

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
155 28 40 00 794 989 10,75 WX18
180 38 40 00 817 821 28,22 WX18

40 00 817 821

40 00 794 989
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Szczypce do zaciskania
z przecinakiem do drutu · niebieskie miękkie uchwyty · dla złączy 
nieizolowanych 1,5 - 2,5 - 4-6 mm · dla złączy izolowanych 1,5 mm (kolor 
czerwony), 2,5 mm (kolor niebieski), 6 mm (kolor żółty) · zdejmowanie 
izolacji: 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm · przecinak do śrub M2,6 - M3 - M3,5 -  
M4 - M5

Zakres pracy 
mm

Zakresy 
stosowania

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

0,75-6 izolowane i 
nieizolowa-
ne złącza 
kablowe

230 40 00 810 497 9,00 TU08

Szczypce do zaciskania
z przecinakiem do drutu · specjalnie do złączy nieizolowanych 1,5 - 2,5 - 6 
mm · zdejmowanie izolacji: 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm · przecinak do śrub 
M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5

Zakres pracy 
mm

Zakresy 
stosowania

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

0,75-6 złącza 
kablowe 
nieizolo-
wane

200 40 00 810 538 4,50 TU08
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Zakresy stosowania Wydajność skrawania mm² Dł. całkowita mm Rys. Nr art. EUR KO
izolowane końcówki kabli i łączniki wtykowe 0,50 - 6,0 230 1 40 00 810 454 17,38 WX18
nieizolowane końcówki kabli i łączniki wtykowe 0,50 – 6,0 230 2 40 00 810 455 18,45 WX18
nieizolowane, otwarte łączniki wtykowe 6,3 mm 0,50 – 2,5 230 3 40 00 810 456 18,53 WX18
izolowane i nieizolowane końcówki kabli i złącza wtykowe 0,50 - 6,0 / 0,50 - 2,5 240 1, 3 40 00 795 070 19,76 WX18

Szczypce do zaciskania
do cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania przewodów oraz zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek i złączy 
oraz złączy otwartych · z gwintowanymi otworami do obcinania wkrętów bez łba, miedzianych i mosiężnych M2,6 – M3 – 
M3,5 – M4 – M5 · z trwałej stali specjalnej  
 
szczypce lakierowane czarne · osłony 2-materiałowe

40 00 795 070

40 00 810 45640 00 810 45540 00 810 454

321

Narzędzie do łączenia kabli
narzędzie do montażu na listwach, puszkach i powierzchniach · wciskanie i 
odcinanie w jednym cyklu roboczym · do kabli UTP i STP · z wbudowanym 
hakiem wyciągającym i ostrzem odblokowującym · obudowa: tworzywo 
sztuczne, odporne na uderzenia

Długość mm Pojemność Nr art. EUR KO
175 Ø 0,4 - 0,8 mm 40 00 794 761 39,02 WX18

Szczypce do zaciskania MultiCrimp®

z wymiennym magazynkiem · do wszystkich powszechnie 
stosowanych końcówek kablowych, złączy i końcówek kablowych ·  
do bezlutowych złączy elektrycznych · stale trwała wysoka jakość zacisku 
dzięki profilom precyzyjnym i precyzyjnie stopniowanej blokadzie 
wymuszonej (możliwość zdjęcia) · bardzo prosta i szybka wymiana 
końcówek zaciskowych bez użycia dodatkowych narzędzi · bezpieczne i 
pewne przechowywanie wymiennych wkładów w okrągłym magazynku · 
magazynek okrągły w praktycznym klipsie na pasek (wkłady wymienne 
zawsze przy użytkowniku) · elektrotechniczna stal chromowo-wanadowa 
specjalnego gatunku · hartowane w oleju 
 
uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumateriałowymi
Zakres dostawy 40 00 810 042: 
szczypce zaciskowe z okrągłym magazynkiem i 3 wymiennymi wkładkami 
do nieizolowanych, otwartych złączy (4,8 + 6,3 mm szerokości wtyku) od 
0,5 do 6,0 mm²; izolowane zaciski, złącza stykowe od 0,5 do 6,0 mm²; 
izolowane + nieizolowane końcówki przewodów od 0,25 do 6,0 mm². 
 
Zakres dostawy 40 00 810 030: 
szczypce zaciskowe z okrągłym magazynkiem i 5 wymiennymi wkładkami 
do nieizolowanych, otwartych złączy (4,8 + 6,3 mm szerokości wtyku) 
od 0,5 do 6,0 mm², zacisków izolowanych, złączy stykowych od 0,5 do 
6,0 mm², izolowane + nieizolowane tuleje końcowe drutu od 0,25 - 6,0 + 
10/16/25 mm², nieizolowane zaciski, końcówki rur i kabli zaciskowych wg 
DIN 46234 i DIN 46235 oraz nieizolowane końcówki zaciskowe, złącza 
doczołowe i zaciskowe wg DIN 46341 i DIN 46267

Wersja Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
3 nasadki  
wymienne

250 40 00 810 042 176,29 WX18

5 nasadki  
wymienne

250 40 00 810 030 229,71 WX18

Szczypce do zaciskania wtyków typu Registered Jack (RJ)
do cięcia i usuwania izolacji z nieekranowanych płaskich przewodów 
telefonicznych oraz do zaciskania wtyków typu Registered Jack RJ10 · 
precyzyjny zacisk dzięki zaciskaniu równoległemu i wymuszonej blokadzie 
(możliwość zdjęcia) · przełożenie dźwigniowe oszczędzające siłę · z nożem 
wzdłużnym i nożem do ściągania izolacji dla kabla taśmowego o długości  
6 mm i 12 mm · z dodatkową funkcją ściągania izolacji dla kabli okrągłych 
 
głowica oksydowana · uchwyty z ergonomicznymi powłokami 
dwumateriałowymi 
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Zakresy stosowania Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
wtyczki 6-pinowe 
(szer. 9,65 mm) 
wtyczki 8-pinowe 
(szer. 11,68 mm)

190 40 00 810 437 26,78 WX18

Szczypce do zaciskania wtyków typu Registered Jack (RJ)
do cięcia i usuwania izolacji z płaskich, nieekranowanych kabli telefonicznych 
i do zaciskania wtyków typu Registered Jack RJ10 (szerokość 7,65 mm), RJ 
11/12 (szerokość 9,65 mm) oraz RJ 45 (szerokość 11,68 mm) · precyzyjny 
zacisk dzięki zaciskaniu równoległemu · stale wysoka jakość zacisku dzięki 
blokadzie wymuszonej (możliwość zdjęcia) · wzmocnienie siły dzięki 
przełożeniu dźwigni pozwala na pracę z niewielkim wysiłkiem · z nożem 
wzdłużnym i nożem do ściągania izolacji dla kabla taśmowego o 
długości 6 mm i 12 mm · z funkcją ściągania izolacji do kabli okrągłych 
 
głowica oksydowana · uchwyty z ergonomicznymi osłonami wieloma
teriałowymi

Zakresy 
stosowania

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

Wtyczka typu Western 
RJ 10, RJ 11/12 oraz 
RJ 45

200 40 00 810 643 91,63 WX18
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Szczypce do zaciskania
do nieizolowanych końcówek kablowych i złączy · walcowane końcówki 
kablowe, rurkowe końcówki kablowe, kołkowe końcówki kablowe, złącza 
równoległe i szeregowe · wymuszona blokada zapewnia dobre zaciśnięcie · 
możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowej obsługi

Zakres pracy mm² Długość mm Nr art. EUR KO
0,5 – 6 mm² (~AWG 20... 10) 205 40 00 810 452 79,15 PX05

Szczypce do zaciskania, krótkie
do połączeń elektrycznych bezlutowych · zwiększenie siły za pomocą 
przekładni dźwigniowej · łatwa obsługa dzięki odchyleniu główki pod 
kątem 20°, niewielka waga · elektrotechniczna stal chromowo-wanadowa 
specjalnego gatunku · hartowane w oleju 
 
szczypce czernione · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwumat
eriałowymi

Zakres pracy mm² Długość mm Nr art. EUR KO
0,10-1,5 (AWG 27-16) 195 40 00 794 818 137,40 WX18
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zakres pracy mm² Zakresy stosowania Dł. całkowita mm Rys. Nr art. EUR KO
0,10 – 2,50 (AWG 27 – 13) nieizolowane, otwarte końcówki wtykowe o szerokości 2,8 + 4,8 mm 250 1 40 00 810 395 130,73 WX18
0,50 - 6,00 (AWG 20 - 10) nieizolowane, otwarte końcówki wtykowe o szerokości 4,8 + 6,3 mm 250 1 40 00 810 396 128,14 WX18
0,50 - 6,00 (AWG 20 - 10) izolowane końcówki kablowe i złącza wtykowe 250 2 40 00 810 397 101,75 WX18
0,50 – 10,00 (AWG 20 – 7) nieizolowane końcówki kabli i złączki elektryczne 250 3 40 00 810 401 113,39 WX18

Szczypce do zaciskania
również do obsługi dwuręcznej · do łatwego zaciskania przewodów o 
dużych przekrojach · stała, wysoka jakość zacisku dzięki precyzyjnym 
końcówkom · duże wzmocnienie siły dzięki przełożeniu dźwigni pozwala 
na pracę z niewielkim wysiłkiem · idealne położenie punktu ciężkości 
· elektrotechniczna stal chromowo-wanadowa specjalnego gatunku · 
hartowane w oleju  
 
głowica oksydowana · uchwyt pokryty antypoślizgowym tworzywem 
sztucznym 
 
szczególne zalety produktu: 
w porównaniu ze zwykłymi szczypcami zaciskowymi te dzięki przełożeniu 
dźwigni wymagają o 30% mniej siły

321

Szczypce do zaciskania CTI 6G
do złączek z izolacją z PCW i poliamidu o przekroju w zakresie 0,5–6,0 mm² 
(~ AWG 20... 10) · z ogranicznikiem do dokładnego pozycjonowania styków · 
wymuszona blokada zapewnia dobre zaciśnięcie · możliwość odblokowania 
w przypadku ew. błędnej obsługi · do końcówek kablowych, końcówek 
igiełkowych, złączy równoległych i szeregowych oraz złączy wtykowych · 
niewielka siła dzięki specjalnej konstrukcji matrycy

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,5 – 6 mm² (~AWG 20... 10) 250 40 00 810 413 176,55 WX34

Szczypce do zaciskania
do złączy z izolacją PCV i poliamidu · do końcówek kablowych, końcówek 
igiełkowych, złączy równoległych i szeregowych oraz złączy wtykowych · 
wymuszona blokada zapewnia dobre zaciśnięcie · możliwość odblokowania 
w przypadku nieprawidłowej obsługi

Zakres pracy mm² Długość mm Nr art. EUR KO
0,5 – 6 mm² (~AWG 20... 10) 235 40 00 810 453 75,50 PX05
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Zakres pracy mm² Zakresy stosowania Dł. całkowita mm Rys. Nr art. EUR KO
1,50 – 10,00 (AWG 15 – 7) złącze wtykowe 220 1 40 00 810 430 94,05 WX18
0,50 – 10,00 (AWG 20 – 7) nieizolowane końcówki kabli i złączki elektryczne 220 2 40 00 810 431 94,05 WX18
0,10 – 2,50 (AWG 27 – 13) nieizolowane łączniki wtykowe 2,8 4,8 mm 220 3 40 00 810 432 108,29 WX18
0,50 - 6,00 (AWG 20 - 10) nieizolowane łączniki stykowe 4,8 +6,3 mm 220 3 40 00 810 433 108,16 WX18
0,50 - 6,00 (AWG 20 - 10) izolowane końcówki kabli i złączki elektryczne 220 4 40 00 810 434 88,27 WX18
RG 58/174/188/316 łączniki stykowe KOAX-, BNC i TNC, rozmiar 1,72 do przewodów, 

rozmiar 5,40 do osłon, rozmiar 6,48 do osłon
220 5 40 00 810 436 126,82 WX18

0,50 – 6,00 łącznik do węży termokurczliwych 220 bez 40 00 810 382 88,27 WX18

Szczypce do zaciskania PreciForce®

obsługa jednoręczna · do połączeń elektrycznych bezlutowych · stale trwała 
wysoka jakość zacisku dzięki precyzyjnym profilom i blokadzie · możliwość 
odblokowania · zwiększenie siły za pomocą dźwigni przełączającej do 
pracy przy niskim ciśnieniu · elektrotechniczna stal chromowo-wanadowa 
specjalnego gatunku · hartowane w oleju  
 
głowica oksydowana · uchwyty z ergonomicznymi powłokami dwum
ateriałowymi

54321

Widełkowa końcówka kabla
z rozszerzoną tuleją izolacyjną 
z poliamidu · przeznaczona do 
przewodów zharmonizowanych

Przekrój 
przewo-
du mm²

Otwór 
kołnierza

Kolor Zawartość 
w worecz-
ku szt.

Nr art. EUR KO

0,5 - 1,5 M5 czerwo-
ny

100 40 00 900 645 5,451) WK31

1,5 - 2,5 M5 niebieski 100 40 00 900 646 6,051) WK31
4,0 - 6,0 M5 żółty 100 40 00 900 647 9,951) WK31
1) cena za worek

Końcówka kablowa 
pierścieniowa
z rozszerzoną tuleją izolacyjną 
z poliamidu · przeznaczona do 
przewodów zharmonizowanych 

Przekrój 
przewo-
du mm²

Otwór 
kołnierza

Kolor Zawartość 
w worecz-
ku szt.

Nr art. EUR KO

0,5 - 1,0 M4 czerwo-
ny

100 40 00 900 648 5,501) WK31

0,5 - 1,0 M5 czerwo-
ny

100 40 00 900 651 5,601) WK31

1,5 - 2,5 M4 niebieski 100 40 00 900 602 6,701) WK31
1,5 - 2,5 M5 niebieski 100 40 00 900 603 7,501) WK31
4,0 - 6,0 M6 żółty 100 40 00 900 652 6,501) WK31
4,0 - 6,0 M8 żółty 100 40 00 900 605 14,051) WK31
1) cena za worek

Złączka elektryczna
z rozszerzoną tuleją izolacyjną  
z PVC · przeznaczona do 
przewodów zharmonizowanych · 
długość stykowa: 15 mm · : 25 mm 

Przekrój 
przewodu 
mm²

Kolor Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

0,5 - 1,5 czerwony 100 40 00 900 620 5,051) WK31
1,5 - 2,5 niebieski 100 40 00 900 621 5,451) WK31
4,0 - 6,0 żółty 100 40 00 900 622 7,501) WK31
1) cena za worek

Wtyczka płaska
z metalicznym podparciem 
izolowanym ·  
wymiar wsadzania: 6,3 x 0,8 mm · 
materiał izolacyjny: PVC   

Przekrój 
przewodu 
mm²

Kolor Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

0,5 - 1,5 czerwony 100 40 00 900 608 5,801) WK31
1,5 - 2,5 niebieski 100 40 00 900 609 6,451) WK31
1) cena za worek
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Końcówka nasuwana
z metalowym wspornikiem 
izolacyjnym ·  
wymiar wsadzania: 6,3 x 0,8 mm

Przekrój 
przewodu 
mm²

Kolor Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

0,5 - 1,5 czerwony 100 40 00 900 612 6,251) WK31
1,5 - 2,5 niebieski 100 40 00 900 613 6,601) WK31
1) cena za worek

Końcówka nasuwana
z metalicznym podparciem 
izolowanym · wymiar wsadzania: 
6,3 x 0,8 mm ·  
materiał izolacyjny: PVC

Przekrój 
przewodu 
mm²

Kolor Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

0,5 - 1,5 czerwony 100 40 00 900 616 6,901) WK31
1,5 - 2,5 niebieski 100 40 00 900 617 7,801) WK31
1) cena za worek
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Zestaw złączek kablowych 1000 elementów
Zawartość: 
100 szt. końcówek nasuwanych 6,3 x 0,8 mm, czerwonych 
100 szt. końcówek nasuwanych 6,3 x 0,8 mm, niebieskich 
100 szt. końcówek nasuwanych 6,3 x 0,8 mm, żółtych 
100 szt. wtyczek płaskich 6,3 x 0,8 mm, czerwonych 
100 szt. wtyczek płaskich 6,3 x 0,8 mm, niebieskich 
100 szt. końcówek kablowych pierścieniowych M4, czerwonych 
100 szt. końcówek kablowych pierścieniowych M4, niebieskich 
100 szt. końcówek kablowych pierścieniowych M5, czerwonych 
100 szt. końcówek kablowych pierścieniowych M5, niebieskich 
100 szt. złączek elektrycznych, czerwonych
w walizce z 10 przegródkami

Zawartość Nr art. EUR KO
1000 części 40 00 900 625 70,80 WK31

Zestaw złączek kablowych
izolowane końcówki kabli i łączniki 
 
Zawartość: 
po 50   sztuk końcówek oczkowych 0,5 - 1,5 mm²  

(nr art. 40 00 900 801) 
1,5 - 2,5 mm² (nr art. 40 00 900 802) - 4,0 - 6,0 mm²  
(nr art. 40 00 900 803)

po 50  sztuk końcówek igiełkowych 0,5 - 1,5 mm² (nr art. 40 00 900 808) 
1,5 - 2,5 mm² (nr art. 40 00 900 809) - 4,0 - 6,0 mm²  
(nr art. 40 00 900 810)

po 50  sztuk złączek elektrycznych 0,5 - 1,5 mm² (nr art. 40 00 900 811) 
1,5 - 2,5 mm² (nr art. 40 00 900 812) - 4,0 - 6,0 mm²  
(nr art. 40 00 900 813)

po 50  sztuk końcówek nasuwanych 0,5 - 1,5 mm² (nr art. 40 00 900 815) 
1,5 - 2,5 mm² (nr art. 40 00 900 816) - 4,0 - 6,0 mm²  
(nr art. 40 00 900 817)

Całość w walizce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
600 cz. 40 00 900 626 69,45 WX34

40 00 795 18940 00 810 38940 00 810 645

Zestaw do zaciskania
do opasek zaciskowych kabli · w minisystainerze, 2 wkładane półki 
układane jedna na drugiej z 6 korytkami na złączki · z asortymentem 
typowych opasek zaciskowych kabli
 
Zawartość nr art. 40 00 810 645: 
1 szczypce do zaciskania PerciForce® 
po 25 sztuk 
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm²  
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 4 mm, 0,5-1 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 5 mm, 0,5-1 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 6 mm, 4,0-6,0 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 8 mm, 4,0-6,0 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 5 mm, 1,5-2,5 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 6 mm, 1,5-2,5 mm² 
- złączek elektrycznych, izolowanych, czerwonych, 0,5-1 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, żółtych, 4,0-6,0 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, niebieskich, 1,5-2,5 mm²  
 
Zawartość nr art. 40 00 810 389: 
1  sztuka uniwersalne szczypce do ściągania izolacji MultiStrip® 10 (nr art. 

40 00 810 428)
1 sztuka szczypce do zaciskania PreciForce® (nr art. 40 00 810 434) 

Zawartość Nr art. EUR KO
286 części 40 00 810 645 189,72 WX18
287 części 40 00 810 389 284,20 WX18
301 części 40 00 795 189 99,32 WX18
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

po 25 sztuk 
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm²  
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 4 mm, 0,5-1 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 5 mm, 0,5-1 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 5 mm, 1,5-2,5 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 6 mm, 1,5-2,5 mm² 
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 6 mm, 4,0-6,0 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 8 mm, 4,0-6,0 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, czerwonych, 0,5-1 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, niebieskich, 1,5-2,5 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, żółtych, 4,0-6,0 mm²  
 
Zawartość nr art. 40 00 795 189: 
1 sztuka szczypiec do zaciskania (nr art. 40 00 795 070) 
po 25 sztuk 
- złączy wtykowych, nieizolowanych 6,3x0,8 mm, 0,5-1,5 mm²  
- złączy wtykowych, nieizolowanych 6,3x0,8 mm, 1,0-2,5 mm² 
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm² 
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm² 
- tulei płaskich, 6,3x0,8 mm, 4,0-6,0 mm² 
- wtyczek płaskich, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm² 
- wtyczek płaskich, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm² 
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 4 mm, 0,5-1,0 mm²  
- końcówek kablowych, oczkowych, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, czerwonych, 0,5-1 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, niebieskich, 1,5-2,5 mm²  
- złączek elektrycznych, izolowanych, żółtych, 4,0-6,0 mm²
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Szczypce zaciskowe z matrycą czterotrzpieniową
do zaciskania styków okrągłych · do połączeń elektrycznych bezlutowych · 
pozycjoner do precyzyjnego ustawienia zaciskanego styku · dopasowanie 
siły docisku do różnych przekrojów przewodów za pomocą pokrętła 
nastawczego w czterech pozycjach · wzmocnienie siły dzięki przełożeniu 
dźwigni pozwala na pracę z niewielkim wysiłkiem 
 
szczypce chromowane · z ergonomicznymi uchwytami z 2-materiało
wymi

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,08 - 2,5
(AWG 28 - 13)

180 40 00 810 501 427,51 WX18

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
do końcówek tulejkowych z i bez kołnierza z tworzywa sztucznego · 
gwarantuje optymalne, bezlutowe połączenia elektryczne zgodne z normą 
DIN · zredukowana siła dzięki dużemu przełożeniu dźwigni · wymuszona 
blokada dla lepszego zacisku 
 
uchwyty z ergonomicznymi powłokami

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,5 - 6 
(AWG 20 - 10)

205 40 00 810 469 79,15 PX05

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
również do obsługi dwuręcznej · do łatwego zaciskania przewodów o 
dużych przekrojach · stała, wysoka jakość zacisku dzięki precyzyjnym 
końcówkom · duże wzmocnienie siły dzięki przełożeniu dźwigni pozwala na 
pracę z niewielkim wysiłkiem · idealne położenie punktu ciężkości · 
elektrotechniczna stal chromowo-wanadowa specjalnego gatunku · 
hartowane w oleju 
 
głowica oksydowana · uchwyt pokryty antypoślizgowym tworzywem 
sztucznym 
 
szczególne zalety produktu: 
w porównaniu ze zwykłymi szczypcami zaciskowymi te dzięki unikalnemu 
przełożeniu dźwigni wymagają o 30% mniej siły

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
 0,25 -  6,00 
(AWG 23 - 10)

250 40 00 810 398 108,38 WX18

10,0 / 16,0 / 25,0 
(AWG 7 / 5 / 3)

250 40 00 810 399 108,38 WX18

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych PreciForce®

obsługa jednoręczna · do połączeń elektrycznych bezlutowych · stale trwała 
wysoka jakość zacisku dzięki precyzyjnym profilom i blokadzie · możliwość 
odblokowania · duże wzmocnienie siły dzięki przełożeniu dźwigni pozwala 
na pracę z niewielkim wysiłkiem · materiał: stal elektryczna chromowo-
wanadowa wysokiej jakości · hartowane w oleju  
 
głowica oksydowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,25 - 6,0 (AWG 
23 - 10)

220 40 00 810 435 94,05 WX18

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
samonastawne · do końcówek tulejkowych · do zaciskania końcówek 
tulejkowych DIN 46228 (część 1 + 4) · Zacisk kwadratowy zapewnia 
optymalne powierzchnie styku w przyłączu zaciskowym · stal elektryczna 
chromowo-wanadowa wysokiej jakości, hartowana w oleju  
 
głowica oksydowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,08 – 10,0 + 16,0 
(AWG 28 – 5)

180 40 00 810 461 134,13 WX18

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
samonastawne · do końcówek tulejkowych · do zaciskania końcówek 
tulejkowych DIN 46228 (część 1 + 4) · zacisk sześciokątny · do trudno 
dostępnych miejsc · sześciokątny, samonastawny profil zaciskowy 
umożliwia łatwe, szybkie i pewne zaciskanie końcówek tulejkowych · do 
końcówek tulejkowych · stal elektryczna chromowo-wanadowa wysokiej 
jakości, hartowana w oleju 
 
głowica oksydowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,08 - 10,0 
(AWG 28 - 7)

180 40 00 810 459 141,14 WX18

Szczypce do zaciskania
samonastawne · do końcówek tulejkowych · do zaciskania końcówek 
tulejkowych DIN 46228 (część 1 + 4), zaciskanie w profilu 0,08 – 10 mm² · 
możliwe boczne wprowadzenie końcówek tulejkowych do 2,5 mm² · Zacisk 
kwadratowy zapewnia optymalne powierzchnie styku bez względu na 
usytuowanie w przyłączu zaciskowym · poręcznie i lekkie wykonanie · 
wysoki komfort pracy dzięki dużemu przełożeniu dźwigni · stal elektryczna 
chromowo-wanadowa wysokiej jakości, hartowana w oleju 
 
głowica oksydowana · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,08 - 10,0 
(AWG 28 - 7)

190 40 00 810 462 136,00 WX18
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szczypce do zaciskania
samonastawne · do końcówek tulejkowych · do zaciskania końcówek 
tulejkowych DIN 46228 (część 1 + 4), zaciskanie w profilu 0,08 – 10,00 
mm² · za pomocą dźwigni wychylnej można ścisnąć do 16 mm² · Zacisk 
kwadratowy zapewnia optymalne powierzchnie styku bez względu na 
usytuowanie w przyłączu zaciskowym · poręcznie i lekkie wykonanie · 
wysoki komfort pracy dzięki dużemu przełożeniu dźwigni · stal elektryczna 
chromowo-wanadowa wysokiej jakości, hartowana w oleju 
 
głowica oksydowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,08 – 10,0 + 16 
(AWG 28 – 5)

190 40 00 810 442 144,50 WX18

Szczypce do zaciskania Twistor16
samonastawne · do końcówek tulejkowych · głowica zaciskowa 
z możliwością obrotu na uchwycie o 360° · z 8 pozycjami blokady · 
kwadratowy profil zaciskowy · duży obszar zasięgu od 0,14 do 16 mm² · 
możliwe zaciskanie prawie z każdej pozycji roboczej · ustawia się 
automatycznie na różne przekroje · dostępny z obu stron otwór zaciskowy · 
można odsunąć końcówki tulejkowe o nadmiernej długości · możliwe 
zaciskanie podwójnych końcówek tulejkowych do 2 x 6 mm² · lekkie i 
poręczne narzędzie  · siła rąk wzmocniona mechanizmem dźwigniowym  · 
stal elektryczna chromowo-wanadowa wysokiej jakości, hartowana w oleju 
 
głowica oksydowana · uchwyt z powłokami 2-materiałowymi

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,14 - 16 200 40 00 810 895 153,00 WX18

Narzędzie do zaciskania PZ 4
do końcówek tulejkowych żyły (zgodność z DIN 46228T. z kołnierzem 
z tworzywa sztucznego 0,5 – 4 mm² lub bez · tylko jedna matryca zaciskowa 
do całego przekroju 
 
ergonomiczny kształt rękojeści zapewniający wysoki komfort pracy · 
zacisk: trapezowy

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,5 – 4 
(~AWG 20... 12)

200 40 00 810 416 169,50 WX34

Narzędzie do zaciskania PZ 3
do końcówek tulejkowych żyły (wg. DIN 46228 cz. 1 i 4) z kołnierzem 
z tworzywa sztucznego 0,5 – 6 mm² lub bez · wymuszona blokada zapewnia 
dobre zaciśnięcie · możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowej 
obsługi · tylko jedna matryca do całego przekroju · wejście końcówek 
tulejkowych z przodu · krótka droga dźwigni 
 
z ergonomicznymi uchwytami · zacisk: kwadratowy

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,5 – 6 
(~AWG 20... 10)

200 40 00 810 423 188,55 WX34

Narzędzie do zaciskania PZ 16
do końcówek tulejkowych z i bez kołnierza z tworzywa sztucznego · 
zgniot odpowiada normie europejskiej EN 60947-1 · dopuszczenie zgodnie 
z VG 95211 
 
z ergonomicznymi uchwytami · zacisk: z wgłębieniem

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
6,0 – 16,0 (~AWG 
10... 6)

200 40 00 810 417 176,95 WX34

Narzędzie do zaciskania PZ 6 Roto
do końcówek tulejkowych żyły (wg. DIN 46228 cz. 1 i 4) bez kołnierza 
z tworzywa sztucznego lub z kołnierzem z tworzywa sztucznego 0,14 - 6 mm² 
(~AWG 26... 10) oraz podwójnych końcówek tulejkowych o przekroju 
0,5 - 2,5 mm² · wymuszona blokada zapewnia dobre zaciśnięcie · możliwość 
odblokowania w przypadku nieprawidłowej obsługi · tylko jedna matryca 
do całego przekroju · obrotowa matryca do wprowadzania końcówek 
tulejkowych żyły z przodu lub z boku · wymuszona blokada zapewnia dobre 
zaciśnięcie · możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowej obsługi 
 
ergonomiczny kształt rękojeści zapewniający wysoki komfort pracy · 
zacisk: trapezowy

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,14 – 6 
(~AWG 26... 10)

200 40 00 810 438 176,25 WX34
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Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych DIN ISO 5743
do zaciskania końcówek tulejkowych DIN 46228 · zaciskanie w 
zaznaczonych profilach trapezowych · materiał: specjalna stal narzędziowa, 
hartowana w oleju i odpuszczona 
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte powłoką z tworzywa 
sztucznego

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,25 -  2,5 
(AWG 23 - 13)

145 40 00 810 440 14,05 PX26

0,25 - 16,0 
(AWG 23 -  5)

180 40 00 810 441 14,55 PX26

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
do zaciskania końcówek tulejkowych DIN 46228 część 1 + 4 · zaciskanie 
w zaznaczonych profilach trapezowych do zapewnienia mocnego połączenia 
tulejki z przewodem · stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana w oleju 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Zakres pracy 
mm²

Dł. całkowita 
mm

Sprężyny Nr art. EUR KO

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 40 00 794 840 20,10 WX18

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 ze sprężyną 
otwierającą

40 00 810 444 23,93 WX18

40 00 810 444

40 00 794 840

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
do niezawodnego zaciskania końcówek tulejkowych DIN 46228 
(część 1 + 4) · zaciskanie w zaznaczonych profilach trapezowych do 
zapewnienia mocnego połączenia tulejki z przewodem · stal elektryczna 
wanadowa · hartowane w oleju 
 
głowica polerowana · z ergonomicznie ukształtowanymi uchwytami z 
powłokami 2-materiałowymi

Zakres pracy 
mm²

Dł. całkowita 
mm

Oznaczenie Nr art. EUR KO

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 40 00 810 490 21,89 WX18

0,25 - 2,5 
(AWG 23 
- 13)

145 VDE 40 00 795 074 24,18 WX18

40 00 795 074

40 00 810 490

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
do niezawodnego zaciskania końcówek tulejkowych DIN 46228 
(część 1 + 4) · 9 wyjątkowo głębokich profili o stożkowych powierzchniach 
bocznych · zaciskanie w zaznaczonych profilach trapezowych do 
zapewnienia mocnego połączenia tulejki z przewodem · specjalna stal 
narzędziowa · hartowane w oleju  
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte powłoką z tworzywa 
sztucznego

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,25 - 16,0 (AWG 
23 - 5)

180 40 00 810 445 26,44 WX18

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
do niezawodnego zaciskania końcówek tulejkowych żył DIN 46228 
(część 1 + 4) · 9 wyjątkowo głębokich profili o stożkowych powierzchniach 
bocznych · zaciskanie w zaznaczonych profilach półokrągłych do 
zapewnienia mocnego połączenia tulejki z przewodem · specjalna stal 
narzędziowa · hartowane w oleju  
 
głowica polerowana · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

40 00 795 285

40 00 810 647

5/332

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zakres pracy 
mm²

Dł. całkowita 
mm

Oznaczenie Nr art. EUR KO

0,25 - 16,0 
(AWG 23 - 5)

180 40 00 810 647 29,07 WX18

0,25 - 16,0 
(AWG 23 - 5)

180 VDE 40 00 795 285 30,90 WX18

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych
do końcówek tulejkowych · do niezawodnego zaciskania końcówek 
tulejkowych DIN 46228 (część 1 + 4) · zaciskanie w jednym cyklu pracy 
w kierunku wzdłuż szczypiec · wprowadzanie od przodu · nadają się 
zwłaszcza do pracy w trudno dostępnych miejscach, np. w wąskich 
i głębokich skrzynkach elektrycznych · specjalna stal narzędziowa · 
hartowanie w oleju 
 
głowica polerowana · uchwyty pokryte tworzywem sztucznym

Zakres pracy mm² Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
0,5 - 6,0 (AWG 
20 - 10)

180 40 00 810 446 37,15 WX18
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Końcówka tulejkowa
z kołnierzem z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228 / 
część 4 + VG - 96933-20 · zawartość w woreczku: 100 St. 
 
(L1 = długość całkowita) 
(L2 = długość niezaizolowana)

Przekrój 
mm²

Długość L1/L2 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

0,75 
(AWG 18)

14,0/8,0 szara 40 00 900 821 2,251) WX34

1,00 
(AWG 17)

14,0/8,0 czerwony 40 00 900 822 2,251) WX34

1,50 
(AWG 16)

14,0/8,0 czarny 40 00 900 823 2,251) WX34

2,50 
(AWG 14)

14,0/8,0 niebieski 40 00 900 824 2,851) WX34

1) cena za worek
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Końcówka tulejkowa
ocynkowana · do przewodów o średnicach od 1,00 – 1,50 mm²

Przekrój 
mm²

Długość 
mm

Kolor Zawartość 
w worecz-
ku szt.

Nr art. EUR KO

1,00 6,0 niepow-
lekany

1000 40 00 900 640 9,151) WK31

1,50 7,0 niepow-
lekany

1000 40 00 900 641 10,051) WK31

1) cena za worek

Końcówka tulejkowa 
izolowana
z kołnierzem z tworzywa 
sztucznego · zgodnie z DIN 
46228, część 4
(L1 = długość całkowita) 
(L2 = długość niezaizolowana)

Przekrój 
mm²

Długość 
L1/L2 
mm

Kolor Zawartość 
w worecz-
ku szt.

Nr art. EUR KO

1,00 14,0/ 8,0 czer-
wony

500 40 00 900 630 5,901) WK31

1,50 14,0/ 8,0 czarny 500 40 00 900 631 5,901) WK31
2,50 14,0/ 8,0 niebie-

ski
500 40 00 900 632 7,501) WK31

4,00 17,0/10,0 szara 500 40 00 900 633 13,951) WK31
1) cena za worek

Zestaw końcówek tulejkowych
z kołnierzem z tworzywa 
sztucznego · do przekrojów kabli 
od 0,5 do 16 mm² · kolor, kształt 
i wymiary zgodnie z normą 
DIN 46228, część 4
Zawartość nr art. 40 00 900 600: 
  50 szt. 0,50 mm², białe 
100 szt. 0,75 mm², szare 
100 szt. 1,00 mm², czerwone 
100 szt. 1,50 mm², czarne 
  50 szt. 2,50 mm², niebieskie 
 
Zawartość nr art. 40 00 900 601: 
  50 szt. 4,00 mm², szare 
  20 szt. 6,00 mm², żółte 
  20 szt. 10,00 mm², czerwone 
  10 szt. 16,00 mm², niebieskie

Zawartość Przekrój mm² Nr art. EUR KO
400 częściowe 0,50 -  2,50 40 00 900 600 13,35 WK31
100 częściowe 4,00 - 16,00 40 00 900 601 13,45 WK31

Zestaw końcówek tulejkowych
z kołnierzem z tworzywa 
sztucznego · kolor, kształt 
i wymiary tej wersji są zgodne 
z normą DIN 46228, część 4
Zawartość: 
500 szt. 0,50 mm², białe 
500 szt. 0,75 mm², szare 
500 szt. 1,00 mm², czerwone 
500 szt. 1,50 mm², czarne 
500 szt. 2,50 mm², niebieskie 
 
500 szt. 4,00 mm², szare 
100 szt. 6,00 mm², żółte 
  50 szt. 10,00 mm², czerwone 
  50 szt. 16,00 mm², niebieskie 
  50 szt. 25,00 mm², żółte 
 
Dostawa w walizce asortymentowej z 10 przegródkami

Zawartość Przekrój mm² Nr art. EUR KO
3250 częściowe 0,50 - 25,00 40 00 900 650 85,50 WK31

Zestaw końcówek tulejkowych
DIN / VDE 46228 część 4 certyfikat  
UL! E 354986
Zawartość: 
po 500 sztuk końcówek tulejkowych 
1,00 mm², czerwone 
(nr art. 40 00 900 822) 
1,50 mm², czarne (nr art. 40 00 900 823) 
 
po 250 sztuk końcówek tulejkowych 
0,50 mm², białe (nr art. 40 00 900 820) 
0,75 mm², szare (nr art. 40 00 900 821) 
2,50 mm², niebieskie (nr art. 40 00 900 824) 
4,00 mm², kolor szary 
 
po 100 sztuk końcówek tulejkowych 
6,00 mm², żółte (nr art. 40 00 900 826) 
 
po 50 sztuk końcówek tulejkowych 
10,00 mm², czerwone 
16,00 mm², niebieskie 
 
Całość w walizce asortymentowej

Zawartość Przekrój mm² Nr art. EUR KO
2200 cz. 0,50 - 16,00 40 00 900 649 72,60 WX34
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Zestaw końcówek tulejkowych
do końcówek tulejkowych 
w minisystainerze, 2 wkładane półki układane jedna na drugiej 
z 6 korytkami na złączki · z zestawem końcówek tulejkowych z i bez 
kołnierza z tworzywa sztucznego 
 
zawartość: 
 
zawartość nr art. 40 00 794 847: 
1  szczypce 180 mm do zaciskania końcówek tulejkowych 180 mm  

(40 00 810 461)
1 szt automatyczne szczypce do ściągania izolacji 200 mm (40 00 810 426) 
po 200  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 14 / 8 mm,  

0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 i 2,5 mm²
po 100  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym, 17 / 10 mm, 

4,0 mm² i 20 / 12 mm, 6,0 mm²
po   50  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym , 22/12 mm, 

10,0 mm²

zawartość nr art. 40 00 794 848: 
1 szt szczypce do zaciskania PreciForce® 180 mm (40 00 810 435) 
po 200  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 14 / 8 mm,  

0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 i 2,5 mm²
po 100  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym, 17 / 10 mm, 

4,0 mm² i 20 / 12 mm, 6,0 mm²

nr art 40 00 810 373: 
po 200  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 

0,5/0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
po 100 szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 4,0/6,0 mm² 
po   50 szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 10,0 mm² 
1  samonastawcze szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych 

(40 00 810 462)
1  automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji 195 mm, 0,03–10,0 mm² 

(40 00 810 428)

nr art 40 00 810 384: 
po 200  szt. końcówek tulejkowych bez kołnierza z tworzywa sztucznego  

0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 i 2,5 mm²
po 150  szt. końcówek tulejkowych bez kołnierza z tworzywa sztucznego  

4,0 i 6,0 mm²
po   50 szt.  końcówek tulejkowych bez kołnierza z tworzywa sztucznego 

10,0 i 16,0 mm²
1 szczypce 180 mm do zaciskania końcówek tulejkowych (40 00 810 445) 

 
zawartość nr art. 40 00 810 385: 
1  szczypce 180 mm do zaciskania końcówek tulejkowych 180 mm  

(40 00 810 445)
po 200  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym, 14 / 8 mm, 

0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm²
po 150  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym ,14/8 mm,  

2,5 mm²
po   75  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym, 17 / 10 mm, 

4,0 mm² i 20 / 12 mm, 6,0 mm²
po   50  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym, 22 / 12 mm, 

10,0 mm² i 24 / 12 mm, 16,0 mm²

nr art 40 00 810 387: 
po 200  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 0,5/ 0,75/ 1,0/ 

1,5/ i 2,5 mm²
po 100 szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 4,0 i 6,0 mm² 
po 50 szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 10,0 mm² 
1  automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji 200 mm, 0,03–10,0 mm² 

(40 00 810 426)
1  szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych 190 mm, samonastawcze, 

0,08–10,0 mm² (40 00 810 462) 

nr art 40 00 810 388: 
po 200  szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 

0,5/0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
po 100 szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 4,0/6,0 mm² 
po   50 szt. końcówek tulejkowych z kołnierzem plastikowym 10,0 mm² 
1 szt.  samonastawne szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych  

0,08 - 10 + 16 mm² (40 00 810 461)

Zawartość Przekrój mm² Nr art. EUR KO
1401 części 0,75 - 25,00 40 00 810 384 98,56 WX18
1191 części 0,50 - 16,00 40 00 810 385 108,38 WX18
1251 części 0,50 - 10,00 40 00 810 388 220,53 WX18
1252 części 0,50 - 10,00 40 00 794 847 298,35 WX18
1252 części 0,50 - 10,00 40 00 810 387 300,73 WX18
1201 części 0,50 -  6,00 40 00 794 848 176,21 WX18
1252 części 0,50 - 10,00 40 00 810 373 312,84 WX18

Zestaw końcówek tulejkowych
zawartość: 
1  szczypce 180 mm do zaciskania końcówek tulejkowych 0,25 – 16 mm² (nr 

art. 40 00 810 441)
1 próbnik faz 150 mm 
po 100 szt. końcówek tulejkowych nieizolowanych 0,5/0,75/1,5/2,5 i 4,0 mm²
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Przekrój mm² Nr art. EUR KO
502 części 0,50 - 4,00 40 00 810 404 29,35 PX26

40 00 810 38840 00 810 38740 00 810 384

5/334

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · ząbki wewnętrzne · do spinania i mocowania kabli, 
przewodów i węży · nieodporna na UV
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

 100 x  2,5  24 100 40 00 900 660 0,701) WK37
 140 x  3,5  36 100 40 00 900 661 1,851) WK37
 180 x  4,5  45 100 40 00 900 674 3,051) WK37
 180 x  7,5  44 100 40 00 900 706 9,651) WK37
 200 x  2,5  55 100 40 00 900 671 2,201) WK37
 200 x  3,5  55 100 40 00 900 691 3,251) WK37
 200 x  4,5  51 100 40 00 900 663 3,251) WK37
 280 x  3,5  80 100 40 00 900 662 3,601) WK37
 280 x  4,5  76 100 40 00 900 664 4,901) WK37
 360 x  4,5 101 100 40 00 900 679 6,901) WK37
 360 x  7,5 101 100 40 00 900 665 10,951) WK37
 380 x  4,5 110 100 40 00 900 689 8,301) WK37
 540 x  7,5 160 100 40 00 900 666 22,151) WK37
 750 x  7,5 222 100 40 00 900 707 35,251) WK37
 780 x  9 235 100 40 00 900 708 50,751) WK37
1000 x 12,5 300  50 40 00 900 693 46,051) WK37
1330 x  9 409  50 40 00 900 692 39,801) WK37
1) cena za worek

Kolor: naturalny

Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · ząbki wewnętrzne · do spinania i mocowania kabli, 
przewodów i węży
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x 
szer. mm

Ø palnika 
mm

Kolor Zawartość 
w worecz-
ku szt.

Nr art. EUR KO

280 x 4,5 76 niebies-
ka, RAL 
5002

100 40 00 900 717 7,251) WK37

280 x 4,5 76 czerwo-
ny, RAL 
3000

100 40 00 900 718 7,251) WK37

280 x 4,5 76 zielona, 
RAL 
6024

100 40 00 900 719 7,251) WK37

280 x 4,5 76 żółta, 
RAL 
1021

100 40 00 900 726 7,251) WK37

1) cena za worek

5/335
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · bez halogenu i silikonu · samogasnąca · klasa palności UL 
94 V-2 · zezwolenia: DNV-GL, Lloyds Register · odporność temperaturowa: 
-40 °C do +85 °C

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość w 
woreczku szt.

Nr art. EUR KO

naturalna
100 x  2,5  22 100 40 00 900 741 0,501) WU03
150 x  3,6  36 100 40 00 900 742 1,201) WU03
200 x  3,6  50 100 40 00 900 743 1,801) WU03
200 x  4,8  52 100 40 00 900 744 2,201) WU03
203 x  2,5  55 100 40 00 900 745 1,301) WU03
280 x  4,8  77 100 40 00 900 746 3,301) WU03
280 x  7,6  74 100 40 00 900 747 7,001) WU03
290 x  3,6  80 100 40 00 900 748 2,501) WU03
360 x  7,6 103 100 40 00 900 749 7,501) WU03
368 x  3,6 105 100 40 00 900 750 3,701) WU03
368 x  4,8 105 100 40 00 900 751 4,001) WU03
580 x 12,7 169 100 40 00 900 752 29,901) WU03
762 x  9 227 100 40 00 900 753 25,101) WU03
czarna
stabilizowana na promieniowanie UV
100 x  2,5  22 100 40 00 900 754 0,501) WU03
150 x  3,6  36 100 40 00 900 755 1,201) WU03
200 x  3,6  50 100 40 00 900 756 1,801) WU03
200 x  4,8  52 100 40 00 900 757 2,201) WU03
203 x  2,5  55 100 40 00 900 758 1,301) WU03
280 x  4,8  77 100 40 00 900 759 3,301) WU03
280 x  7,6  74 100 40 00 900 760 7,001) WU03
290 x  3,6  80 100 40 00 900 761 2,501) WU03
360 x  7,6 103 100 40 00 900 762 7,501) WU03
368 x  3,6 105 100 40 00 900 763 3,701) WU03
368 x  4,8 105 100 40 00 900 764 4,001) WU03
580 x 12,7 169 100 40 00 900 765 29,901) WU03
762 x  9 227 100 40 00 900 767 25,101) WU03
1) cena za worek

Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · bez halogenu i silikonu · samogasnąca · klasa palności UL 
94 V-2 · zezwolenia: DNV-GL· odporność temperaturowa: -40 °C do +85 °C 

Dł. x 
szer. mm

Ø palnika 
mm

Kolor Zawartość 
w worecz-
ku szt.

Nr art. EUR KO

150 x 3,6  39 niebieska 100 40 00 900 770 1,801) WU03
150 x 3,6  39 czerwo-

na
100 40 00 900 771 1,801) WU03

150 x 3,6  39 zielona 100 40 00 900 772 1,801) WU03
150 x 3,6  39 żółta 100 40 00 900 773 1,801) WU03
368 x 4,8 102 niebieska 100 40 00 900 774 5,501) WU03
368 x 4,8 102 czerwo-

na
100 40 00 900 775 5,501) WU03

368 x 4,8 102 zielona 100 40 00 900 776 5,501) WU03
368 x 4,8 102 żółta 100 40 00 900 777 5,501) WU03
1) cena za worek

Opaska zaciskowa kabli
ze stal szlachetna AISI 316 · z zamkiem kulkowym · antymagnetyczna · 
odporność na korozję i promieniowanie · wyjątkowo odporna na wysokie 
temperatury i agresywne chemikalia · zezwolenia: DNV-GL, Lloyds Register, 
UL · odporność temperaturowa: stal -80 °C do +538 °C

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość w 
woreczku szt.

Nr art. EUR KO

200 x 4,6  50 100 40 00 900 778 43,601) WU03
290 x 4,6  75 100 40 00 900 779 47,901) WU03
290 x 7,9  75 100 40 00 900 780 56,701) WU03
360 x 4,6 100 100 40 00 900 781 50,201) WU03
360 x 7,9 100 100 40 00 900 782 60,901) WU03
520 x 7,9 150  25 40 00 900 783 78,901) WU03
1) cena za worek
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Opaska zaciskowa kabli SpeedyTie
elastyczne i mimo to wyjątkowo wytrzymałe rozwiązanie 
mocujące, z możliwością powtórnego rozłączenia · można 
używać do zastosowań tymczasowych i trwałych · produkt 
ten charakteryzuje opatentowane zamknięcie SpeedyClick · 
materiał: poliamid 6.6 (N66) · rozprzestrzenianie się pożaru 
zgodne z UL94 HB · temperatura robocza - 40°C do + 85°C 
krótkoterminowo +105°C
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

750 x 12 210 5 40 00 900 678 6,701) WK37
1) cena za worek

Kolor: żółty

Opaska zaciskowa kabli
rozłączna · z miękkiego poliuretanu termoplastycznego, wytrzymałego 
na rozrywanie · jej odporność na UV i warunki atmosferyczne umożliwia 
wiązanie o właściwościach chroniących · rozprzestrzenianie się pożaru 
zgodne z UL94 HB · temperatura robocza - 40°C do + 85°C
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

180 x  7  45 16 40 00 900 675 10,201) WK37
260 x 11  55  8 40 00 900 716 10,201) WK37
340 x 11  90  6 40 00 900 676 10,201) WK37
580 x 28 150  3 40 00 900 677 15,051) WK37
1) cena za worek

Kolor: czarny

Zestaw opasek zaciskowych kabli
kolor: czarny / odporność na promienie UV
Zawartość: po 100 szt. 2,5 x 100 mm,  
4,8 x 280 mm,  
po 50 szt. 3,6 x 150 mm, 3,6 x 200 mm, 4,8 x 
368 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
350-częściowy 40 00 900 785 9,90 WU03

Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · ząbki wewnętrzne · do spinania i mocowania kabli, 
przewodów i węży · nieodporna na UV
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

 100 x  2,5  24 100 40 00 900 667 0,701) WK37
 135 x  2,5  35 100 40 00 900 709 1,651) WK37
 140 x  3,5  36 100 40 00 900 668 1,851) WK37
 200 x  2,5  55 100 40 00 900 710 2,651) WK37
 200 x  3,5  55 100 40 00 900 694 3,251) WK37
 200 x  4,5  51 100 40 00 900 669 3,401) WK37
 280 x  3,5  80 100 40 00 900 695 3,751) WK37
 280 x  4,5  76 100 40 00 900 670 4,651) WK37
 360 x  4,5 101 100 40 00 900 696 7,801) WK37
 360 x  7,5 101 100 40 00 900 697 11,451) WK37
 450 x  7,5 130 100 40 00 900 711 22,651) WK37
 540 x  7,5 160 100 40 00 900 698 25,201) WK37
 750 x  7,5 222 100 40 00 900 712 35,251) WK37
1000 x 12,5 300  50 40 00 900 700 46,051) WK37
1330 x  9 409  50 40 00 900 699 39,801) WK37
1) cena za worek

Kolor: czarny

Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · ząbki wewnętrzne · do obszaru na zewnątrz · do spinania 
i mocowania kabli, przewodów i węży · idealny do montażu instalacji 
fotowoltaicznych · 10 lat odporne na UV
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość 
w woreczku 
szt.

Nr art. EUR KO

100 x 2,5  24 100 40 00 900 713 1,001) WK37
280 x 3,5  80 100 40 00 900 701 5,351) WK37
280 x 4,5  76 100 40 00 900 702 6,951) WK37
360 x 4,5 101 100 40 00 900 703 9,101) WK37
360 x 7,5 101 100 40 00 900 704 15,851) WK37
450 x 7,5 130 100 40 00 900 705 30,401) WK37
1) cena za worek

Kolor: czarny

Opaska zaciskowa kabli
z poliamidu 6.6 · z noskiem stalowym · ząbki wewnętrzne · do spinania i 
mocowania kabli, przewodów i węży · bardzo wysoka wytrzymałość na 
rozciąganie dzięki stalowemu noskowi
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. 
mm

Ø palnika 
mm

Zawartość w 
woreczku szt.

Nr art. EUR KO

naturalna
100 x 2,5  24 100 40 00 900 680 3,251) WK37
140 x 3,5  36 100 40 00 900 681 4,401) WK37
186 x 4,5  51 100 40 00 900 683 8,651) WK37
200 x 3,5  55 100 40 00 900 682 6,501) WK37
360 x 4,5 103 100 40 00 900 714 14,801) WK37
360 x 7,5 101  50 40 00 900 684 29,751) WK37
czarna
200 x 2,5  55 100 40 00 900 685 6,151) WK37
200 x 3,5  55 100 40 00 900 686 6,501) WK37
186 x 4,5  51 100 40 00 900 687 8,651) WK37
360 x 7,5 101  50 40 00 900 688 23,651) WK37
1) cena za worek

Opaska zaciskowa kabli Click Tie®

z poliamidu 6.6 · rozłączna · zamek kulkowy · kolor czerwony = RAL 3000 ·  
duża elastyczność, również przy dużych wahaniach temperatury ·  
do spinania i mocowania kabli, przewodów i węży
Dostawa w woreczku foliowym

Dł. x szer. mm Zawartość w woreczku szt. Nr art. EUR KO
120 x 3,5 100 40 00 900 727 2,351) WK37
240 x 3,8 100 40 00 900 728 7,251) WK37
320 x 4,4 100 40 00 900 729 10,001) WK37
500 x 5,6 100 40 00 900 730 34,751) WK37
650 x 5,6 100 40 00 900 731 50,401) WK37
1) cena za worek

5/336

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw opasek zaciskowych kabli
kolor: naturalne
Zawartość: po 100 szt. 2,5 x 100 mm,  
4,8 x 280 mm 
po 50 szt. 3,6 x 150 mm, 3,6 x 200 mm,  
4,8 x 368 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
350-częściowy 40 00 900 786 9,90 WU03

Zestaw opasek zaciskowych kabli
kolor: wielobarwny · wymiar: 4,8 x 280 mm 
Zawartość: po 100 szt. czarny, naturalny 
po 50 szt. niebieskie, czerwone, zielone i żółte

Zawartość Nr art. EUR KO
400-częściowy 40 00 900 787 13,00 WU03

40 00 900 71540 00 900 690

5/337
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw opasek zaciskowych kabli
z poliamidu 6.6 · duża elastyczność przy dużych wahaniach temperatury · do 
spinania i mocowania kabli, przewodów i węży · samogasnące, zgodnie z 
normą UL94 V2 w ciągu maks. 30 s · zakres temperatury od -40 °C  
do +85 °C
Nr art. 40 00 900 690 
wielkość: 4,5 x 200 mm 
2 x 100 szt. naturalne 
2 x 100 szt. czarne 
 
wielkość: 4,5 x 280 mm 
1 x 100 szt. czerwone 
1 x 100 szt. zielone 
2 x 100 szt. naturalne 
2 x 100 szt. czarne 
 
Nr art. 40 00 900 715 
wielkość: 2,5 x 100 mm  
2 x 100 szt. naturalne 
2 x 100 szt. czarne 
 
wielkość: 3,5 x 140 mm  
2 x 100 szt. czerwone 
2 x 100 szt. niebieskie = RAL 5002 
2 x 100 szt. żółte 
3 x 100 szt. naturalne 
2 x 100 szt. czarne

Zawartość Nr art. EUR KO
1000-częściowy 40 00 900 690 40,75 WK37
1500-częściowy 40 00 900 715 24,40 WK37

Zestaw opasek zaciskowych kabli
pudełko z możliwością dwustronnego wyposażenia, z 20 przegrodami, 
możliwość dalszego podziału na 32 przegrody, wymiary 285 x 210 x 75 mm
Zawartość: opaski zaciskowe kabli, cokół klejący, dyble montażowe, opaska 
zaciskowa kabli, cokół klejący, dyble montażowe, zaciski rastrowe, cokół 
śrubowy, taśma izolacyjna

Zawartość Nr art. EUR KO
304-częściowy 40 00 900 784 45,00 WU03

Szczypce do opasek kablowych
niedroga wersja do opasek zaciskowych do grubości 1,5 mm

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
2,5 - 4,8 160 40 00 900 656 48,00 WX34

Spirala do wciągania kabli
z perlonu, z masywnymi cynkowanymi ogniowo końcówkami ze stali · 
z uchwytem i głowicą prowadzącą

Dł. całkowita m Ø mm Nr art. EUR KO
10 3 40 00 817 921 6,50 WU02
15 3 40 00 817 922 8,70 WU02

Spirala do wciągania kabli Duraflex
z czterowarstwowych, toczonych stalowych skrętek drutowych z 
masywnymi cynkowanymi ogniowo końcówkami ze stali · z uchwytem 
i głowicą prowadzącą

Dł. całkowita m Ø mm Nr art. EUR KO
20 4 40 00 817 930 24,10 WU02
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Nr art. 40 00 817 955
Waga kg 5,0
Obciążenie rozciągające kg 170

Urządzenie do wciągania kabli RT 2008
zastosowanie w rurach Ø 16–32 mm · można użytkować tylko ze spiralą 
MET z przewodem sondy Runpo · wbudowane szczęki zaciskowe i uchwyt 
teleskopowy umożliwiają niezrównany posuw spirali · ponadto spiralę MET 
z przewodem sondy Runpo można obracać za pomocą trzeciego zacisku 
i uchwytu grzechotkowego · umożliwia to ciągły posuw również przy 
węższych promieniach i większych odległościach · specjalne tworzywo 
sztuczne · zastosowanie: optymalnie w rurach Ø 16–32 mm · odległości: 
0,5–30 m · obciążenie rozciągające: 170 kg (spirala z przewodem sondy 
Runpo MET) 
 
zakres dostawy: 
urządzenie podstawowe z 5 nakładkami wtykanymi 
1 złącze wtykowe 
1 zaczep na pas 
w sztywnej walizce

Nr art. EUR KO
40 00 817 955 222,40 WR00

Nr art. 40 00 817 974
Dł. taśmy m 20
Promień zgięcia mm 25
Waga kg 1,3
Obciążenie rozciągające kg 170

Spirala RUNPOGLEITER MET
lepsze przesuwanie · większe obciążenie rozciągające  · bardzo duży otwór 
zaczepowy do mocowania większej liczby kabli · nowoczesne połączenie 
z urządzeniem do wciągania kabli RT 2008 tworzy idealny system do 
wciągania kabli · optymalnie przeznaczona do rur o średnicy 16–32 mm

Nr art. EUR KO
40 00 817 974 36,60 WR00

5/338

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Urządzenie do wciągania kabli RUNPO 5
optymalne zastosowanie w rurach o wymiarach 16–40 mm · potrójnie 
skręcone specjalne tworzywo sztuczne z 2 przewodami sondy Runpo z 
wyrównaniem skrętu na początku i na końcu spirali, co zapewnia optymalne 
zginanie i poruszanie · prawie bez pęknięć

zakres dostawy:
urządzenie podstawowe z 5 nakładkami wtykanymi 
1 złącze wtykowe 
1 zaczep na pas
w skrzynce z tworzywa sztucznego

Dł. 
taśmy m

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg

Obciążenie 
rozciągające 
kg

Nr art. EUR KO

30 15 1,3 270 40 00 817 956 139,90 WR00

Specjalny przewód z tworzywa sztucznego RUNPO 1
Ø 4 mm z opatentowanym przewodem sondy Runpo na końcówce · 
odkręcana głowica zaczepu na końcu jest korzystną wersją do sondy Runpo 
Ø 5,3 mm · idealny do rur o małych wymiarach i krótszych odcinków · 
przewód sondy Runpo z dużym otworem zaczepowym do mocowania  
7 kabli 2,5 mm² · duże obciążenie rozciągające 170 kg · najwyższa jakość

Dł. 
taśmy m

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg

Obciążenie 
rozciągające 
kg

Nr art. EUR KO

15 15 0,22 150 40 00 817 975 18,50 WR00
20 15 0,3 150 40 00 817 976 21,60 WR00

Sonda Runpo Comfort
optymalna do następujących zastosowań: sufity podwieszane, kanały do 
kabli, ściany szczelinowe, okablowanie dodatkowe w przypadku przewodów 
nieprowadzonych, kanały podpodłogowe, różne przeloty itp. · nowa 
technologia bazaltowa umożliwia bardzo duże promienie zgięcia · wszystkie 
połączenia mają gwint RTG Ø 6 mm i są wykonane ze stali szlachetnej · 
brak krawędzi łączeń i przejść gwintowanych · z magnesem · łańcuch 
kulkowy umożliwia w połączeniu z magnesem precyzyjne lokalizowanie lub 
prowadzenie do otworów w ścianie i w murze · praktyczna torba do 
przechowywania z dodatkową kieszenią do wszystkich akcesoriów i pasa  
do noszenia

Zawartość Nr art. EUR KO
19 części 40 00 817 957 123,00 WR00
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Zestaw sond nawijająco-prowadzących RUNPOSTICKS
pręty można przedłużać o 1 m i można je przystosować jako bardziej 
miękkie sondy prowadzące do prętów z włókna szklanego Ø 7,5 mm, 
Ø 9 mm oraz Ø 11 mm · dodatkowo możliwe jest jeszcze przykręcenie 
do końcówki akcesoriów, np. do rolki bieżnej lub przewodu sondy Runpo 
z wyrównaniem skrętu  
 
dostępne akcesoria:  
2 sondy Runpo 4,5 mm, 2 sondy Runpo 5,5 mm, 2 sondy Runpo 7,5 mm, 
1 rolka bieżna Ø 24 mm, 1 przewód sondy Runpo z wyrównaniem skrętu 
Ø 7 mm, 1 zawieszka początkowa Ø 20 mm, 3 gwinty połączeniowe 
RTG Ø 6 mm, 1 śruba zaślepiająca RTG Ø 6 mm, 1 torba do 
przechowywania

Zawartość Nr art. EUR KO
13 części 40 00 817 971 85,50 WR00

Pręt z włókna szklanego Profi-Set
gwint RTG Ø 6 mm z wytrzymałym kołowrotem stalowym (ocynkowany 
/ powlekany proszkowo) z nowym podwójnym systemem wylotowym 
(automatyczny hamulec wylotowy i szybki wylot) · dodatkowy hamulec 
postojowy · wyciągane stopy i kieszeń na akcesoria · pręt z włókna 
szklanego z obciążeniem rozciągającym 1300 kg, całkowite obciążenie 
rozciągające 220 kg 
 
Runpo 5: optymalne zastosowanie w rurach o wymiarach 16–40 mm · 
potrójnie skręcone specjalne tworzywo sztuczne z 2 przewodami sondy 
Runpo z wyrównaniem skrętu na początku i na końcu spirali, co zapewnia 
optymalne zginanie i poruszanie · prawie bez pęknięć · całkowite obciążenie 
rozciągające 270 kg · w skrzynce z tworzywa sztucznego 
 
 
dostępne akcesoria:  
1 przewód sondy Runpo 7 mm, 1 zawieszka początkowa z szeklą, 1 rolka 
bieżna z aluminium, 1 klej specjalny (3 g), 1 tuleja połączeniowa, 2 tuleje 
końcowe, pręt z włókna szklanego o obciążeniu rozciągającym 1300 kg, 
z Runpo 5 ze skrzynką 30 m, potrójnie skręcone tworzywo sztuczne z 2 
przewodami sondy Runpo na początku i na końcu spirali
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Nr art. 40 00 817 959 40 00 817 960 40 00 817 961 40 00 817 962
Dł. taśmy m 60 80 60 80
Ø taśmy mm 4,5 4,5 6 6
Promień zgięcia 
mm

120 120 168 168

Waga kg 5,025 5,48 8,22 7,709
Obciążenie 
rozciągające kg

220 220 320 320

Pręt z włókna szklanego Profi-Set
gwint RTG Ø 6 mm z wytrzymałym kołowrotem stalowym (ocynkowany / 
powlekany proszkowo) z nowym podwójnym systemem wylotowym 
(automatyczny hamulec wylotowy i szybki wylot) · dodatkowy hamulec 
postojowy  · wyciągane stopy i kieszeń na akcesoria · pręt z włókna 
szklanego z obciążeniem rozciągającym 1300 kg przy Ø 4,5 mm / pręt 
z włókna szklanego z obciążeniem rozciągającym 2200 kg przy Ø 6 mm

dostępne akcesoria: 
1 przewód sondy Runpo z wyrównaniem skrętu Ø 7 mm, 1 zawieszka 
początkowa z szeklą, 1 rolka bieżna z aluminium / stali szlachetnej, 1 klej 
specjalny (3 g), 1 tuleja połączeniowa (stal szlachetna), 2 tuleje końcowe 
(stal szlachetna)

Nr art. EUR KO
40 00 817 959 286,00 WR00
40 00 817 960 332,00 WR00
40 00 817 961 320,00 WR00
40 00 817 962 376,00 WR00

40 00 817 961 + 40 00 817 96240 00 817 959 + 40 00 817 960

Nr art. 40 00 817 963 40 00 817 964 40 00 817 965
Dł. taśmy m 120 100 120
Ø taśmy mm 7,5 9 9
Promień zgięcia mm 500 620 620
Waga kg 14,8 18,1 19,9
Obciążenie rozciągające kg 330 460 460

Pręt z włókna szklanego
urządzenie do wciągania kabli z prętem z włókna szklanego Ø 7,5 mm 
(40 00 817 964 i 40 00 817 965 Ø 9,0 mm) · optymalnie nadaje się do rur 
o średnicy 50–120 mm · gwint RUNPOTEC RTG Ø 12 mm z wytrzymałym 
kołowrotem stalowym (ocynkowany / powlekany proszkowo) Ø 730 mm 
z nowym podwójnym systemem wylotowym (automatyczny hamulec 
wylotowy i szybki wylot), dodatkowy hamulec postojowy · szekla 
wyposażona dodatkowo w gwint przejściowy na RTG Ø 6 mm, aby 
zapewnić przystosowanie do różnych prętów prowadzących (sonda Runpo), 
sondy prowadzące, siatki elastyczne do wciągania kabli, przykręcana kamera 
inspekcyjna itp. · pręt z włókna szklanego z obciążeniem rozciągającym 
3400 kg (40 00 817 964 i 40 00 817 965 4500 kg)

dostępne akcesoria: 
1 przewód sondy Runpo z wyrównaniem skrętu Ø 7 mm, 1 zawieszka 
początkowa z szeklą, 1 rolka bieżna z aluminium / stali szlachetnej, 1 klej 
specjalny (3 g), 1 tuleja połączeniowa (stal szlachetna), 2 tuleje końcowe 
(stal szlachetna)

Nr art. EUR KO
40 00 817 963 512,00 WR00
40 00 817 964 524,00 WR00
40 00 817 965 551,00 WR00

Dł. taśmy m Nr art. EUR KO
30 + 60 40 00 817 958 333,00 WR00
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Nr art. 40 00 817 966 40 00 817 967 40 00 817 968
Dł. taśmy m 20 30 50
Promień zgięcia mm 55 55 55
Waga kg 1,12 1,24 1,46
Obciążenie rozciągające kg 120 120 120

Urządzenie do wciągania kabli POWER REX
pręt z włókna szklanego Ø 3 mm · gwint RTG Ø 6 mm i przewód sondy 
Runpo z wyrównaniem skrętu · przeznaczony do rur o średnicy 16–50 mm · 
lepsze przesuwanie, wyższe obciążenie rozciągające, bardzo duży otwór 
zaczepowy do mocowania większej liczby kabli · wymiana głowicy zaczepu 
przez przewód sondy Runpo nie jest konieczna · w skrzynce z tworzywa 
sztucznego 
 
Zawartość:  
1 pręt z włókna szklanego Ø 3 mm z 2 ściskanymi tulejami końcowymi 
Ø 7 mm, 1 przewód sondy Runpo, 1 element pomocniczy do wciągania, 
1 siatka elastyczna do wciągania kabli Ø 6–9 mm z wyrównaniem skrętu, 
1 klej specjalny 3 g, 3 tuleje połączeniowe Ø 7 mm, 5 tulei końcowych 
Ø 7 mm, 2 ucha pociągowe Ø 7 mm

Nr art. EUR KO
40 00 817 966 86,00 WR00
40 00 817 967 98,00 WR00
40 00 817 968 119,90 WR00

Siatka elastyczna do wciągania kabli RUNPO Z
z wyrównaniem skrętu · dzięki szybkiemu zamknięciu, hakowi o 
ergonomicznym kształcie, możliwe jest błyskawiczne zawieszanie i 
wciąganie, co powoduje, że nie jest już konieczne długie przykręcanie i 
odkręcanie  · hak, połączenia i splot siatki elastycznej do wciągania kabli są 
wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, dzięki czemu nie występuje 
korozja i zapewnione jest długie użytkowanie · elastyczny podwójny splot 
ze stali szlachetnej umożliwia mocowanie kabli Ø 9–15 mm · nie są 
konieczne 2 powszechnie stosowane siatki elastyczne

Waga 
kg

Obciążenie 
rozciągające 
kg

Ø przewodu 
mm

Nr art. EUR KO

0,032 180 6–9 40 00 817 969 26,50 WR00
0,034 180 9–15 40 00 817 970 30,50 WR00

Środek antyadhezyjny do kabli
to wysokiej jakości produkt na bazie silikonu, rozpuszczalniku i perfum · 
specjalna aplikacja: natrysk powierzchniowy lub precyzyjny z użyciem 
składanej rurki · doskonałe działanie ślizgowo-smarne, umożliwiające 
bezproblemowe wciąganie kabli do pustych rurek · brak sklejeń, wysuszeń, 
nie atakuje tworzyw sztucznych, hydrofobowe

Zawartość 
ml

Pojemnik Konsystencja Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

 400 puszka Pianka 40 00 817 972 17,00 / 1l 6,80 WR00
 400 puszka spray 40 00 817 973 19,50 / 1l 7,80 WR00
1050 butelka z tworzywa sztucznego Żel 40 00 817 977  8,05 / 1l 8,45 WR00

Nr art. 40 00 817 978
Do rury Ø mm: mm 20
Rozmiar wyświetlacza ” 3,5
Długość przewodu, mm 3000

Kamera wielofunkcyjna RUNPOCAM RC2
w zestawie sonda Runpo Comfort · z zabezpieczaniem dowodów, funkcją 
przechowywania dokumentacji fotograficznej, wideo (HD) i dźwiękowej · 
duży, kolorowy wyświetlacz TFT LCD 16M · klasa ochrony IP 67 · Inspekcje 
rur i płyt gipsowo-kartonowych (od Ø 20 mm, na duże odległości do 20 m), 
sufitów podwieszanych (nad wysokimi profilami sufitowymi), studzienek 
włazowych i kanałów podłogowych, wentylacji, konserwacje i kontrole 
instalacji. · z diodą LED z wytrzymałą głowicą ze stali nierdzewnej  
(Ø 13 mm/dł. 30 mm) z obustronnym gwintem wewnętrznym RTG Ø 6 mm 
 
akcesoria w zestawie: w twardym etui, głowica kamery z kablem, karta 
pamięci micro 8 GB w komplecie z adapterem do kart SD, przewód 
sondy Runpo z gwintem przednim. stal szlachetna. RTG Ø 6 mm, ślizgacz 
funkcjonalny RTG Ø 6 mm, nasadka giętka, 12 cm, stal szlachetna,  
RTG Ø 6 mm, lampa akumulatorowa LED 320 lumenów (ładowana przez 
gniazdo ładowania micro USB), kabel ładowania USB/micro USB, kabel 
ładowania USB/micro USB, długość 1 m, podwójny adapter ładowania 
USB 12 V, podwójny adapter ładowania USB 230 V, hak holowniczy ze stali 
szlachetnej, RTG Ø Ø 6 mm, zaślepka ze stali szlachetnej RTG Ø 6 mm,  
2 x gwint przyłączeniowy ze stali szlachetnej (RTG Ø 6 mm na zewnątrz  
i RTG Ø 6 mm wewnątrz), element łączący obrotowy, stal szlachetna,  
RTG Ø 6 mm, pręt z włókna szklanego 1,7 m (2 x gwint RTG Ø 6 mm),  
w zestawie sonda Runpo Comfort

Nr art. EUR KO
40 00 817 978 459,00 WR00
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Nitownica ręczna
lekka, poręczna wersja profesjonalna · do aluminiowych nitów 
zrywalnych o Ø 2,4–5,0 mm i nitów zrywalnych ze stali szlachetnej  
o Ø 2,4–4,0 mm · skok roboczy: 8 mm · komplet z 4 końcówkami

Sprężyny Zakres pracy 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

ze sprężyną 
otwierającą

2,4 - 5 255 40 00 813 025 18,30 PX07

Nitownica ręczna NTS
do pracy z aluminiowymi nitami zrywalnymi o Ø 2,4 - 5,0 mm i nitami ze 
stali i stali szlachetnej o Ø 2,4 - 4,0 mm · skok urządzenia: 8 mm ·  
z 4 końcówkami: 10/18, 10/24, 10/27 i 10/32

Sprężyny Zakres pracy 
mm

Długość  
mm

Nr art. EUR KO

ze sprężyną 
otwierającą

2,4–5 275 40 00 813 030 40,00 WX51

Nitownica ręczna NTX-(F)
do pracy z aluminiowymi nitami zrywalnymi o Ø 2,4 - 5,0 mm i nitami ze 
stali i stali szlachetnej o Ø 2,4 - 4,0 mm · skok urządzenia: 8 mm ·  
z 3 końcówkami: NTX 10/18, 10/24 i 10/32, NTX-F 10/24, 10/27 i 10/32

Sprężyny Zakres pracy 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

bez 
sprężyny 
otwierającej

2,4–5 260 40 00 813 032 61,00 WX51

ze sprężyną 
otwierającą

2,4–5 260 40 00 813 033 61,00 WX51

40 00 813 032

Kombinerki Flipper® Plus
do pracy z nitami zrywalnymi o maks. Ø 5 mm z aluminium i Ø 4 mm ze 
stali i stali szlachetnej · nitonakrętki od M4 do M6 z aluminium oraz do M5 
ze stali · Całkowity skok: 16,2 mm · z 3 końcówkami: 12/20, 12/24 i 12/29 · 
Zestaw do przezbrojenia trzpienia gwintowanego: 12/M4, 12/M5 i 12/M6 ·  
1 klucz montażowy · 1 klucz imbusowy · 1 przyrząd pomocnicy do 
zakładania szczęk zaciskowych · Instrukcja obsługi z listą części zamiennych

Długość mm Nr art. EUR KO
217 40 00 813 889 179,00 WX51

Nitownica ręczna Flipper®

do pracy z aluminiowymi nitami zrywalnymi o Ø 2,4 - 5,0 mm i nitami ze 
stali i stali szlachetnej o Ø 2,4 - 4,0 mm · siła niezbędna do nitowania –  
przy kilkukrotnym użyciu – niższa o ok. 40% · z 3 końcówkami: 10/18, 10/24 
i 10/29 · 1 klucz montażowy (przy pojemniku na nity) · Instrukcja obsługi  
z listą części zamiennych

Sprężyny Zakres pracy 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

ze sprężyną 
otwierającą

2,4 - 5 221 40 00 813 035 74,00 WX51

Nitownica ręczna do nitów zrywalnych HN 2
do pracy ze wszystkimi nitami zrywalnymi o Ø 3,0 - 6,4 mm, ze wszystkich 
materiałów, za wyjątkiem nitów zrywalnych PolyGrip® o Ø 6,4 mm ze stali 
szlachetnej i nitów zrywalnych G-Bulb® · skok urządzenia: 10 mm ·  
z 5 końcówkami: 16/29, 16/32, 16/36, 16/40 i 16/45
Zakres dostawy: nitownica dźwigniowa do nitów zrywalnych HN 2, 
instrukcja konserwacji i lista części zamiennych, nasadki i pojemnik na 
trzpienie nitowe

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
3 - 6,4 570 40 00 813 062 210,00 WX51

Nitownica nożycowa SN 2
do pracy z nitami zrywalnymi o Ø 3,0 - 6,4 mm ze wszystkich materiałów ·  
10,5 mm · z końcówkami do nitów zrywalnych o Ø 3,2 mm, 4,0 mm,  
4,8 mm, 6,0 mm i 6,4 mm
Zestaw obejmuje: nitownica nożycowa do nitów zrywalnych SN2 , 
instrukcja konserwacji i wykaz części zamkniętych, końcówka i 1 klucz 
montażowy

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
3–6,4 zamknięty: 310 

otwarty: 810
40 00 813 071 210,00 WX51

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi
z nitownicą ręczną (nr art. 40 00 813 025)
Zawartość: 
1 nitownica ręczna o zakresie roboczym 2,4 - 5,0 mm 
po 15  szt. nitów zrywalnych aluminiowo-stalowych 2,4 x 5,8 / 3,2 x 8,0 /  

4,0 x 8,0 / 4,8 x 8,0 mm

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

61 części 430 x 330 x 380 40 00 813 049 38,95 PX07

341-05_11___im Aufbau[2244876]-Af.indd   341 07.11.2018   14:20:38



5/342

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi Nietboy
z nitownicą ręczną NTS (nr art. 40 00 813 030) · z 4 końcówkami: 10/18, 
10/24, 10/27 i 10/32
Zawartość: 
1 nitownica ręczna NTS o zakresie roboczym 2,4 - 5 mm 
1 wiertło kręte HSS Ø 4,1 mm 
100  szt. nitów zrywalnych Ø 4 mm, krótkich, średnich i długich, podkładki, 

instrukcja nitowania

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

135 części 315 x 200 x 52 40 00 813 050 61,00 WX51

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi
z nitownicą ręczną (nr art. 40 00 813 025)
Zawartość: 
1 nitownica ręczna o zakresie roboczym 2,4 - 5,0 mm 
po  125 szt. nitów jednostronnych aluminiowo-stalowych 3 x 6, 3 x 8, 4 x 10 

i 4 x 12 mm
50 szt. nitów zrywalnych aluminiowo-stalowych 4,8 x 14 mm 
po 1 wiertle krętym HSS 3,1, 4,1 i 4,9 mm 
po 20 szt. podkładek o średnicy wewnętrznej 3,2 mm i 4,2 mm 
po 10 szt. podkładek o średnicy wewnętrznej 5,0 mm 
 
Dostawa w walizce z blachy stalowej

Zawartość Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

604 części 340 x 240 x 55 40 00 813 048 73,60 PX07

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi Junior-Nietbox
z nitownicą ręczną NTX (nr art. 40 00 813 032) · z 3 końcówkami: 10/18, 
10/24 i 10/32
Zawartość: 
1  nitownica ręczna NTX, zakres obróbki 2,4 - 5 mm, 5 wymiarów nitów 

jednostronnych, Ø 3 i 4 mm, z aluminium i stali (łącznie ok. 350 szt.)
1 klucz montażowy 
 
Dostawa w walizce z blachy stalowej

Zawartość Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

352 części 275 x 145 x 40 40 00 813 052 112,00 WX51

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi 
Junior-Nietbox PolyGrip®

z nitownicą ręczną NTX (nr art. 
40 00 813 032) · z 3 końcówkami: 10/18, 
10/24 i 10/32
Zawartość: 
1  szt nitownica NTX, zakres roboczy 5 mm 

aluminium i 4 mm stal i stal szlachetna, 
oraz 5 wymiarów nitów zrywalnych 
PolyGrip® aluminium/stal 3,2 mm, 4,0 
mm, 4,8 mm i stal/stal 4,8 mm

Dostawa w walizce z blachy stalowej

Zawartość Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

352 części 275 x 165 x 40 40 00 813 053 111,00 WX51

Zestaw z nitownicą i nitami 
zrywalnymi Nietbox
z nitownicą ręczną NTX (nr art. 
40 00 813 032) · z 3 końcówkami: 10/18, 
10/24 i 10/32
Zawartość: 
1  nitownica ręczna NTX, zakres obróbki 

2,4 - 5 mm, 12 wymiarów nitów 
jednostronnych, Ø 3 i 4 mm, z różnych 
materiałów (łącznie 940 szt.)

1 klucz montażowy 
 
Dostawa w walizce z blachy stalowej

Zawartość Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

942 części 340 x 205 x 40 40 00 813 054 135,00 WX51

Nr art. 40 00 813 080
Napęd silnik prądu stałego
Skok urządzenia mm 20
Siła osadzania nitu: (AAA011u001) 10000
Ciężar (z akumulatorem) kg 2
Napięcie akumulatora V 14,4
Pojemność akumulatora Ah 1,3
Akumulator litowo-jonowy

Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych AccuBird®

elektromechaniczna nitownica do obróbki nitów zrywalnych do 5 mm Ø 
ze wszystkich materiałów + 6mm z aluminium i nity zrywalne BULB-TITE® 
do 4,0 mm, 5,2 mm w aluminium i stali G-Bulb do 4,8 mm Ø wszystkie 
materiały
Zakres dostawy: 
1 elektromechaniczna nitownica do nitów zrywalnych AccuBird® 
1 akumulator do szybkiej wymiany 14,4 V / 1,3 Ah (litowo-jonowy) 
4 końcówki: 17/24, 17/27, 17/29 i 17/32 
1 ładowarka szybkiego ładowania 14,4 V Li-Ion (czas ładowania 50 - 100 min, 
w zależności od akumulatora) 
 
Dostawa w walizce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
7 częśc. 40 00 813 080 694,00 WR06
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 813 095
Napęd bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC)
Skok roboczy mm 25
Siła osadzania nitu: (AAA011u001) 10000
Ciężar (z akumulatorem) kg 2
Napięcie akumulatora V 18
Pojemność akumulatora Ah 2,1
Akumulator litowo-jonowy

Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych AccuBird®Pro
elektromechaniczna nitownica do obróbki nitów zrywalnych od Ø 2,4 mm  
z aluminium do Ø 5 mm ze wszystkich materiałów i nitów zrywalnych do  
Ø 6 mm z aluminium · nitów zrywalnych BULB-TITE® do Ø 4 mm i 5,2 mm  
z aluminium i ze stali · nitów zrywalnych G-Bulb do Ø 4,8 mm ze wszystkich 
materiałów
Zakres dostawy: 
1 elektromechaniczna nitownica do nitów zrywalnych AccuBird®Pro 
1 akumulator do szybkiej wymiany 18,0 V / 2,1 Ah (litowo-jonowy) 
4 końcówki: 17/24, 17/27, 17/29 i 17/32 
1 ładowarka szybkiego ładowania 100 - 240/21 V /50-60 HZ 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
7 częśc. 40 00 813 095 863,00 WR06

Nr art. 40 00 813 897
Napęd bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC)
Skok urządzenia mm 25
Siła osadzania nitu: (AAA011u001) 15000
Ciężar (z akumulatorem) kg 2
Napięcie akumulatora V 18
Pojemność akumulatora Ah 2,1
Akumulator litowo-jonowy

Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych iBird® Pro
przemysł 4.0 z modelem iBird® Pro · nowe urządzenie serii pro można Łączyć 
za pomocą aplikacji ze smartfonem, tabletem lub komputerem (Android i 
IOS) · elektromechaniczna nitownica służy do obróbki nitów zrywalnych  
od Ø 4,8 mm ze stali do Ø 6,4 mm ze wszystkich materiałów, do Ø 8 mm 
z aluminium · poza nitami G-Bulb Ø 6,4 mm · nity zrywalne BULB-TITE®  
do Ø 7,7 mm ze wszystkich materiałów · nity zrywalne MEGA GRIP®  
do Ø 6,4 mm ze wszystkich materiałów. 
 
zakres dostawy: 
1 elektromechaniczna nitownica do nitów zrywalnych iBird® Pro 
1 akumulator wysuwany 18,0 V / 2,1 Ah (litowo-jonowy) 
1  ładowarka szybkiego ładowania do akumulatora litowo-jonowego 18,0 V 

(czas ładowania maks 45 minut)
4 końcówki: 17/32, 17/36, 17/40 i 17/45
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
7 częśc. 40 00 813 897 1499,00 WR06

Oprogramowanie Premium iBird® Pro
ocena procesu osadzania z rozpoznawaniem 
błędów, komunikat w aplikacji i poprzez 
pierścień Andon (pierścień sygnalizacyjny 
z zapala się po dokonaniu oceny procesu 
osadzania i ustawieniu koloru) · Tryb uczenia do 
wprowadzania konfiguracji nitów · sporządzenie 
list zadań do wprowadzenia różnych konfigiracji 
nitów

Nr art. EUR KO
40 00 813 899 249,00 WR07

Nr art. 40 00 813 092 40 00 813 110
Napęd bezszczotkowy silnik prądu 

stałego (BLDC)
bezszczotkowy silnik prądu 
stałego (BLDC)

Skok roboczy mm 25 25
Siła osadzania nitu: 
(AAA011u001)

20000 15000

Ciężar  
(z akumulatorem) kg

2 2

Napięcie 
 akumulatora V

18 18

Pojemność  
akumulatora Ah

2,1 2,1

Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy

Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych PowerBird® Pro
elektromechaniczna nitownica do obróbki nitów zrywalnych o średnicy do 
6,4 mm ze wszystkich materiałów i Ø do 8 mm z aluminium · poza montuje 
nity zrywalne BULB-TITE® do Ø 7,7 mm ze wszystkich materiałów, oraz nity 
zrywalne MEGA GRIP® do 6,4 mm Ø ze wszystkich materiałów
Zakres dostawy: 
1 elektromechaniczna nitownica do nitów zrywalnych PowerBird®Pro 
1 akumulator wysuwany 18,0 V / 2,1 Ah (litowo-jonowy) 
1  ładowarka szybkiego ładowania do akumulatora litowo-jonowego 18,0 V 

(czas ładowania maks 45 minut)
4 końcówki: 17/32, 17/36, 17/40 i 17/45 
 
nr art. 40 00 813 092 PowerBird® Pro Gold Edition 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
7 częśc. 40 00 813 092 1293,00 WR06
7 elem. 40 00 813 110 1080,00 WR06

Głowice kątowe
90° · do profesjonalnych narzędzi 
Bird

Nr art. EUR KO
40 00 813 111 1091,50 WR07

bez narzędzia do obróbki
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 40 00 813 088 40 00 813 089 40 00 813 112
Napięcie  
akumulatora V

14,4 14,4 18

Pojemność 
akumulatora 
Ah

1,3 2,6 2,1

Pasuje do AccuBird®, Nr art. 
40 00 813 080, 
FireBird®,  
Nr art. 40 00 813 085

PowerBird®,  
Nr art. 40 00 813 082

40 00 813 088

Akumulator
do nitownic akumulatorowych do nitów zrywalnych

Nr art. EUR KO
40 00 813 088 128,80 WR07
40 00 813 089 176,90 WR07
40 00 813 112 187,40 WR07

40 00 813 11240 00 813 089

Nr art. 40 00 813 087 40 00 813 109
Skok urządzenia mm 15 22
Siła osadzania nitu: bar 8800 N przy 6 12000 N przy 6
Ciśnienie robocze bar 5 - 7 6
Ø złącza węża mm (cal) 6 (1/4) 6 (1/4)
Zużycie powietrza l 1,2 - 1,8 l na nit (0,3 l 

sprężonego powietrza)
2,8 - 3,6 l. na nit (0,6 l 
sprężonego powietrza)

Waga kg 1,3 2,1

Nitownica akumulatorowa do nitów zrywalnych PH
do obróbki nitów zrywalnych Ø 3,0 - 5,0 mm z wszystkich materiałów PH 
2000: 6,4 mm Ø Alu) i nitów Ø 2,4 mm z małą jednostką mocowania ·  
nieodpowiednia dla nitów zrywalnych CAP® ze stali nierdzewnej · 
pneumatyczno-hydrauliczna
Zakres dostawy PH 2: 5 końcówek: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 i 16/36, 1 
zestaw szczęk zaciskowych, 1 pojemnik, po 1 kluczu montażowym MSU i 
MSZ, instrukcja konserwacji z listą części zamiennych 
 
Zakres dostawy PH 2000: 7 końcówki:  16/24, 16/27, 16/27, 16/32, 16/36, 
16/40, 16/45 1 zestaw szczęk zaciskowych, 1 pojemnik, po 1 kluczu 
montażowym MSU i MSZ, instrukcja konserwacji z listą części zamiennych

Model Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
PH2 3 - 5 40 00 813 087 582,00 WJ02
PH2000 3 - 6,4 40 00 813 109 931,00 WJ02

Nr art. 40 00 813 090 40 00 813 113
Czas ładowania min w zależności od akumulatora: 

50 - 100
w zależności od akumulatora: 
50 - 100

Napięcie wyjściowe 
V

prąd stały: 14,4 prąd stały: 18,0

Ładowarka szybkiego ładowania
do ładowania akumulatorów litowo-jonowych

Nr art. 40 00 813 086 40 00 813 098 40 00 813 099
Skok urządzenia mm 18 25 19
Siła osadzania nitu: bar 11000 N przy 6 18000 N przy 5 20000 N przy 5
Ciśnienie robocze bar 5 - 7 5 - 7 5 - 7
Ø złącza węża mm (cal) 6 (1/4) 6 (1/4) 6 (1/4)
Zużycie powietrza l na nit: ok. 2,3 na nit: ok. 4,8 na nit: ok. 4,8
Waga kg 1,6 1,9 2,0
Dł. całkowita mm ok. 292 ok. 312 ok. 312

Nitownica akumulatorowa do nitów zrywalnych TAURUS®

do obróbki nitów zrywalnych do 5,0 mm Ø (Taurus 3 i 4 do 6,4 mm) ze 
wszystkich materiałów i z aluminium/stali do 6 mm Ø maks. Ø trzpienia 
3,2 mm (Taurus 4 aluminium do 8 mm Ø maks. Ø trzpienia 4,5 mm) · 
zdejmowany pojemnik na trzpienie z wbudowanym zabezpieczeniem przed 
odrzucanymi trzpieniami · Uchwyty do końcówek wymiennych są 
wbudowane w dno urządzenia
Zakres dostawy TAURUS® 2: 4 końcówki 17/24, 17/27, 17/29, 17/32,  
po 1 kluczu montażowym RK 12/14, 14/17, 1 butelka oleju hydraulicznego 
100 ml, 1 pojemnik uzupełniający na olej, instrukcja eksploatacji z listą 
części zamiennych 
 
Zakres dostawy TAURUS® 3 i 4: 3 końcówki 17/36, 17/40, 17/45,  
po 1 kluczu montażowym RK 12/14, 14/17, 1 butelka oleju hydraulicznego 
100 ml, 1 pojemnik uzupełniający na olej, instrukcja eksploatacji z listą 
części zamiennych

Nr art. EUR KO
40 00 813 090 97,20 WR07
40 00 813 113 107,30 WR07

40 00 813 11340 00 813 090

Model Nr art. EUR KO
TAURUS® 2 40 00 813 086 778,00 WJ02
TAURUS® 3 40 00 813 098 1028,00 WJ02
TAURUS® 4 40 00 813 099 1114,00 WJ02

Nr art. 40 00 813 081
Siła osadzania nitu: bar regulowany: maks. 18,5 kN przy 5
Ciśnienie robocze bar 5 - 7
Ø złącza węża mm (cal) 6 (1/4)
Zużycie powietrza l na cykl osadzania (w zależności od rozmiaru 

nakrętki): ok. 2 - 4

Nitownica do nitonakrętek FireFox® 2
pneumatyczno-hydrauliczna · do obróbki nitonakrętek od M3 do M10 
z wszystkich materiałów oraz M12 z aluminium i stali · automatyczne 
funkcja wkręcania
Zakres dostawy: przyrząd do osadzania nitonakrętek FireFox®, 2 klucze 
płaskie dwustronne rozw. 24/27, 1 wkrętak trzpieniowy 6-kątny rozw. 
4, 1 butelka uzupełniająca z olejem hydraulicznym 100 ml, 1 pojemnik 
uzupełniający na olej, instrukcja eksploatacji i lista części zamiennych ·  
wł. z końcówką i trzpieniem gwintowanym M4, M5, M6 i M8

Nr art. EUR KO
40 00 813 081 1606,00 WR06

Nr art. EUR KO
40 00 813 091 130,10 WJ03

Pudełko z akcesoriami
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Zawartość Nr art. EUR KO
10 częśc. 40 00 813 085 1018,00 WR06

Nr art. 40 00 813 096
Zawartość 10 częśc. 
Napęd silnik prądu stałego (BLDC)
Skok regulowany mm 10
Siła osadzania nitu: (AAA011u001) 20000
Ciężar (z akumulatorem) kg 2,3
Napięcie akumulatora V 18
Pojemność akumulatora Ah 2,1
Akumulator litowo-jonowy

Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek FireBird® Pro Gold Edition
montuje nity zrywalne do M12 z aluminium i ze stali oraz do M10 ze stali 
szlachetnej · 2-miejscowy wyświetlacz LED z menu,
Zakres dostawy:  
1 nitownica akumulatorowa do nitonakrętek FireBird® Pro Gold Edition 
trzpień gwintowany i końcówka M10 (w pozycji roboczej) 
trzpień gwintowany i końcówka M6 i M10 (w magazynku) 
1 klucz imbusowy 
1 akumulator wysuwany 18,0 V / 2,1 Ah (litowo-jonowy) 
1  ładowarka szybkiego ładowania litowo-jonowego 18,0 V  

(czas ładowania 45 - 90 minut)
1 klucz płaski dwustronny rozw. klucza 24/27 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 częśc. 40 00 813 096 1825,00 WR06
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw z nitownicą do nitonakrętek
z nitownicą do nitonakrętek GBM 10 · ustawia nitonakrętki od M3 
do M6 z aluminium i do 5 ze stali, mosiądzu i stali szlachetnej · łatwe 
ustawianie skoku za pomocą nakrętki radełkowej z podziałką skokową · 
zabezpieczenie trzpienia gwintowanego dzięki sprężystej podkładce w celu 
szybkiej wymiany trzpieni bez narzędzi · ze sprężyną otwierającą · obudowa 
szczypiec z wysokiej jakości aluminium odlewanego pod ciśnieniem · 
ramiona kleszczy z kutej stali chromowo-wanadowej · poręczne uchwyty 
nitonakrętki
Zawartość:  
GBM 10 z trzpieniem gwintowanym i końcówką M5, w tym 4 i 6 
różne wymiary nitonakrętek M4 - M6 z aluminium do materiału 
wstawianego o grubości 0,25 - 3,0 mm 
 
Dostawa w walizce z blachy stalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
156 części 40 00 813 093 135,00 WX51

Nitownica ręczna do nitonakrętek GBM 30
osadza nitonakrętki do M10 z aluminium i stali i do M8 ze stali, mosiądzu 
i stali szlachetnej · z trzpieniem gwintowanym i końcówką M8 · proste 
nastawianie skoku na skali · pewne i całkowite osadzanie nitonakrętek · 
szybka wymiana trzpieni gwintowanych bez narzędzi · oprawka i poprzeczka 
kute ze stali · ramiona dźwigni ze stali ocynkowanej · trzpień gwintowany i 
końcówka do wyboru od M3 do M10 
 
Urządzenie można przystosować do nitonakrętek M3 i M4, M5, M6, M10 
poprzez zakup odpowiednich akcesoriów.
rękojeści pokryte tworzywem sztucznym

Długość mm Nr art. EUR KO
470 40 00 813 100 414,00 WX51

Końcówka
pasująca do ręcznej nitownicy do nitonakrętek GBM 30  
(nr art. 40 00 813 100)

Rozmiar Nr art. EUR KO
M5 40 00 813 105 19,80 WJ03
M6 40 00 813 101 19,80 WJ03
M8 40 00 813 106 19,80 WJ03
M10 40 00 813 102 19,80 WJ03

Trzpień gwintowany
pasująca do ręcznej nitownicy do nitonakrętek GBM 30  
(nr art. 40 00 813 100)

Rozmiar Nr art. EUR KO
M5 40 00 813 107 39,90 WJ03
M6 40 00 813 103 39,90 WJ03
M8 40 00 813 108 39,90 WJ03
M10 40 00 813 104 39,90 WJ03

Nr art. 40 00 813 085
Napęd silnik prądu stałego
Skok regulowany mm 5,5
Siła osadzania nitu: (AAA011u001) 13000
Ciężar (z akumulatorem) kg 2,1
Napięcie akumulatora V 14,4
Pojemność akumulatora Ah 1,3
Akumulator litowo-jonowy

Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek FireBird®

do nitonakrętek do M10 aluminium, do M8 stal i do M6 stal szlachetna
Zakres dostawy:  
1 nitownica akumulatorowa do nitonakrętek FireBird® 
trzpień gwintowany i końcówka M6 (w pozycji roboczej) 
trzpień gwintowany i końcówka M4 i M5 (w magazynku) 
1 klucz imbusowy 
1 akumulator do szybkiej wymiany 14,4 V / 1,3 Ah litowo-jonowy 
1 ładowarka szybkiego ładowania 14,4 V Li-Ion (czas ładowania 50 - 100 min, 
w zależności od akumulatora) 
1 klucz płaski dwustronny rozw. klucza 24/27 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Trzpień 
średn. x dł. 
mm

Nitowana 
grubość 
materiału 
mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Nr art. JS EUR KO Trzpień 
średn. x dł. 
mm

Nitowana 
grubość 
materiału 
mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Nr art. JS EUR KO

3 x  6 2,5 -3,5 3,1 40 00 813 161 500 36,301) WU06 4 x 14  8,5 -10,5 4,1 40 00 813 171 500 64,501) WU06
3 x  7 3,5 -4,5 3,1 40 00 813 172 500 37,301) WU06 5 x  8  2,5 -4,5 5,1 40 00 813 223 500 65,401) WU06
3 x  8 4,5 -5 3,1 40 00 813 162 500 40,701) WU06 5 x 10  4,5 -6 5,1 40 00 813 224 500 68,601) WU06
3 x 10 5 -  7 3,1 40 00 813 163 500 43,801) WU06 5 x 12  6 -  8 5,1 40 00 813 225 500 73,701) WU06
3 x 12 7 -  9 3,1 40 00 813 164 500 48,501) WU06 5 x 14  8 - 10 5,1 40 00 813 226 500 81,701) WU06
3 x 14 9 - 11 3,1 40 00 813 165 500 56,101) WU06 6 x  8  2 -  3 6,1 40 00 813 240 250 94,801) WU06
4 x  6 1,5 -3 4,1 40 00 813 166 500 41,701) WU06 6 x 10  3 -  5 6,1 40 00 813 241 250 101,201) WU06
4 x  7 3 -  4 4,1 40 00 813 173 500 49,301) WU06 6 x 12  5 -  7 6,1 40 00 813 242 250 107,401) WU06
4 x  8 4 -  5 4,1 40 00 813 167 500 44,801) WU06 6 x 16  7 - 11 6,1 40 00 813 243 250 122,301) WU06
4 x 10 5 -  6,5 4,1 40 00 813 168 500 50,701) WU06 6 x 18 11 - 13 6,1 40 00 813 244 250 128,501) WU06
4 x 12 6,5 -8,5 4,1 40 00 813 169 500 56,601) WU06 6 x 20 13 - 15 6,1 40 00 813 245 250 136,401) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589 
 
kształt A: łeb okrągły płaski 

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal 

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym 
DIN 7337 
 
kształt A: łeb okrągły płaski 

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: Stall  
 
J.OP. = 1 opakowanie

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

4 x 10 0,5 - 6,5 4,4 100 szt. 40 00 813 037 3,001) PX07
1) cena za opakowanie‘

Trzpień  
średn. x dł.

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o  
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x 12 mm K12 6,5 - 8,5 4,1 40 00 813 568 500 81,101) WU06
5 x 12 mm K14 6 - 8 5,1 40 00 813 579 250 96,101) WU06
5 x 20 mm K11 14 - 15 5,1 40 00 813 569 250 137,901) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym · duży łeb 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Aluminium Trzpień nitu: stal 

Trzpień  
średn. x dł. mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o  
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

5 x 12 6 - 8 5,1 40 00 813 581 500 131,601) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Aluminium Trzpień nitu: stal szlachetna A2 
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Trzpień 
średn. x dł. 
mm

Nitowana 
grubość 
materiału 
mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Nr art. JS EUR KO Trzpień 
średn. x dł. 
mm

Nitowana 
grubość 
materiału 
mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Nr art. JS EUR KO

4 x  6  1 -    2,5 4,1 40 00 813 308 500 150,501) WU06 5 x  8  2 -  4 5,1 40 00 813 317 500 260,201) WU06
4 x  8  2,5 -  4,5 4,1 40 00 813 310 500 168,601) WU06 5 x 10  4 -  6 5,1 40 00 813 318 500 276,001) WU06
4 x 10  4,5 -  6,5 4,1 40 00 813 312 500 183,101) WU06 5 x 12  6 -  8 5,1 40 00 813 320 500 299,601) WU06
4 x 12  6,5 -  8,5 4,1 40 00 813 314 500 204,401) WU06 5 x 14  8 -  9,5 5,1 40 00 813 321 500 316,601) WU06
4 x 14  8,5 -10,5 4,1 40 00 813 311 500 229,201) WU06 5 x 16  9,5 -11 5,1 40 00 813 322 500 333,701) WU06
4 x 16 10,5 -12 4,1 40 00 813 315 500 256,601) WU06 5 x 20 11 -   15 5,1 40 00 813 323 250 390,901) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589 
 
kształt A: łeb okrągły płaski 

Część drążona: stal szlachetna A2  Trzpień nitu: stal szlachetna A2, bez izolacji 

Trzpień średn. x dł. mm Nitowana grubość materiału mm Wywiercony otwór o Ø mm Nr art. JS EUR KO
3,2 x  8 0,5 -5 3,3 40 00 813 249 1000 44,101) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3 40 00 813 587 1000 51,601) WU06
4 x 10 0,5 -6,5 4,1 40 00 813 250  500 54,301) WU06
4 x 13 3,5 -9,5 4,1 40 00 813 252  500 64,801) WU06
4 x 17 7 -   13 4,1 40 00 813 589  500 79,601) WU06
4,8 x 10 0,5 - 6,5 4,9 40 00 813 254  500 68,601) WU06
4,8 x 15 4,5 - 11 4,9 40 00 813 256  500 90,201) WU06
4,8 x 17 6,5 - 13 4,9 40 00 813 591  500 102,701) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym  
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589 
 
kształt A: łeb okrągły płaski 

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: Stall  
 
Szczególne zalety produktu: 
duży zakres zacisku tylko za pomocą jednego nitu zrywalnego, szeroka nakładka główki zamykającej, 
wysoka ścianka otworu, kompaktowa głowica zamykająca, obróbka za pomocą dowolnej nitownicy 
 
osłona przeciwbryzgowa
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589 
 
kształt A: łeb okrągły płaski 

Część drążona: Stal  Trzpień nitu: stal 

Trzpień 
średn. x dł. 
mm

Nitowana 
grubość 
materiału 
mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Nr art. JS EUR KO Trzpień 
średn. x dł. 
mm

Nitowana 
grubość 
materiału 
mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Nr art. JS EUR KO

3 x  5 0,5 -2 3,1 40 00 813 835 500 47,901) WU06 5 x 10 4 -  6 5,1 40 00 813 192 500 105,201) WU06
3 x  6 2 -  3 3,1 40 00 813 170 500 50,701) WU06 5 x 12 6 -  8 5,1 40 00 813 194 500 117,701) WU06
3 x  8 3 -  5 3,1 40 00 813 174 500 58,601) WU06 5 x 16 9,5 -11 5,1 40 00 813 198 500 141,401) WU06
3 x 12 6,5 -8,5 3,1 40 00 813 178 500 82,601) WU06 6 x 10 2,5 -4,5 6,1 40 00 813 879 250 154,501) WU06
4 x  6 0,5 -2,5 4,1 40 00 813 180 500 63,101) WU06 6 x 12 4,5 -6,5 6,1 40 00 813 881 250 160,801) WU06
4 x  8 2,5 -4,5 4,1 40 00 813 182 500 68,401) WU06 6 x 14 6,5 -8,5 6,1 40 00 813 882 250 168,201) WU06
4 x 10 4,5 -6,5 4,1 40 00 813 184 500 82,401) WU06 6 x 16 8,5 -10,5 6,1 40 00 813 883 250 181,501) WU06
4 x 12 6,5 -8,5 4,1 40 00 813 186 500 95,201) WU06 6,4 x  8 1 -  3 6,5 40 00 813 884 250 146,901) WU06
4 x 16 8,5 -12 4,1 40 00 813 188 500 123,501) WU06 6,4 x 12 3 -  6 6,5 40 00 813 885 250 164,801) WU06
5 x  8 2 -  4 5,1 40 00 813 190 500 90,001) WU06 6,4 x 16 6 -  9 6,5 40 00 813 887 250 186,101) WU06
1) cena za 1000 szt.

Trzpień średn. x dł. Nitowana grubość materiału mm Wywiercony otwór o Ø mm Nr art. JS EUR KO
5 x 10 mm K11 4,5 - 6 5,1 40 00 813 583 500 125,401) WU06
5 x 10 mm K14 4,5 - 6 5,1 40 00 813 585 250 144,601) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym · duży łeb 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal szlachetna A2 
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Trzpień średn. x dł. Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o  
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x 10 mm K12 0,5 -6,5 4,1 40 00 813 592 500 81,701) WU06
4 x 13 mm K12 3,5 -9,5 4,1 40 00 813 593 500 90,201) WU06
4 x 17 mm K12 7 - 13 4,1 40 00 813 594 500 106,001) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · duży łeb 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o  
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x 10 0,5 -  6,5 4,1 40 00 813 595 500 87,601) WU06
4 x 13 3,5 -  9,5 4,1 40 00 813 596 500 100,701) WU06
4,8 x 10 0,5 -  6,5 4,9 40 00 813 597 500 130,401) WU06
4,8 x 15 4,5 - 11 4,9 40 00 813 598 500 148,301) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal szlachetna A2 

Trzpień średn. x dł. Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x 10 mm K12 0,5 - 6,5 4,1 40 00 813 599 500 116,301) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · duży łeb 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal szlachetna A2 

Trzpień średn. x dł.mm Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x 10 1,5 - 6,5 4,1 40 00 813 601 500 83,901) WU06
4 x 13 4,5 - 9 4,1 40 00 813 608 500 104,201) WU06
4,8 x 10 1,5 - 6,5 4,9 40 00 813 613 500 104,701) WU06
4,8 x 15 6 -  11 4,9 40 00 813 614 500 133,201) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Stal  Trzpień nitu: stal 

Trzpień średn. x dł. Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x 10 mm K12 1,5 - 6,5 4,1 40 00 813 623 500 100,801) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · duży łeb 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Stal  Trzpień nitu: stal 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

3,2 x  8 1 -  5 3,3 40 00 813 624 1000 142,401) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3 40 00 813 663 1000 207,101) WU06
4 x 10 1 -  6,5 4,1 40 00 813 664  500 204,501) WU06
4 x 13 3 -  8 4,1 40 00 813 665  500 256,101) WU06
4 x 17 7 - 11 4,1 40 00 813 667  500 286,501) WU06
4,8 x 10 1 -  6,5 4,9 40 00 813 674  500 294,401) WU06
4,8 x 15 5 - 10 4,9 40 00 813 679  500 342,601) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: stal szlachetna A2  Trzpień nitu: stal szlachetna A2 
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Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

3,2 x 6 0,5 - 1,5 3,3 40 00 813 460 500 140,101) WU06
3,2 x 7,5 1,5 - 3 3,3 40 00 813 462 500 146,901) WU06
1) cena za 1000 szt.

Uszczelniający nit jednostronny Cap®

kształt: 
łeb okrągły płaski  
 
wskazówka: 
hermetyczny i wodoszczelny korpus nitu dzięki zakończeniu trzpienia nitu w kształcie kubeczka, zamkniętemu połączeniu 
nitu zrywalnego, trzpień blokujący pozostaje w połączeniu, brak wnikania wilgoci do nitu CAP®, dowolny wygląd 
główki zamykającej, obróbka z pomocą standardowej nitownicy do nitów zrywalnych, brak konieczności specjalnego 
wyposażenia

Część drążona: miedź Trzpień nitu: Nirosta 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4,8 x 11 1,5 -6 5,1 40 00 813 680 500 108,001) WU06
4,8 x 16 6 - 10 5,1 40 00 813 683 500 130,201) WU06
1) cena za 1000 szt.

Nit zrywalny PolyBulb®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Aluminium Trzpień nitu: stal 

Zawartość Nr art. EUR KO
100 części 40 00 813 707 9,20 WU06

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi
z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589 
 
zawartość: 
po 35 szt. nitów zrywalnych aluminiowo-stalowych 4,0 x 6,0 mm, 4,0 x 8,0 mm, 30 szt. nitów zrywalnych 4,0 x12,0 mm

Nit drążony: Aluminiowy trzpień nitu stal

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

4 x  8 0,5 - 3,5 4,1 40 00 813 403 500 76,901) WU06
4 x  9,5 3,5 - 5 4,1 40 00 813 412 500 78,701) WU06
4,8 x 11 5 -    6,5 4,9 40 00 813 424 500 92,501) WU06
4,8 x 12,5 6,5 - 8 4,9 40 00 813 426 500 93,401) WU06
4,8 x 14 8 -    9,5 4,9 40 00 813 430 500 100,601) WU06
1) cena za 1000 szt.

Uszczelniający nit jednostronny Cap®

kształt:  
łeb okrągły płaski  
 
wskazówka: 
hermetyczny i wodoszczelny korpus nitu dzięki zakończeniu trzpienia nitu w kształcie kubeczka, zamkniętemu połączeniu 
nitu zrywalnego, trzpień blokujący pozostaje w połączeniu, brak wnikania wilgoci do nitu CAP®, dowolny wygląd 
główki zamykającej, obróbka z pomocą standardowej nitownicy do nitów zrywalnych, brak konieczności specjalnego 
wyposażenia

Część drążona: Aluminium Trzpień nitu: stal 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość materiału 
mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

3,2 x 6 0,5 - 1,5 3,3 40 00 813 440 500 75,701) WU06
1) cena za 1000 szt.

Uszczelniający nit jednostronny Cap®

kształt:  
łeb okrągły płaski  
 
wskazówka: 
hermetyczny i wodoszczelny korpus nitu dzięki zakończeniu trzpienia nitu w kształcie kubeczka, zamkniętemu połączeniu 
nitu zrywalnego, trzpień blokujący pozostaje w połączeniu, brak wnikania wilgoci do nitu CAP®, dowolny wygląd 
główki zamykającej, obróbka z pomocą standardowej nitownicy do nitów zrywalnych, brak konieczności specjalnego 
wyposażenia

Część drążona: miedź Trzpień nitu: stal 
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość 
materiału mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

4 x  6 0,5 - 3,5 4,1 50 szt. 40 00 813 753 11,901) WU06
4 x 10 4,5 - 6,5 4,1 50 szt. 40 00 813 755 12,801) WU06
4 x 12 6,5 - 8,5 4,1 50 szt. 40 00 813 756 13,101) WU06
1) cena za opakowanie‘

Nit zrywalny
z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: miedź Trzpień nitu: Brąz 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość 
materiału mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

3,2 x  8 0,5 -  5 3,3 100 szt. 40 00 813 757 5,601) WU06
3,2 x 11 3 -    8 3,3 100 szt. 40 00 813 758 5,901) WU06
4 x 10 0,5 -  6,5 4,1 100 szt. 40 00 813 759 6,501) WU06
4 x 17 7 -   13 4,1  50 szt. 40 00 813 760 4,401) WU06
4,8 x 10 0,5 -  6,5 5,1  50 szt. 40 00 813 761 5,101) WU06
4,8 x 17 6,5 -13 5,1  50 szt. 40 00 813 762 5,601) WU06
1) cena za opakowanie‘

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Aluminium Trzpień nitu: stal 

Trzpień średn. x dł. Nitowana grubość 
materiału mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

4,8 x 10 mm K16 0,5 -  6,5 5,1 25 szt. 40 00 813 763 3,701) WU06
4,8 x 17 mm K16 6,5 - 13 5,1 25 szt. 40 00 813 764 4,101) WU06
1) cena za opakowanie‘

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · duży łeb 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość 
materiału mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

3,2 x  8 0,5 -  5 3,3 100 szt. 40 00 813 765 8,301) WU06
3,2 x 11 3 -    8 3,3 100 szt. 40 00 813 766 11,101) WU06
4 x 10 0,5 -  6,5 4,1 100 szt. 40 00 813 767 11,401) WU06
4 x 17 7 -   13 4,1  50 szt. 40 00 813 768 7,201) WU06
4,8 x 10 0,5 -  6,5 5,1  50 szt. 40 00 813 769 8,401) WU06
4,8 x 17 6,5 -13 5,1  50 szt. 40 00 813 771 9,901) WU06
1) cena za opakowanie‘

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: aluminium  Trzpień nitu: stal szlachetna A2 

Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość 
materiału mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

3,2 x  8 1 -  5 3,3 100 szt. 40 00 813 773 7,301) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3 100 szt. 40 00 813 775 9,901) WU06
4 x 10 1,5 -6,5 4,1 100 szt. 40 00 813 777 10,201) WU06
4 x 13 4,5 -9 4,1  50 szt. 40 00 813 779 6,101) WU06
4,8 x 10 1,5 -6,5 5,1  50 szt. 40 00 813 781 6,701) WU06
4,8 x 15 6 - 11 5,1  50 szt. 40 00 813 783 8,301) WU06
1) cena za opakowanie‘

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: Stal  Trzpień nitu: stal 
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Trzpień średn. x dł. 
mm

Nitowana grubość 
materiału mm

Wywiercony otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

3,2 x  8 1 -  5 3,3 100 szt. 40 00 813 785 16,601) WU06
3,2 x 11 3 -  8 3,3  75 szt. 40 00 813 786 17,901) WU06
4 x 10 1 -  6,5 4,1  75 szt. 40 00 813 787 18,201) WU06
4 x 17 7 - 11 4,1  50 szt. 40 00 813 788 17,401) WU06
4,8 x 10 1 -  6,5 5,1  50 szt. 40 00 813 789 18,201) WU06
4,8 x 15 5 - 10 5,1  50 szt. 40 00 813 790 20,301) WU06
1) cena za opakowanie‘

Nit zrywalny PolyGrip®

z trzpieniem zrywalnym · kształt A: łeb okrągły płaski 
badanie zgodnie z DIN EN ISO 14589

Część drążona: stal szlachetna A2  Trzpień nitu: stal szlachetna A2 

Materiał Gwint Trzpień średn. x 
dł. mm

Nitowana 
grubość 
materiału mm

Wywiercony 
otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

aluminium M5  7 x 11,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 525 500 104,101) WK39
aluminium M6  9 x 15,5 0,25 - 3,5  9,1 40 00 813 526 250 168,601) WK39
aluminium M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 527 100 218,601) WK39
aluminium M4  6 x 11 0,25 - 3  6,1 40 00 813 793 500 148,101) WK39
wersja stalowa M5  7 x 11,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 528 500 165,701) WK39
wersja stalowa M6  9 x 15,5 0,25 - 3,5  9,1 40 00 813 529 250 235,101) WK39
wersja stalowa M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 530 100 311,901) WK39
1) cena za 1000 szt.

Nitonakrętka
kształt: standard (łeb okrągły płaski) 

Nitonakrętka
 
 
J.OP. = 1 opakowanie

Materiał Gwint Trzpień średn. x 
dł. mm

Nitowana 
grubość 
materiału mm

Wywiercony 
otwór o 
Ø mm

Zawartość Nr art. EUR KO

aluminium M4  6 x 10,5 0,5 - 2,5  6,1 50 szt. 40 00 813 496 5,251) PX07
aluminium M5  7 x 11,5 0,5 - 2,5  7,1 50 szt. 40 00 813 497 5,551) PX07
aluminium M6  9 x 13,5 1,0 - 2,5  9,1 50 szt. 40 00 813 498 7,301) PX07
aluminium M8 11 x 15 1,0 - 2,5 11,1 50 szt. 40 00 813 499 9,001) PX07
aluminium M8 11 x 16,5 2,5 - 4 11,1 50 szt. 40 00 813 500 8,851) PX07
1) cena za opakowanie‘

Materiał Gwint Trzpień średn. x 
dł. mm

Nitowana 
grubość 
materiału mm

Wywiercony 
otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

wersja stalowa M5  7 x 12,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 566 500 115,701) WK39
stal M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 795 100 215,601) WK39
aluminium M6  9 x 15,5 0,5 -   3,5  9,1 40 00 813 791 250 150,801) WK39
stal szlachetna A2 M5  7 x 12,5 0,25 - 3  7,1 40 00 813 797 500 247,901) WK39
stal szlachetna A2 M6  9 x 15,5 0,25 - 3,5  9,1 40 00 813 798 250 311,001) WK39
stal szlachetna A2 M8 11 x 17 0,25 - 3,5 11,1 40 00 813 799 100 393,401) WK39
1) cena za 1000 szt.

Nitonakrętka
kształt: mały łeb 
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nitonakrętka PolyGrip®

kształt A: łeb okrągły płaski

Materiał Gwint Trzpień średn. x 
dł. mm

Nitowana 
grubość 
materiału mm

Wywiercony 
otwór o 
Ø mm

Nr art. JS EUR KO

aluminium M5  7 x 13,5 0,25 -5  7,1 40 00 813 801 500 114,601) WK39
aluminium M6  9 x 18 0,25 -6  9,1 40 00 813 803 250 182,801) WK39
aluminium M8 11 x 20 0,5 -  6,5 11,1 40 00 813 805 100 229,901) WK39
stal M5  7 x 13,5 0,25 -5  7,1 40 00 813 807 500 206,701) WK39
stal M6  9 x 18 0,25 -6  9,1 40 00 813 809 250 286,801) WK39
stal M8 11 x 20 0,5 -  6,5 11,1 40 00 813 817 100 377,101) WK39
stal szlachetna A2 M5  7 x 13,5 0,25 -5  7,1 40 00 813 818 500 307,001) WK39
stal szlachetna A2 M6  9 x 18 0,5 -  6  9,1 40 00 813 819 250 388,701) WK39
stal szlachetna A2 M8 11 x 20 0,5 -  6,5 11,1 40 00 813 820 100 474,101) WK39
1) cena za 1000 szt.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość szt. Nr art. EUR KO
18 40 00 813 821 11,50 WK39

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi
zawartość: 
po sztuce trzpienia nitu M4 i M5 do NTS i NTX 
po 8 sztuk nitonakrętek M4 wersja krótka i długa 
po 8 sztuk nitonakrętek M4 wersja krótka i długa

Materiał Gwint Trzpień średn. 
x dł. mm

Nitowana 
grubość 
materiału mm

Wywiercony 
otwór o Ø 
mm

Zawartość Nr art. EUR KO

aluminium M5  7 x 13,5 0,25 - 5  7,1 50 szt. 40 00 813 822 6,601) WK39
aluminium M6  9 x 18 0,25 - 6  9,1 25 szt. 40 00 813 823 5,701) WK39
aluminium M8 11 x 20 0,5 -   6,5 11,1 25 szt. 40 00 813 824 6,901) WK39
stal M5  7 x 13,5 0,25 - 5  7,1 50 szt. 40 00 813 825 11,801) WK39
stal M6  9 x 18 0,25 - 6  9,1 25 szt. 40 00 813 826 8,601) WK39
stal M8 11 x 20 0,5 -   6,5 11,1 25 szt. 40 00 813 827 11,001) WK39
stal szlachetna A2 M5  7 x 13,5 0,25 - 5  7,1 50 szt. 40 00 813 828 17,001) WK39
stal szlachetna A2 M6  9 x 18 0,25 - 6  9,1 25 szt. 40 00 813 829 11,101) WK39
stal szlachetna A2 M8 11 x 20 0,5 -   6,5 11,1 25 szt. 40 00 813 831 13,301) WK39
1) cena za opakowanie‘

Nitonakrętka PolyGrip®

kształt A: łeb okrągły płaski

Zawartość Nr art. EUR KO
102 części 40 00 813 833 8,40 WU06

Zestaw z nitownicą i nitami zrywalnymi
zestaw serwisowy 
 
zawartość: 
po 50 sztuk podkładek u-kształtnych 3,1 i 4,1 mm 
po 1 sztuce wiertła 3,1 i 4,1 mm

349-05_11___im Aufbau[2245308]-B9.indd   352 07.11.2018   14:21:35



5/353

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zszywacz ręczny
ze stabilnego odlewu aluminiowego · łatwo dostępny magazynek na 
zszywki · do zszywek o długości do 14 mm · uchwyty z ergonomicznym 
uchwytem dwumateriałowym

Nr art. EUR KO
40 00 813 677 30,75 PX07

Zszywacz ręczny J-11 creative
z tworzywa sztucznego · system szybkiego załadunku: mechanizm 
ładowania z dołu z odblokowaniem zabezpieczającym · blokada uchwytu do 
przechowywania w przypadku nieużywania · okienko obserwacyjne zszywek 
do wyświetlania aktualnego poziomu napełnienia zszywek

Nr art. EUR KO
40 00 813 696 8,05 WK32
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5/354

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zszywacz ręczny J-13 worker
z wysokiej jakości obudową z tworzywa sztucznego · system 
szybkiego załadunku: mechanizm ładowania z dołu z odblokowaniem 
zabezpieczającym · blokada uchwytu do przechowywania w przypadku 
nieużywania · okienko obserwacyjne zszywek do wyświetlania aktualnego 
poziomu napełnienia zszywek

Nr art. EUR KO
40 00 813 698 20,15 WK32

Zszywacz ręczny J-17 dual worker
z wysokiej jakości obudową z tworzywa sztucznego · Easy-Shift: zmiana 
między zszywkami z cienkiego drutu a zszywkami z drutu płaskiego 
za pomocą mechanizmu przesuwnego · Power-Control: regulacja siły 
uderzenia · system szybkiego załadunku: mechanizm ładowania z dołu z 
odblokowaniem zabezpieczającym · Comfort-Grip: ergonomiczna dźwignia 
z nakładką Softgrip · blokada uchwytu do przechowywania w przypadku 
nieużywania · okienko obserwacyjne zszywek do wyświetlania aktualnego 
poziomu napełnienia zszywek

Nr art. EUR KO
40 00 813 699 35,90 WK32

Zszywacz ręczny J-25 metal power
obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowego · Easy-Shift: zmiana między 
zszywkami z cienkiego drutu a zszywkami z drutu płaskiego za pomocą 
mechanizmu przesuwnego · system szybkiego załadunku: mechanizm 
ładowania z dołu z odblokowaniem zabezpieczającym · Comfort-Grip: 
ergonomiczna dźwignia z nakładką Softgrip · blokada uchwytu do 
przechowywania w przypadku nieużywania · okienko obserwacyjne zszywek 
do wyświetlania aktualnego poziomu napełnienia zszywek

Nr art. EUR KO
40 00 813 705 30,65 WK32

Zszywacz ręczny J-27 dual power
aluminiowa obudowa · Easy-Shift: zmiana między zszywkami z cienkiego 
drutu a zszywkami z drutu płaskiego za pomocą mechanizmu przesuwnego · 
Power-Control: regulacja siły uderzenia · system szybkiego załadunku: 
mechanizm ładowania z dołu z odblokowaniem zabezpieczającym · 
Comfort-Grip: ergonomiczna dźwignia z nakładką Softgrip · blokada uchwytu 
do przechowywania w przypadku nieużywania · okienko obserwacyjne 
zszywek do wyświetlania aktualnego poziomu napełnienia zszywek

Nr art. EUR KO
40 00 813 701 39,20 WK32

Zszywacz ręczny J-29 high performer
obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowego · Easy-Shift: zmiana między 
zszywkami z cienkiego drutu, gwoździami a zszywkami z drutu płaskiego za 
pomocą mechanizmu przesuwnego · Precise-Plus · Power-Control: regulacja 
siły udaru · system szybkiego załadunku: mechanizm ładowania z dołu 
z odblokowaniem zabezpieczającym · Comfort Grip: ergonomiczna dźwignia 
z nakładką Softgrip · blokada uchwytu do przechowywania w przypadku 
nieużywania · okienko obserwacyjne zszywek do wyświetlania aktualnego 
poziomu napełnienia zszywek

Nr art. EUR KO
40 00 813 703 47,70 WK32

Zszywacz ręczny 53
łatwa obsługa · z ergonomicznym uchwytem · nadaje się do lekkich prac · 
kompaktowa · z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z magazynkiem 
dolnym ze stali · bezodrzutowy · pojemność magazynku: 156 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 500 20,01 WK54
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Zszywacze młotkowe
solidne wykonanie · do zszywek o długości do 10 mm · lakierowana 
powierzchnia · z ergonomicznym uchwytem 
 
Dostawa w pudełku z blistrami

Nr art. EUR KO
40 00 813 676 37,90 PX07

Zszywacze młotkowe J-021
lekki zszywacz młotkowy na zszywki o długości do 6 mm · 
z ergonomicznym uchwytem  

Nr art. EUR KO
40 00 813 690 31,75 WK32

Zszywacze młotkowe J-032
duży zszywacz młotkowy do zszywek o długości do 10 mm · 
z ergonomicznym uchwytem 

Nr art. EUR KO
40 00 813 692 53,30 WK32

Zszywacze młotkowe PRO R11E
do zszywania materiałów izolacyjnych itp. · całkowicie ze stali · dzięki temu 
jest niezwykle odporny i niezawodny · pojemność magazynku: 168 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 509 67,92 WK54

Zszywacz ręczny Rapid 23 PRO
poręczny i łatwy w obsłudze · w całości z metalu · wysoka odporność 
na uderzenia · bezodrzutowy · zabezpieczenie uchwytu zapobiega 
niezmierzonemu zwolnieniu spustu · ładowanie od dołu · brak części luzem · 
nadaje się do zszywania tkanin, folii z tworzywa sztucznego itp. do drewna · 
pojemność magazynku: 156 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 501 36,23 WK54

Zszywacz ręczny 33 Ergonomic
wytrzymały i mocny pistolet do zszywania · odpowiedni do prac stolarskich · 
całkowicie ze stali · dzięki regulowanej sile uderzenia idealna przyczepność 
na wszystkich materiałach · magazynek dolny · brak części luzem · 
bezodrzutowy · pojemność magazynku: 156 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 506 57,96 WK54

Zszywacz ręczny Rapid 153
całkowicie ze stali · dzięki wysokiej sile udaru nadaje się do prostych 
prac tapicerskich itp. · magazynek dolny · bezodrzutowy · pojemność 
magazynku: 156 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 502 36,97 WK54
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zszywacz ręczny Rapid 353
mocny · ze stali · doskonałe zszywanie na wszystkich materiałach dzięki 
regulowanej sile udaru · nadaje się do prac stolarskich · itp. magazynek 
dolny · bezodrzutowy · pojemność magazynku: 156 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 505 57,96 WK54

Zszywacze młotkowe PRO R19E 
do szybkiego zszywania · obsługa jednoręczna · łatwy w obsłudze · 
odporny i niezawodny · pojemność magazynku: 156 zszywek

Nr art. EUR KO
43 00 000 508 35,31 WK54
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5/356

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szer. drutu mm Szer. klamry mm Dł. ramienia mm Zawartość Nr art. EUR KO
0,75 11,3  4 5000 szt. 40 00 813 709 5,401) PX07
0,75 11,3  6 2000 szt. 40 00 813 710 1,751) PX07
0,75 11,3 10 2000 szt. 40 00 813 714 2,551) PX07
0,75 11,3 10 5000 szt. 40 00 813 715 4,901) PX07
0,75 11,3 12 2000 szt. 40 00 813 716 2,401) PX07
0,75 11,3 14 2000 szt. 40 00 813 718 2,651) PX07
0,75 11,3 14 5000 szt. 40 00 813 719 5,501) PX07
1) cena za opakowanie‘

Zszywki z cienkiego drutu Typ 1
Do mocowania: 
folii, tektury, mat izolacyjnych, paneli dekoracyjnych itp.

drut stalowy - ocynkowany 
 
JS = 1 opakowanie

Szer. drutu mm Szer. klamry mm Dł. ramienia mm Wersja Zawartość Nr art. EUR KO
Pakowane w foliowy woreczek z otworem do sprzedaży samoobsługowej
0,75 11,3  4 - 2000 szt. 40 00 813 770 4,651) WK32
0,75 11,3  6 - 2000 szt. 40 00 813 772 4,751) WK32
0,75 11,3  8 - 2000 szt. 40 00 813 774 5,151) WK32
0,75 11,3  8 szczególnie twarde 2000 szt. 40 00 813 776 6,151) WK32
0,75 11,3 10 szczególnie twarde 1000 szt. 40 00 813 778 3,501) WK32
0,75 11,3 12 szczególnie twarde 1000 szt. 40 00 813 780 3,701) WK32
0,75 11,3 14 szczególnie twarde 1000 szt. 40 00 813 782 3,851) WK32
0,75 11,3 18 szczególnie twarde 1000 szt. 40 00 813 784 4,451) WK32
Duże opakowania
0,75 11,3  6 - 5000 szt. 40 00 813 792 7,001) WK32
0,75 11,3  8 szczególnie twarde 5000 szt. 40 00 813 794 9,101) WK32
0,75 11,3 10 szczególnie twarde 5000 szt. 40 00 813 796 11,451) WK32
1) cena za opakowanie‘

Zszywki z cienkiego drutu 53
pasują do urządzeń NOVUS:  
(typ + długość zszywki w mm) 
J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-20), J-316 (6-16)

Do mocowania: 
papieru, folii, tkanin, dywanów, listew uszczelniających, mat izolacyjnych, płyt korkowych 
 
drut stalowy · ocynkowane 
 
JS = 1 opakowanie

Szer. drutu mm Szer. klamry mm Dł. ramienia mm Zawartość Nr art. EUR KO
1,25 11,3  6 1200 szt. 40 00 813 816 3,85 WK32
1,25 11,3  8 1200 szt. 40 00 813 830 4,20 WK32
1,25 11,3 10  600 szt. 40 00 813 832 2,55 WK32
1,25 11,3 12  600 szt. 40 00 813 834 2,80 WK32
1,25 11,3 14  600 szt. 40 00 813 836 3,15 WK32

Zszywka wąska 4
pasują do urządzeń NOVUS: 
(typ + długość zszywki w mm) 
J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30)

Do mocowania: 
twardych płyt pilśniowych, płyt z wełny mineralnej (Fermacell itd.), sklejki, desek profilowych i paneli z zaczepami i bez, 
wewnętrznych płyt do rozbudowy, drutu naciągowego, siatki drucianej 
 
drut stalowy · ocynkowany 
 
jednostka sprzedaży = 1 opakowanie

Szer. drutu mm Szer. klamry mm Dł. ramienia mm Zawartość Nr art. EUR KO
1,1 6 12 1100 szt. 40 00 813 800 3,351) WK32
1,1 6 15 1100 szt. 40 00 813 802 3,501) WK32
1,1 6 18 1100 szt. 40 00 813 804 3,751) WK32
1,1 6 23 1100 szt. 40 00 813 806 4,101) WK32
1,1 6 26 1100 szt. 40 00 813 808 4,451) WK32
1,1 6 30 1100 szt. 40 00 813 810 5,351) WK32
1) cena za opakowanie‘

Zszywki z drutu płaskiego 53 F
Pasują do urządzeń NOVUS: 
(typ + długość zszywki w mm) 
J-17 (6-14), J-25 (6-14), J-27 (6-14), J-29 (6-14)

Do mocowania: 
papieru, folii, mat izolacyjnych, miękkich płyt z tworzywa sztucznego, profili drewnianych i paneli z klamrami mocującymi, 
papy asfaltowej 
 
drut stalowy · ocynkowane
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Gwoździe
Do mocowania:
folii, tektury, teczek z wpinaczami, dekoracji, listew ozdobnych, listew 
narożnych itp.

J.OP. = 1 opakowanie

Typ Zawartość szt. Nr art. EUR KO
z głowicą 2000 40 00 813 726 2,401) PX07
1) cena za opakowanie‘

Gwoździe Typ J
pasuje do urządzeń NOVUS:
(typ + długość zszywki w mm)
J-214 lub też:
J-29 (6-14), J-032 (6-10), J-105 (6-14),
B&D A5918, Bosch PTK 14E, KwB, Tackertrix T 17

Do mocowania:
listew dekoracyjnych, listew narożnych itd.

drut stalowy · ocynkowany

J.OP. = 1 opakowanie

Długość 
mm

Szer. drutu 
mm

Zawartość 
szt.

Nr art. EUR KO

14 1,20 1000 40 00 813 811 5,501) WK32
16 1,20 1000 40 00 813 812 5,851) WK32
19 1,20 1000 40 00 813 813 6,401) WK32
25 1,20 1000 40 00 813 814 7,251) WK32
30 1,20 1000 40 00 813 815 8,251) WK32
1) cena za opakowanie‘
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szer. drutu mm Szer. klamry mm Dł. ramienia mm Zawartość szt. Nr art. EUR KO
Pakowane w foliowy woreczek z otworem do sprzedaży samoobsługowej
1,25 10,6  6 1200 40 00 813 876 3,951) WK32
1,25 10,6  8 1200 40 00 813 878 4,201) WK32
1,25 10,6 10  600 40 00 813 880 2,701) WK32
Duże opakowania
1,25 10,6  6 5000 40 00 813 886 10,951) WK32
1,25 10,6  8 5000 40 00 813 888 12,001) WK32
1,25 10,6 10 5000 40 00 813 890 12,801) WK32
1) cena za opakowanie‘

Zszywki z drutu płaskiego 11
pasują do urządzeń NOVUS: 
(typ + długość zszywki w mm) 
J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-032 (6-10), J-105 (6-14)

Do mocowania: 
papieru, folii, mat izolacyjnych, miękkich płyt z tworzywa sztucznego, profili drewnianych i paneli z klamrami mocującymi, 
papy asfaltowej 
 
drut stalowy · ocynkowany 
 
JS = 1 opakowanie

Szer. drutu 
mm

Szer. klamry 
mm

Dł. ramienia 
mm

Wersja Zawartość Nr art. EUR KO

Pakowane w foliowy woreczek z otworem do sprzedaży samoobsługowej
0,75 10,6  6 szczególnie twarde 2000 szt. 40 00 813 896 3,701) WK32
0,75 10,6  8 szczególnie twarde 2000 szt. 40 00 813 898 4,051) WK32
0,75 10,6 10 szczególnie twarde 1000 szt. 40 00 813 900 2,551) WK32
0,75 10,6 14 szczególnie twarde 1000 szt. 40 00 813 904 3,351) WK32
Duże opakowania
0,75 10,6  6 szczególnie twarde 5000 szt. 40 00 813 908 6,901) WK32
0,75 10,6  8 szczególnie twarde 5000 szt. 40 00 813 910 9,101) WK32
1) cena za opakowanie‘

Zszywki z cienkiego drutu 37
pasują do urządzeń NOVUS: 
(typ + długość zszywki w mm) 
J-13 (4-10), J-16 (6-14), J-021 (4-6), J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-105 (6-14)

Do mocowania: 
papieru, folii, tkanin, dywanów, listew uszczelniających, mat izolacyjnych, płyt korkowych 
 
drut stalowy · ocynkowane 
 
JS = 1 opakowanie

40 00 813 898

Szer. x wys. cm Dł. ramienia cm Zawartość szt. Nr art. EUR KO
0,7 x 1,2 0,85 1000 40 00 813 725 1,901) PX07
1) cena za opakowanie‘

Klamra kablowa
Do mocowania: 
kabli o grubości do 6,4 mm, drutów i siatki drucianej 
 
J.OP. = 1 opakowanie
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Pojemnik do przechowywania
np. na gwoździe, śruby, itp. · kształt ukośny · z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego · mocny magnes trwały do mocowania do wszystkich 
metalowych powierzchni (gumowy ogranicznik chroni przed uszkodzeniem 
metalowej powierzchni)

Ø powierzchni 
magnesu cm

Panewki o 
Ø cm

Nr art. EUR KO

8,5 15 40 00 829 805 10,50 PC04

Chwytak magnetyczny 
teleskopowy
wysuwalny teleskop · z silnym 
magnesem trwałym · w celu 
dosięgnięcia i podnoszenia 
małych części magnetycznych 
w trudno dostępnych miejscach

Dł. 
całkowita 
mm

Długość 
po 
wysunięciu 
mm

Ø 
głowicy 
magne-
tycznej 
mm

Udźwig 
kg

Nr art. EUR KO

635 170 12 ok. 3,5 40 00 829 780 14,20 PC04

Zestaw chwytaków magnetycznych i lusterek inspekcyjnych’
wysuwalny teleskop · chwytak magnetyczny w celu dosięgnięcia i 
podnoszenia małych części magnetycznych w wąskich szczelinach · 
magnes z przegubem umożliwia dostęp również w narożnikach  · 
widoczność za pomocą lusterka inspekcyjnego, w lub pod samochodami/
maszynami/urządzeniami itd. 
 
śred. magnesu: 8 mm 
udźwig magnesu: ok. 0,5 kg 
 
śred. magnesu: 12 mm 
udźwig magnesu: ok. 3,5 kg 
 
śred. magnesu z przegubem: 12 mm 
udźwig magnesu z przegubem: ok. 3,5 kg 
długość wsunięta: 170 mm 
maks. długość wysunięta: 635 mm 
 
długość lustra inspekcyjnego wsuniętego: 200 mm 
długość lustra inspekcyjnego maksymalnie wysuniętego: 635 mm 
 
wymiary lustra: 45 x 65 mm (2 krawędzie zaokrąglone)
Całość w etui

Zawartość Nr art. EUR KO
4 szt. 40 00 829 781 38,95 PC04

Chwytak magnetyczny teleskopowy
wysuwany teleskopowo · z silnym magnesem do podnoszenia elementów 
takich jak śruby itp. · zintegrowana igła do dysz (chroniona przez kaptur 
ochronny) · wyciągany teleskopowo drążek pokazuje kierunek promienia 
dyszy 

Dł. 
całkowita 
mm

Długość 
po 
wysunięciu 
mm

Ø 
głowicy 
magne-
tycznej 
mm

Udźwig 
kg

Nr art. EUR KO

670 150 6 0,55 40 00 829 799 7,10 PC04

Chwytak magnetyczny teleskopowy
wysuwany teleskopowo · z silnym magnesem do podnoszenia elementów 
takich jak śruby itp. · zintegrowana igła do dysz (chroniona przez kaptur 
ochronny)  · wyciągany teleskopowo drążek pokazuje kierunek promienia 
dyszy · wbudowane oświetlenie LED umożliwiające odnalezienie drobnych 
elementów, które spadły, nawet w ciemnym otoczeniu (np. maszyny)
Dostawa łącznie z bateriami (3 x LR44) 
 
baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 745

Dł. 
całkowita 
mm

Długość 
po 
wysunięciu 
mm

Ø 
głowicy 
magne-
tycznej 
mm

Udźwig 
kg

Nr art. EUR KO

680 183 8 1 40 00 829 800 16,20 WX34

Chwytak magnetyczny
z elastycznym, chromowanym wałem · ergonomiczny uchwyt

Dł. 
całkowita 
mm

Ø głowicy 
magnetycz-
nej mm

Udźwig 
kg

Nr art. EUR KO

440 6 0,5 40 00 829 804 4,30 PC04

Chwytak magnetyczny
z elastycznym grotem i uchwytem z tworzywa sztucznego · 
ramię niklowane na połysk

Dł. całkowita 
mm

Ø głowicy 
magnetycz-
nej mm

Udźwig 
kg

Nr art. EUR KO

460  9,00 0,5 40 00 772 597 31,41 WC01
520 15,0 1,8 40 00 772 598 39,87 WC01
520 19,0 3,0 40 00 772 599 57,51 WC01

Chwytak magnetyczny pazurkowy
z elastycznym grotem powleczonym tworzywem sztucznym · trzy łapki 
chwytają automatycznie dzięki naciskowi sprężyny, wbudowany pierścień 
magnetyczny

Długość 
elast. 
Wał mm

Dł. 
całkowita 
mm

Siła 
podno-
szenia g

Maks. 
otwór 
między 
pazurami 
mm

Nr art. EUR KO

500 700 800 16 40 00 829 798 9,95 PC04

5/358
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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 Lusterko inspekcyjne     
 dwuczęściowe · z tworzywa sztucznego · 
(obydwie części uchwytów są wkładane z siebie)                 

Ø lustra mm Długość mm Nr art. EUR KO
24 260 40 00 829 740 6,30 WX34

 Lusterko do wyszukiwania     
 2-częściowe · pokryte metalem · trzonek chromowany                 

Ø lustra mm Długość mm Nr art. EUR KO
24 270 40 00 829 790 9,35 WX34

 Lusterko inspekcyjne     
 z uchwytem teleskopowym i przegubem                 

Ø lustra mm Długość mm Nr art. EUR KO
30 240 - 680 40 00 829 741 10,45 WX34
50 240 - 680 40 00 829 792 12,20 WX34

 Lusterko inspekcyjne     
 z uchwytem teleskopowym i przegubem                 

Rozmiar mm Długość mm Nr art. EUR KO
43 x 65 240 - 680 40 00 829 742 14,25 WX34

Nr art. 40 00 829 794

Czas świecenia h min. 150
Moc W 0,15
Napięcie V 3
Pojemność akumulatora > 2500 (mAh)
Strumień świetlny mb 15
Stożek świetlny ° 10
Barwa światła k. biały
Stopień ochrony IP67

 Lampa warsztatowa LED     
 z wytrzymałego aluminium · bryzgoszczelna · w komplecie z lusterkiem 
okrągłym (Ø 30 mm) i prostokątnym (43 x 65 mm) oraz przykręcaną głowicą 
magnetyczną   
 Zestaw obejmuje: baterie (2 baterie AA typu mignon)

baterie zapasowe patrz art. nr. 40 00 901 816             

Nr art. EUR KO
40 00 829 794 67,40 WX34

 Lupa do czytania z oświetleniem     
 z 8 diodami LED · szczególnie silne światło · długi, poręczny uchwyt · 
ergonomiczny przełącznik · wysokiej jakości soczewka ze szkła odpornego 
na zarysowanie · zasilana 2 bateriami mignon   
 Baterie nie wchodzą w skład zestawu

baterie zapasowe patrz art. nr. 40 00 901 816             

Powiększenie Ø soczewki 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

2,5-krotne 70 z 8 diodami 
LED

40 00 901 351 16,90 PX08

Nr art. 40 00 870 201

Moc W 7
Powiększenie 1,75-krotne
Ø soczewki mm 115
Średnia żywotność h ok. 20000
Strumień świetlny mb 480

 Lupa z lampką podświetlającą LED     
 90 diod LED · z włącznikiem / wyłącznikiem · okrągła soczewka z 
mocowaniem zaciskowym · 3 dioptrie · kolor: biały  · natężenie oświetlenia 
LED: 1000 luksów · IP20

ta lupa z lampką podświetlającą zapewnia źródło światła klasy wydajności 
energetycznej                  

Wersja Nr art. EUR KO
z 90 diodami LED 40 00 870 201 73,00 ZX13
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Wersja profesjonalna

358-05_12___im Aufbau.indd   5/359358-05_12___im Aufbau.indd   5/359 08.11.18   11:2008.11.18   11:20



Nóż uniwersalny
oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego · wsuwane ostrze · 
możliwość szybkiej, wielokrotnej zmiany pozycji roboczej ostrza · możliwość 
zamocowania ostrzy haczykowych i trapezowych · malowane proszkowo 
1 szt. ostrzy trapezowych w komplecie

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
162 40 00 817 702 4,80 PK13

Nóż uniwersalny 99 E
wsuwane ostrze · oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego: lekka 
i odporna na korozję · ergonomiczny kształt – pewne trzymanie nawet przy 
dużym użyciu siły · szybka wymiana ostrza · możliwość ustawienia ostrza 
w 5 pozycjach 
3 szt. ostrzy zapasowych w komplecie

Dł. całkowita mm Opakowanie Nr art. EUR KO
155 opakowanie z otwo-

rem do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 817 705 8,60 WK01

155 luzem 40 00 787 004 7,50 WK01

Nóż uniwersalny
2-materiałowa oprawka z powłoką antypoślizgową · wsuwane ostrze · 
możliwość szybkiej, wielokrotnej zmiany pozycji roboczej ostrza
1 szt. ostrzy trapezowych w komplecie

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
158 40 00 817 703 8,25 PK13

Nóż uniwersalny FATMAX® PRO 2-IN-1
z dwoma wsuwanymi ostrzami · różnorodne zastosowanie · dwa ostrza 
w jednym nożu (ostrze hakowe i trapezowe) · wytrzymała oprawka 
z ciśnieniowego odlewu cynkowego · lekki i odporny na korozję · 
ergonomiczny kształt · pewne trzymanie nawet przy dużym użyciu siły
4 szt. ostrzy zapasowych w komplecie

Dł. całkowita mm Opakowanie Nr art. EUR KO
180 opakowanie z otwo-

rem do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 010 19,40 WK01

Nóż bezpieczny / nóż uniwersalny 
nóż bezpieczny i nóż uniwersalny w jednym · z urządzeniem 
umożliwiającym szybką wymianę · łatwa, bezpieczna i szybka wymiana 
ostrzy bez użycia narzędzi · magazynek na 5 ostrzy w uchwycie · 
zintegrowany przecinak do sznurów · ergonomiczna oprawka 2-materiałowa 
· powierzchnia antypoślizgowa · poręczna podkładka na kciuk
5 szt. ostrzy trapezowych w komplecie

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
180 40 00 817 718 10,45 PK13

Szybkowymienny nóż profesjonalny
łatwa, bezpieczna i szybka wymiana ostrzy bez użycia narzędzi · 
magazynek na 8 ostrzy w uchwycie · zintegrowany przecinak do sznurów · 
ergonomiczna oprawka 2-materiałowa
3 szt. ostrzy trapezowych w komplecie

Dł. całkowita mm Opakowanie Nr art. EUR KO
180 opakowanie z otwo-

rem do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 817 701 17,40 WK01

Nóż uniwersalny
z automatycznym magazynkiem uzupełniającym · z urządzeniem 
umożliwiającym szybką wymianę · łatwa, bezpieczna i szybka wymiana 
ostrzy bez użycia narzędzi · magazynek na 10 ostrzy · komora do załadunku · 
ergonomiczna oprawka 2-materiałowa · powierzchnia antypoślizgowa · 
poręczna podkładka na kciuk
10 szt. ostrzy trapezowych w komplecie

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
174 40 00 817 839 6,85 PK13

Nóż z wymiennym ostrzem
zagięta rękojeść · oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego · 
szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi · ustalone ostrze · 
magazynek na 15 ostrzy w uchwycie 
 
3 szt. ostrzy zapasowych w komplecie

Dł. całkowita mm Opakowanie Nr art. EUR KO
185 opakowanie z otwo-

rem do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 104 18,90 WK01

Nóż uniwersalny
składany · z podkładką na kciuk dla maksymalnego docisku · z płytką 
naciskową · ergonomiczny uchwyt 2-materiałowy · przegródka na 
ostrza z 5 zapasowymi ostrzami

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
160 28 40 00 817 777 14,07 WB10

Nóż uniwersalny z zestawem ostrzy
składany · z podkładką na kciuk · z płytką 
naciskową
Zestaw obejmuje: 
1 nóż uniwersalny, nr art. 40 00 817 777 
10 szt. ostrzy trapezowych 
2 szt. ostrzy wycinających 
2 szt. ostrzy do linoleum 
5 szt. ostrzy hakowych 
 
Dostawa w wysokiej jakości etui z nylonu

Zawartość Nr art. EUR KO
20 części 40 00 817 778 20,93 WB10

5/360
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Nóż składany FATMAX®

z wsuwanym ostrzem · szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi · 
pojemnik na ostrza w uchwycie · ergonomiczny kształt · pewne trzymanie 
nawet przy dużym użyciu siły · Klips taśmowy
3 szt. ostrzy zapasowych w komplecie

Długość mm Opakowanie Nr art. EUR KO
140 opak. z otw. 

do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 039 17,10 WK01

Nóż uniwersalny Quickslide™
ostrze i prowadnica wsuwają i wysuwają się jednocześnie · ergonomiczny 
korpus z metalu · wymiana ostrza bez użycia narzędzi · nadaje się do 
wszystkich ostrzy standardowych · z paskiem zaciskającym · z 1 ostrzem

Długość mm Opakowanie Nr art. EUR KO
145 opakowanie z otwo-

rem do sprzedaży 
w sklepach 
samoobsługowych

40 00 787 019 16,00 WK01

Nóż uniwersalny Quickslide™ II
z ostrzem sportowym i trapezowym · suwak ostrza z cynku gwarantuje 
wytrzymałość i długą żywotność · ząbkowane ostrze sportowe 75 mm · 
szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi · ergonomiczny uchwyt – łatwa 
wymiana ostrza sportowego jedną ręką · suwak ostrza standardowego 
można wygodnie przesuwać kciukiem · blokada bezpieczeństwa przy ostrzu 
sportowym – zapobiega przypadkowemu otwarciu · mechanizm InterLock™ 
zapobiega równoczesnemu otwarciu obu ostrzy

Długość mm Opakowanie Nr art. EUR KO
120 opakowanie 

do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 801 038 22,00 WK01

Ostrze trapezowe
do noża uniwersalnego · hartowane z wymrażaniem

Powło-
ka

Długość 
ostrza 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Opako-
wanie

Nr art. EUR KO

52 18,7 0,65 10 sztuk/
podajnik

40 00 817 765 2,101) PK13

52 18,7 0,65 50 sztuk/
podajnik

40 00 817 883 9,201) PK13

tytan 61 18,7 0,65 10 sztuk/
podajnik

40 00 817 766 3,951) PK13

tytan 61 18,7 0,65 50 sztuk/
podajnik

40 00 817 884 17,251) PK13

1) cena za JS

40 00 817 76640 00 817 765

Ostrze trapezowe multisharp
czarne ostrze · do noża uniwersalnego · hartowane z wymrażaniem · 
bardzo ostre 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Długość 
ostrza mm

Szer. ostrza 
mm

Gr. ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

52 18,7 0,65 40 00 817 893 3,001) WK21
1) cena za JS

Ostrze trapezowe
do noża uniwersalnego
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Długość 
ostrza 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Typ Nr art. JS EUR KO

62 19 0,65 6-11-
916

40 00 817 733 10 3,471) WK01

1) cena za JS

Ostrze trapezowe
do noża uniwersalnego · opakowane w skrzynce z tworzywa sztucznego 
po 100 sztuk
JS = 1 skrzynka po 100 sztuk

Długość 
ostrza 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Typ Nr art. EUR KO

62 19 0,60 1-11-916 40 00 817 727 35,001) WK01
1) cena za JS

Ostrze hakowe
do noża uniwersalnego · hartowane z wymrażaniem

40 00 817 76840 00 817 767
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Powło-
ka

Długość 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Opako-
wanie

Nr art. EUR KO

48,2 0,65 18,7 10 szt./
podaj-
nik

40 00 817 767 3,601) PK13

48,2 0,65 18,7 50 szt./
podaj-
nik

40 00 817 885 15,151) PK13

tytan 48,2 0,65 18,7 10 szt./
podaj-
nik

40 00 817 768 5,001) PK13

tytan 48,2 0,65 18,7 50 szt./
podaj-
nik

40 00 817 886 23,551) PK13

1) cena za JS
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Ostrze hakowe multisharp
czarne ostrze · do noża uniwersalnego · hartowane z wymrażaniem · 
bardzo ostre 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Długość 
ostrza mm

Gr. ostrza 
mm

Szer. ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

48,2 0,65 18,7 40 00 817 892 3,851) WK21
1) cena za JS

Ostrze hakowe
nadaje się szczególnie do cięcia opakowań, wykładzin podłogowych i osłon 
plastikowych 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Długość 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Typ Nr art. EUR KO

50 0,65 19 2/-11-983 40 00 787 117 6,601) WK01
1) cena za JS

Ostrze hakowe
do noża uniwersalnego 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Długość 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza

Szer. 
ostrza

Typ Nr art. EUR KO

50 0,65 19 6/-11-802 40 00 817 734 5,681) WK01
1) cena za JS

Nóż z ostrzem łamanym
oprawka/ostrza ze stali szlachetnej · blokada zabezpieczająca · 
z magazynkiem na 2 ostrza · ostrza nacięte w miejscu łamania
3 szt. ostrzy zapasowych w komplecie

Szer. ostrza Długość mm Nr art. EUR KO
9 mm 146 40 00 817 751 5,80 PK13

Nóż z ostrzem łamanym
z szyną bieżną Inox · automatyczna blokada zabezpieczająca · zintegrowany 
magazynek zapasowych ostrzy · gumowane uchwyty
Dostawa zawiera 2 zapasowe łamane ostrza

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
 9 140 40 00 817 933 2,30 PK13
18 163 40 00 817 753 4,05 PK13
25 205 40 00 817 934 5,45 PK13

Nóż z ostrzem łamanym SM
standardowy nóż z ostrzem łamanym w wersji do tworzywa sztucznego · 
dwuczęściowy korpus ułatwia szybką wymianę ostrzy · bezpieczne łamanie 
zużytego ostrza dzięki zdejmowanej nakładce na końcówki

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

 9,0 130 pakowane 
SB

40 00 817 755 3,10 WK01

 9,0 130 luzem 40 00 787 003 2,50 WK01
18,0 160 pakowane 

SB
40 00 817 757 4,40 WK01

18,0 160 luzem 40 00 787 002 4,00 WK01

Nóż z ostrzem łamanym
automatyzacja i bezpieczeństwo · wyposażony w 1 ostrze · 
z urządzeniem blokującym · uchwyt 2K

Szer. ostrza 
mm

Długość mm Typ Nr art. EUR KO

 9 165 DC90S 40 00 817 924 6,85 WX41
18 195 DC180S 40 00 817 925 11,05 WX41

Nóż z ostrzem łamanym
automatyzacja i bezpieczeństwo · bezpieczna obsługa dzięki 
automatycznemu składaniu ostrza · z otwieraczem do puszek i 
śrubokrętem · ergonomiczny uchwyt

Szer. ostrza 
mm

Długość mm Typ Nr art. EUR KO

18 185 DFC569B 40 00 817 928 7,05 WX41

Nóż z ostrzem łamanym
z prowadnicą metalową · automatyczna blokada ostrza · ergonomiczny 
kształt · z praktycznym klipsem mocującym
1 ostrze zapasowe w komplecie

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
9 150 40 00 817 746 4,15 WC15

Nóż z ostrzem łamanym FatMax™
prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej · większa siła oporu ostrza przy ruchu 
zwrotnym (do 20 kg) · blokada ostrza za pomocą suwaka: kółko ustalające 
nie jest konieczne · czyścik ostrza ze sprężyną – bezpieczne zamknięcie i 
ochrona przed piaskiem oraz dużymi cząsteczkami kurzu · suwak ostrza z 
materiału Bi · szybkie ściąganie łamacza ostrza · szybka wymiana ostrzy – 
automatyczny podajnik nowego ostrza

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

 9,0 138 pakowane SB 40 00 787 036 10,60 WK01
18,0 180 luzem 40 00 787 000 14,50 WK01
18,0 180 pakowane SB 40 00 801 037 15,20 WK01
25,0 215 pakowane SB 40 00 787 041 17,70 WK01

40 00 787 036
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Nóż z ostrzem łamanym FatMax™
wytrzymały korpus z odlewu ciśnieniowego aluminium · ostrze nierdzewne 
ze stali · precyzyjne cięcie i łatwe przechowywanie · uchwyt antypoślizgowy · 
lekki i odporny na rdzę · smukły kształt · samozamykający się suwak ostrza · 
klips do mocowania

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

 9 135 opak. z otw. 
do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 048 6,80 WK01

18 155 opak. z otw. 
do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 043 12,50 WK01

Nóż z ostrzem łamanym
dla większego bezpieczeństwa i precyzji podczas cięcia, ostrze jest ustalane 
za pomocą małej śruby · uchwyt DynaGrip z materiału Bi dla bezpiecznej 
pracy bez ześlizgnięcia · bardzo wytrzymałe ostrze (szerokość 25 mm, 
grubość 0,7 mm) dla cięższych prac · każde ostrze ma sześć łamanych 
segmentów (= 7 końcówek i krawędzi ostrzy)

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

25 180 opak. z otw. 
do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 639 15,90 WK01

Zestaw noży z ostrzem łamanym
składające się z noża bezpiecznego i noża tnącego

Opakowanie Nr art. EUR KO
nóż z ostrzem tnącym 4000817753 oraz 
bezpieczny nóż 4000817713

40 00 817 944 9,65 PK13

Nóż z ostrzem łamanym Interlock
metalowy korpus z odlewu ciśnieniowego o dużej stabilności i niewielkim 
ciężarze · opatentowane połączenie InterLock® zabezpiecza nieruchome 
ostrze dzięki obu zakładkowym częściom uchwytu · szybka wymiana ostrza 
bez użycia narzędzi · umieszczony z boku, pewnie zatrzaskujący się suwak 
ostrza

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

 9,5 135 pakowane SB 40 00 817 749 7,20 WK01
18,0 165 luzem 40 00 787 001 9,70 WK01
18,0 165 pakowane SB 40 00 817 764 9,90 WK01

40 00 817 749

Nóż z ostrzem łamanym
wąska oprawka · blokada zabezpieczająca · prowadnica ze stali · z kółkiem 
ustalającym
Dostawa zawiera 2 zapasowe łamane ostrza

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
18 167 40 00 817 752 2,65 PK13

Nóż z ostrzem łamanym MPO
prowadnica ostrza ze stali szlachetnej ułatwia pracę · stabilność i długa 
żywotność · ergonomiczne ukształtowany uchwyt dla większego komfortu · 
w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i precyzji ostrze jest 
podczas cięcia ustalane przez małą śrubę

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

18 165 opak. z otw. 
do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 005 8,70 WK01

18 165 luzem 40 00 787 006 8,00 WK01

Nóż z ostrzem łamanym
z blokadą kółka w formie standardowej · z 1 ostrzem 
 
ostrza zapasowe w komplecie

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
18 160 40 00 817 728 9,25 WC15

Nóż z ostrzem łamanym AUTOLOCK
uchwyt z tworzywa sztucznego ABS · prowadnica ostrza ze stali szlachetnej
2 szt. ostrzy zapasowych w komplecie

Szer. ostrza 
mm

Długość 
mm

Opakowanie Nr art. EUR KO

18 175 opak. z otw. 
do sprzedaży 
samoobsługowej

40 00 787 641 8,40 WK01

Nóż z ostrzem łamanym
wykonany całkowicie z metalu · przycisk Auto-Lock · zintegrowany 
magazynek na 6 zapasowych ostrzy
Dostawa zawiera 2 zapasowe łamane ostrza

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
18 135 40 00 817 750 34,20 WC15

Nóż z ostrzem łamanym
ze stalową prowadnicą, wkładką uchwytu z gumy, antypoślizgową, 
z praktycznym otwieraczem do opakowań i puszek z farbą
1 ostrze zapasowe w komplecie

Szer. ostrza 
mm

Długość mm Typ Nr art. EUR KO

18 155 z kółkiem 
ustalającym

40 00 817 747 7,45 WC15

18 155 z przycis-
kiem

40 00 817 748 7,45 WC15

Nóż z ostrzem łamanym
obudowa z aluminium · prowadnica ostrza ze stali szlachetnej · z miękkim, 
gumowym uchwytem · blokada zabezpieczająca · zintegrowany 
magazynek zapasowych ostrzy z automatycznym przeładunkiem. · 
malowany proszkowo
Dostawa zawiera 5 zapasowych łamanych ostrzy

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
18 166 40 00 817 840 5,60 PK13
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Zestaw noży z ostrzem łamanym
składa się z dwóch noży z łamanym ostrzem

Opakowanie Nr art. EUR KO
ostrze 4000817753 oraz 4000817933 40 00 817 945 6,75 PK13

Ostrz segmentowe
do noża z ostrzem łamanym · 
hartowane z wymrażaniem 
 
JS = 1 podajnik z 
zabezpieczeniem po 10 sztuk

Powło-
ka

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Miejsca 
bezpie-
cznego 
pęknięcia

Nr art. EUR KO

 9,1 0,4  80 12 40 00 817 771 1,851) PK13
17,7 0,5 100  0 40 00 817 887 2,551) PK13
17,7 0,5 100  7 40 00 817 772 2,351) PK13
25 0,7 142  6 40 00 817 881 5,451) PK13

tytan  9,1 0,4  80 12 40 00 817 773 2,701) PK13
tytan 17,7 0,5 100  0 40 00 817 888 4,401) PK13
tytan 17,7 0,5 100  7 40 00 817 774 4,101) PK13
tytan 25 0,7 142  6 40 00 817 882 7,001) PK13
1) cena za JS

40 00 817 774

40 00 817 771

Ostrze odłamywane hakowe
do noża z ostrzem łamanym · hartowane z wymrażaniem 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Powło-
ka

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Miejsca 
bezpie-
cznego 
pęknięcia

Nr art. EUR KO

tytan 17,7 0,5 104,5 3 40 00 817 831 7,801) PK13
1) cena za JS

Ostrz segmentowe multisharp
czarne ostrze · do noża z ostrzem łamanym · hartowane z wymrażaniem · 
bardzo ostre 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Miejsca 
bezpie-
cznego 
pęknięcia

Nr art. EUR KO

 9,1 0,4  80 12 40 00 817 889 2,551) WK21
17,7 0,5 100  7 40 00 817 890 3,051) WK21
25 0,7 142  6 40 00 817 891 7,351) WK21
1) cena za JS

40 00 817 890

40 00 817 889

Ostrz segmentowe
do noża z ostrzem łamanym 
 
JS = 1 podajnik z zabezpieczeniem po 10 sztuk

Szer. 
ostrza 
mm

Gr. 
ostrza 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Miejsca 
bezpie-
cznego 
pęknięcia

Nr art. JS EUR KO

 9,0 0,43  85 12 40 00 817 775 10 3,151) WK01
 9,0 0,43  85 12 40 00 817 760  1 4,001) WK01
18,0 0,55 110  7 40 00 817 776 10 3,771) WK01
18,0 0,55 110  7 40 00 817 762  1 5,201) WK01
1) cena za JS

Ostrz segmentowe Carbide
do noża z ostrzem łamanym · powlekanie węglikiem wolframu · 
szlifowane za pomocą diamentu 
 
J.OP. = 1 bezpieczny podajnik

Szer. ostrza mm Opakowanie Nr art. EUR KO
18 10 sztuk/podajnik 40 00 787 670 10,901) WK01
18 50 sztuk/podajnik 40 00 787 671 35,101) WK01
1) cena za dozownik

Nóż dla grafików
aluminium · wyposażenie z 9 ostrzami

Szer. ostrza mm Nr art. EUR KO
4,9 40 00 817 926 8,10 WX41

Nr art. EUR KO
40 00 817 927 3,45 WX41

Ostrze zapasowe do noża dla grafików

Nóż do gratowania TRIMMEX SIMPLASTO
zaokrąglony z przodu · uchwyt z aluminium pokryty powłoką Softgrip · 
szerokie spektrum wydajności · umożliwia łatwe okrawanie różnych części 
z tworzywa sztucznego · nadaje się również do prac cięcia papieru i papy 
komplet z 1 ostrzem

Dł. całkowita 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Nr art. EUR KO

163 7,5 17 40 00 817 769 4,85 WX14

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO
36,5 x 5,7 x 0,5 40 00 817 721 3,00 WX14

Ostrze do gratowania - JS = 10 sztuk
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Nóż bezpieczny SECUPRO MERAK
praktyczny nóż bezpieczny z w pełni automatycznym cofaniem ostrza · lekki 
i w pełni przyjazny dla użytkownika · do szczególnie bezpiecznej pracy bez 
wysiłku · doskonałe do 2 warstwowych kartonów, obwódek z tworzywa 
sztucznego, taśmy klejącej, towarów zrolowanych i wielu innych
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

128 x 18 x 50 9 40 00 817 798 11,70 WX14

Ostrze Nr. 92
pasuje do nr art. 40 00 817 798 + 40 00 817 832

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO
26 x 18,5 x 0,4 40 00 817 799 3,501) WX14
1) cena za opakowanie‘

Ostrze przemysłowe - JS = 10 sztuk/op.

Nóż bezpieczny SECUNORM HANDY 
kompaktowy i poręczny · narzędzie tnące z „pazurem i o wszystkich 
właściwościach, wymaganych także w wilgotnych środowiskach pracy · 
nierdzewny uchwyt i ostrze mogą być używane bardzo długo · wysokie 
częstotliwości odcięcia · możliwość cięcia prawie każdego materiału · 
automatyczne cofanie ostrza
zapasowe ostrze zob. nr art. 40 00 817 781
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

100 x 7,8 x 25,5 8,5 40 00 817 780 3,90 WX14

Nóż bezpieczny SECUNORM HANDY 
klasyk w formacie kieszonkowym · poręczny · narzędzie tnące z „pazurem i 
o wszystkich właściwościach · ostrze i uchwyt mogą być długo użytkowane 
· możliwość cięcia prawie każdego materiału – także przy wysokich 
częstotliwościach odcięcia · automatyczne cofanie ostrza
Zapasowe ostrze zob. nr art. 40 00 817 781
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

100 x 7,8 x 25,5 8,5 40 00 817 784 3,90 WX14

Nóż bezpieczny
oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego · automatyczne cofanie 
ostrza · możliwość zamocowania ostrzy hakowych i trapezowych · 
malowanie proszkowo
1 szt. ostrzy trapezowych w komplecie

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

167 x 25 x 35 24 40 00 817 713 5,20 PK13

Nóż bezpieczny 99 E
precyzyjna oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego · specjalnie 
ukształtowana dla wygodnej pracy · ostrze jest automatycznie cofane 
poprzez balanser do oprawki, jeśli mechanizm posuwu jest puszczany lub 
nóż wypuszczany z ręki 
 
dostawa zawiera specjalne, zaokrąglone bardzo wytrzymałe ostrza

Długość mm Opakowanie Nr art. EUR KO
155 luzem 40 00 787 102 11,70 WK01

Nóż bezpieczny SECUMAX 150
jednorazowy nóż bezpieczny ze schowanym ostrzem i głowicą ostrza 3w1 
do przecinania, skrobania i nacinania · szczególnie ergonomiczny, uchwyt 
z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym waży ona 
zaledwie 24 g · do wszystkich występujących materiałów do cięcia - od folii 
poprzez obwódki z tworzywa sztucznego i taśmę klejącą do 2-warstwowego 
kartonu

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

148 x 11 x 37,2 6,2 40 00 817 829 2,35 WX14

Nóż bezpieczny SECUPRO 625
z zaokrąglonym ostrzem trapezowym · szczególnie ergonomiczny uchwyt 
ściskany z nakładką Soft-Grip do optymalnego uchwytu · lekko chodząca 
dźwignia ułatwia wyjęcie ostrza · szczególnie duża głębokość cięcia 
w połączeniu z w pełni automatycznym mechanizmem cofania ostrza 
· wygodna wymiana ostrza · doskonałe do 3 warstwowych kartonów, 
towarów zrolowanych, gumy, PCW, wykładziny i wielu innych, także 
opornych cięć każdego rodzaju
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

154 x 22 x 67 21 40 00 817 836 24,60 WX14

Ostrze trapezowe
pasuje do art. nr 40 00 817 836, 40 00 817 991
J.OP. = 10 sztuk/podajnik

Długość 
ostrza mm

Szer. ostrza 
mm

Gr. ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

55,5 19 0,63 40 00 817 837 4,131) WX14
1) cena za dozownik

Nóż bezpieczny SECUPRO MARTEGO
nóż bezpieczny z w pełni automatycznym cofaniem ostrza · 
bardzo bezpieczny, wytrzymały, ergonomiczny i wszechstronny i o 
wysokojakościowym wykonaniu · uchwyt z aluminium z nakładką SoftGrip · 
doskonały do 2 warstwowych kartonów, obwódek z tworzywa sztucznego, 
taśmy klejącej, towarów zrolowanych, PCW i wielu innych, także do cięcia 
opornych materiałów wszelkiego rodzaju · włącznie z zabezpieczeniem do 
blokowania dźwigni
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

155 x 18 x 48,5 9 40 00 817 832 19,40 WX14
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Nóż bezpieczny SECUNORM 175
wielostronne narzędzie do skrawania · innowacyjna wymiana ostrza: 
4-częściowe używane ostrze można szczególnie łatwo wymienić za pomocą 
przycisku do wymiany ostrza · ergonomiczny uchwyt · świeże wykonanie · 
automatyczne cofanie ostrza · zapasowe ostrze zob. nr art. 40 00 817 781
dostawa z zamontowanym ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

109,5 x 13,5 x 34 10 40 00 817 981 3,15 WX14

Ostrze Nr. 45
pasuje do nr art. 40 00 817 780, 
40 00 817 784, 40 00 817 838, 
40 00 817 981
J.OP. = 10 sztuk/opakowanie 
przezroczyste

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO
39 x 18,4 x 0,3 40 00 817 781 2,841) WX14
1) cena za opakowanie‘

Nóż bezpieczny SECUPRO MAXISAFE
z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym · 3-stronny 
suwak dla prawo i leworęcznych · ulepszona ergonomia · dobra ochrona 
przed ścieraniem dzięki wzmocnieniu z metalu · zaokrąglane. 2-stronne 
ostrze użytkowe o wysokiej jakości · szybka i bezpieczna wymiana ostrza 
bez użycia narzędzi · z w pełni automatycznym cofaniem ostrza 
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO

148 x 18 x 42 17 40 00 817 991 9,35 WX14

Nóż bezpieczny SECUNORM PROFI25
profesjonalny w przypadku każdego zastosowania · bardzo wytrzymałe 
narzędzie tnące do wszystkich materiałów i rodzajów cięcia · ostrze 
wysuwane przy 25 mm · można nim otwierać łatwo np. także 3-warstwowe 
kartony · z automatycznym cofaniem ostrza
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO

143 x 17 x 31 21 40 00 817 715 10,00 WX14

Nóż bezpieczny SECUPRO MEGASAFE
wysokiej ilości nóż bezpieczny z aluminium  · praktyczny przycisk do 
wymiany ostrza: ostrze można łatwo i bezpiecznie wyjmować z przodu · w 
pełni automatyczne cofanie ostrza
dostawa z zamontowanym ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO

153 x 26 x 38 20 40 00 817 954 19,70 WX14

Ostrze trapezowe
pasuje do art. nr 40 00 817 715, 40 00 817 954
J.OP. = 10 sztuk/podajnik

Długość 
ostrza mm

Szer. ostrza 
mm

Gr. ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

60 19 0,63 40 00 817 783 3,911) WX14
1) cena za dozownik

Nóż bezpieczny SECUNORM PROFI 
klasyk dla osób praworęcznych · ponadczasowy kształt, duża wytrzymałość 
i wszechstronne możliwości zastosowania · wyposażony w automatyczny 
mechanizm cofania ostrza · do normalnych prac związanych z cięciem, 
jak przecinanie do 3-warstwowego kartonu folii, obwódek z tworzywa 
sztucznego lub worków
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

142 x 16 x 31 19,6 40 00 817 830 9,30 WX14

Nóż bezpieczny SECUNORM PROFI LIGHT
jest bardzo lekki, ponieważ ma uchwyt z tworzywa sztucznego · wykazuje 
się jednak bardzo dobrymi właściwościami tnącymi · oraz prawie że 
uniwersalnymi możliwościami zastosowania · dla wszystkich powszechnie 
stosowanych materiałów, ponieważ ostrze wysuwane jest na dużą długość · 
do niezliczonej ilości cięć · do specjalnych wymagań, ponieważ do uchwytu 
można włożyć ostrza o różnych kształtach · z automatycznym cofaniem 
ostrza
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

140 x 15,3 x 30 15,5 40 00 817 801 6,65 WX14

Nóż bezpieczny SECUNORM MIZAR
wysokiej jakości nóż bezpieczny · lekko chodząca dźwignia do zwalniania 
ostrza · do wszystkich istniejących materiałów do przecinania · dzięki dużej 
głębokości cięcia · różne rodzaje cięcia dzięki doskonałej obróbce · 
z automatycznym cofaniem ostrza 
dostawa z zamontowanym ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO

139 x 15,6 x 50,5 15 40 00 817 980 7,60 WX14

Ostrze trapezowe
pasuje do art. nr 40 00 817 801, 40 00 817 830 + 40 00 817 980
J.OP. = 10 sztuk/podajnik

Długość 
ostrza mm

Szer. ostrza 
mm

Gr. ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

53 19 0,63 40 00 817 997 3,711) WX14
1) cena za dozownik
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Nóż bezpieczny SECUNORM 380
pierwszy na świecie nóż bezpieczny z ostrzem wysuwanym prawie na 
8 cm i automatycznym cofaniem ostrza · zabezpieczenie zapobiega 
niekontrolowanemu przez użytkownika wysunięciu się ostrza z uchwytu · 
tnie jak nóż z ostrzem łamanym, ale bezpiecznie - np. grubsze materiały jak 
styropian, pianka, pianka budowlana i wełna wygłuszająca ale także 
4-warstwowe kartony, worki i wszelkie rodzaje folii
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

170,5 x 20 x 34 73 40 00 817 833 11,60 WX14

Nr art. EUR KO
40 00 817 834 4,601) WX14

1) cena za opakowanie‘

Ostrze do cięcia styropianu - J.OP. = 10 sztuk/op.

Nóż bezpieczny SECUNORM PROFI40
głębokie cięcie · wysoka jakość · prawdziwy profesjonalista, jeśli chodzi 
np. o otwieranie worków różnego rodzaju · bardzo duża głębokość cięcia, 
dzięki ostrzu wysuwanego na 40 mm · poza tym ostrze jest bardzo odporne 
na złamanie · leworęczni muszą tylko jeden raz obrócić je w uchwycie · 
automatyczne cofanie ostrza · doskonałe do wszystkich występujących 
materiałów do przecinania, jak np. 3-warstwowy karton, folia, worków, 
zrolowanych materiałów, pianki, styropianu, PCW itd.
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

143 x 17 x 31 36 40 00 817 806 11,00 WX14

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO
71,2 x 17,7 x 0,5 40 00 817 807 5,031) WX14
1) cena za opakowanie‘

Ostrze do cięcia styropianu - JS = 10 sztuk/op.

Nóż do cięcia folii/papieru SECUMAX 350
uniwersalne urządzenie o szerokim zakresie zastosowań · komfort i 
maksymalne bezpieczeństwo dzięki ukrytym ostrzom · szczególnie 
ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z rękojeścią Soft-Grip dla 
optymalnego chwytu · innowacyjna głowica tnąca z dwiema krawędziami 
tnącymi i podwójnym nożem do taśmy samoprzylepnej · tnie wszystkie 
popularne materiały, takie jak folia, taśma z tworzywa sztucznego, 
do 2 warstw kartonu i taśmy samoprzylepne
Dostawa w komplecie z jednym ostrzem i jednym ostrzem zapasowym 
w rękojeści

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

154 x 12 x 40 6 40 00 817 841 8,60 WX14

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO
38,9 x 25,8 x 0,3 40 00 817 842 6,20 WX14

Głowica ostrza - JS = 10 sztuk/op.

Nóż bezpieczny SECUMAX 320
z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym · dla prawo 
i leworęcznych · kryte ostrze do największego bezpieczeństwa pracy 
i maksymalnej ochrony towaru · nowy design i wyraźnie ulepszona 
ergonomia włącznie z nakładką Soft-Grip · nowe. 4-stronne ostrze użytkowe 
o wysokiej jakości · uchylne noże do żłobienia taśmy klejącej o dwóch 
głębokościach żłobienia ( 5 mm/3,5 mm) · szybka i szczególnie bezpieczna 
wymiana ostrza bez użycia narzędzi
Komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

155 x 11 x 54 4 40 00 817 993 7,20 WX14

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO
26 x 18,5 x 0,4 40 00 817 994 5,451) WX14
1) cena za dozownik

Ostrze przemysłowe · J.OP. = 10 sztuk/podajnik
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Nóż bezpieczny SECUMAX EASYSAFE
wszechstronnie uzdolniony · z nożem do taśmy samoprzylepnej i zakrytym 
ostrzem · charakterystyczny przód narzędzia tnącego pomaga w przebiciu 
się do worków lub palet zgrzewanych folią i ich otwarciu · zintegrowana 
sprężyna z tworzywa sztucznego ułatwia cięcie cienkich folii i wstęg papieru 
- nawet w pojedynczych warstwach · umożliwia także cięcie skóry i pasków 
z tworzywa sztucznego
komplet z 1 ostrzem

Dł. x szer. x wys. 
mm

Gł. skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

207 x 10 x 66 6,6 40 00 817 838 9,25 WX14

Pojemnik zbiorczy
przestronny pojemnik zbiorczy na odpady z tworzywa sztucznego, 
przechowywanie i utylizacja zużytych ostrzy · gdy pojemnik jest pełny, 
można do oporu dokręcić pokrywę - następnie nie można już otworzyć 
pokrywy · pojemnik zbiorczy na odpady z ostrzami można bezpiecznie i 
całkowicie zutylizować

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
107 x 105 x 210 40 00 817 880 10,99 WX14

Nóż składany
Inox · jednoczęściowy · z blokadą ostrza · szlif falisty · uchwyt z tworzywa 
sztucznego

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
190 78 40 00 817 907 14,90 PK13
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Nóż do taśmy / do gipsu
z wygiętym ostrzem · z uchwytem drewnianym

Długość mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
205 80 40 00 817 820 5,40 WX42

Nóż do ołowiu Don Carlos
w kształcie ćwierćksiężyca

Długość ostrza mm Uchwyt Nr art. EUR KO
100 jasna rękojeść 

drewniana
40 00 817 224 46,20 WK34

Nóż roboczy
z nitowanym uchwytem drewnianym · otwór na sznurek · 
ostrze z nierdzewnej stali 
(pasująca skórzana pochwa zob. nr art. 40 00 817 827 – nie należy do 
zestawu – należy zamawiać osobno)

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
240 130 40 00 817 826 18,00 WX42

Nazwa Nr art. EUR KO
Skórzana pochwa, pasująca do noża 
roboczego, nr art. 40 00 817 826

40 00 817 827 16,45 WX42

Nóż składany
w kształcie przebijaka · do izolowania i cięcia · bardzo wytrzymały · rączka 
antypoślizgowa z tw. szt./drewna · nierdzewny

Dł. rękojeści mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
135 150 40 00 817 785 14,05 WX42
135 175 40 00 817 786 15,10 WX42
135 250 40 00 817 787 24,25 WX42

40 00 817 787

40 00 817 786

40 00 817 785

Nóż do izolacji
bardzo płaskie ostrze · hartowane i polerowane · wykonany ze stali 
szlachetnej · podwójne ostrze ząbkowane · końcówka ostrza przeznaczona 
do wiercenia w materiałach izolacyjnych. · z 2-materiałowym uchwytem
Obszary zastosowania: szlifowanie stałych i twardych materiałów 
izolacyjnych, szlifowanie elastycznych i miękkich materiałów 
izolacyjnych

Długość mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
420 280 40 00 817 739 7,70 TU08

Nóż do izolacji
ostrze szlifowane obustronnie · szlif piłowy do gęstych i twardych 
materiałów np. styropianu · szlif falisty do materiałów miękkich i lekkich np. 
wełny mineralnej · symetryczna końcówka ostrza do wiercenia otworów 
np. w linach drucianych czy przewodach · nierdzewne · z uchwytem 
drewnianym

Długość ostrza mm Gr. tylnej części mm Nr art. EUR KO
280 2,8 40 00 817 793 15,85 WX42

Nóż do usuwania gratu/karbów
krótkie stabilne ostrze karbonowe · długi, komfortowy uchwyt drewniany 
nitowany · do nacinania i gratowania

Dł. całkowita 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

190 140 35 40 00 817 794 7,20 WX42

Nóż składany
wysokojakościowy scyzoryk · uchwyt z drewna oliwnego · 
ostrze nierdzewne · satynowane szczęki

Długość w stanie 
otwartym mm

Dł. rękojeści 
mm

Nr art. EUR KO

200 85 40 00 817 869 59,95 WX42

Nóż do obsługi jedną ręką 
FRAME
drewniany uchwyt Zebrano · 
ostrze ze stali nierdzewnej AISI 
440 · Liner Lock · klips 
taśmowy · etui Cordura

Długość w sta-
nie otwartym 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

202 115 87 40 00 817 879 28,45 WX20

Nóż składany
nierdzewny · system Virobloc · 
w przypadku którego ostrze 
jest ustalane za pomocą 
pierścienia zabezpieczającego

Długość 
w stanie 
otwartym 
mm

Dł. 
rękojeści 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Rozmiar Nr art. EUR KO

177 100 77 7 40 00 817 876 8,95 WX20
195 110 85 8 40 00 817 858 9,15 WX20
210 120 90 9 40 00 817 877 11,25 WX20

Scyzoryk  
rękojeść z drewna pigwy · szczęki ze stali szlachetnej i przyczepiane osłony · 
ostrze ze stali nierdzewnej AISI 420 · wzornictwo Laguiole · zdobione pióro 
grzbietowe

Dł. całkowita 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

191 106 85 40 00 817 878 26,95 WX20
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Dł. całkowita 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

180 105 75 40 00 817 843 23,20 WX20

Nóż uniwersalny g

płytki i szczęki z jednego elementu · głębokie wgłębienia zapewniają 
optymalne trzymanie · wyjątkowo stabilne wykonanie · twarde okucia · 
nieruchome ostrze 

Dł. całkowita 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

212 115 97 40 00 817 847 34,20 WX20

Nóż do obsługi jedną ręką  
uchwyt drewniany · powłoka tytanowa · ostrze ze stali nierdzewnej 420 · 
Liner Lock · klips taśmowy z powłoką tytanową

Długość 
ostrza mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość w 
stanie ot-
wartym mm

Nr art. EUR KO

92 113 205 40 00 817 848 19,35 WX20

Nóż uniwersalny
wytrzymała rowkowana osłona przyczepiana · wytłoczone zagłębienia na 
palce · ostrze z nierdzewnej stali · dynamiczne wzornictwo · dwustronny 
przycisk ostrza · zaczep ze stali szlachetnej

Dł. całkowita 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

195 112 80 40 00 817 951 11,05 PK13

Nóż roboczy
ostrze nierdzewne · uchwyt z tworzywa sztucznego · z pierścieniem

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
170 70 40 00 817 835 8,65 WX42
195 90 40 00 817 898 14,70 WX42

40 00 817 835

Nóż składany
zawiera: duże i małe ostrze, piłę, otwieracz do puszek, otwieracz do butelek 
z wkrętakiem, ostrze do zdejmowania izolacji z drutów, szydło z uchem 
do wiercenia i przebijania, pierścień (inox), pęsetę, wykałaczkę, nożyczki, 
haczyk wielofunkcyjny i piłkę do drewna

Dł. rękojeści 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Nr art. EUR KO

91 26,5 19,5 40 00 817 854 35,95 WC15

Nóż składany SWIZA D05
Stal 440 · blokada zabezpieczająca · czerwony uchwyt antypoślizgowy · 
ostrze 75 mm, z blokadą bezpieczeństwa, szydło z uchem do wiercenia i 
przebijania, otwieracz do butelek, wkrętak nr 3, giętarka do drutu, otwieracz 
do puszek, wkrętak nr 1, korkociąg sommeliera, pęseta, wytrzymała piła ze 
stali Inox 

Długość 
w stanie 
otwartym 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

170 95 75 40 00 817 992 43,45 WX20

Scyzoryk przemysłowy
wytrzymały scyzoryk z 
ustalanym nierdzewnym 
ostrzem · rączka drewniana · 
nierdzewne szczęki 
etui skórzane i ostrzałka 
w komplecie

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
190 85 40 00 817 905 21,45 WX42

Scyzoryk
osłona z tworzywa sztucznego · 
ciśnieniowy odlew cynkowy · 
stal AISI 420 · ryglowanie back 
lock

Dł. całkowita 
mm

Dł. rękojeści 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

212 120 92 40 00 817 849 20,95 WX20

Nóż do obsługi jedną ręką
uchwyt z wkładem antypoślizgowym · blokowane ostrze nierdzewne · 
z klipsem

Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
75 40 00 817 870 6,10 WX42

Nóż uniwersalny g

płytki i szczęki z jednego elementu · wyjątkowo stabilne wykonanie · 
wkładki z drewna pakka zielone/szare
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Nóż ratowniczy
uchwyt aluminiowy · ze stali nierdzewnej · obustronne przyciski pod kciuk · 
ucinak do pasów · przebijak · klips 

Dł. 
rękojeści 
mm

Długość w 
stanie ot-
wartym mm

Długość 
ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

120 205 80 40 00 817 952 10,50 PK13

Nóż ratowniczy
wkład ze stali nierdzewnej · pochwa z drewna pakka · ostrze czernione · 
ze stali nierdzewnej AISI 420 · obustronne przyciski pod kciuk · 
ucinak do pasów · przebijak · blokada liner lock · klips

Dł. 
rękojeści 
mm

Długość w 
stanie ot-
wartym mm

Długość 
ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

127 219 92 40 00 817 875 18,75 WX20

Ostrzarka do noży
do ostrzenia wszystkich standardowych noży dostępnych w handlu · 
z pałąkiem zabezpieczającym

Nr art. EUR KO
40 00 817 812 14,10 WX20

Wielofunkcyjny zestaw narzędzi
nierdzewny · rozkładany · duże kombinerki · 3 różne noże · 3 różne wkrętaki · 
przecinak do drutu · otwieracz do puszek · pilnik · ekstra: nóż składany · 
kieszeń z materiału ze szlufką do paska

Nr art. EUR KO
40 00 807 005 26,98 WC11

Narzędzie wielofunkcyjne
szczypce ze sprężyną · 8 innych 
narzędzi · stal nierdzewna · 
dwubarwne uchwyty z 
aluminium i tworzywa 
sztucznego · etui nylonowe

Długość w sta-
nie zamkniętym 
mm

Długość w 
stanie 
otwartym mm

Długość 
ostrza 
mm

Nr art. EUR KO

100 153 60 40 00 817 953 11,50 PK13

Narzędzie wielofunkcyjne DBST
7 możliwości: nożyczki, nóż, piła, pilnik, wkrętak do śrub z rowkiem 
krzyżowym oraz dużymi i małym wkrętakiem do śrub płaskich 
tnie: skórę, liny, winyl, cienkie kable, sznury, cienki plastik, papier i wiele 
innych rzeczy · uchwyt ze stali szlachetnej z komponentem z miękkiego 
tworzywa sztucznego
W komplecie solidna saszetka na narzędzia

Długość 
w stanie 
zamkniętym 
mm

Długość 
w stanie 
otwartym 
mm

Długość 
ostrza b 
mm

Nr art. EUR KO

100 175 55 40 00 817 818 19,04 WB10

Narzędzie wielofunkcyjne REV
stal szlachetna · klips do mocowania · 13 funkcji · szczypce ze zwężonymi 
końcami · zwykłe szczypce · przecinak do drutu · nóż kombi 420HC · 
otwieracz do paczek · linearny (1 cala/2,54 cm) · otwieracz do puszek · 
otwieracz do kapsli · pilnik do drewna/metalu · wkrętak krzyżakowy · 
mały śrubokręt · średni śrubokręt

Długość 
w stanie 
zamkniętym 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Waga 
g

Nr art. EUR KO

97 66 198,4 40 00 817 929 39,75 WX39

Narzędzie wielofunkcyjne Wingmann
otwieracz do puszek/butelek· ostrze do zdejmowania izolacji · 
ucho do zawieszania
- szczypce ze zwężonymi końcami ze sprężyną 
- szczypce zwykłe ze sprężyną 
- obcinak do drutu ze sprężyną 
- ostrze do zdejmowania izolacji 
- nóż kombi 420HC 
- szczypce ze zwężonymi końcami ze sprężyną 
- otwieracz do opakowań 
- liniał (1,5 cala/3,8 cm)

Długość w stanie 
zamkniętym mm

Waga g Nr art. EUR KO

97 198,4 40 00 817 872 53,10 WX39
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Nóż uniwersalny Crater® c33x
ze stali szlachetnej 420 HC · ostrze wielofunkcyjne gładkie/szlif falisty · 
trzpień wciskany kciukiem · blokada locking liner · 1 karabińczyk / otwieracz 
do butelek · nylonowy uchwyt wzmocniony włóknem szklanym · farba 
narzędziowa srebrna/czarna  
 
dostawa w pudełku

Dł. całkowita mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
98,2 66 40 00 817 947 25,65 WX39

Narzędzie wielofunkcyjne Supertool 300
stal szlachetna · szczypce ze zwężonymi końcami wymienny obcinak do 
drutu i drutu twardego ·  nożyce do cięcia kabli · zaciskacz · nóż Clip Point · 
nóż ze szlifem falistym · pilnik do drewna/metalu · piła · mały, średni i duży 
wkrętak · wkrętak krzyżakowy · szydło z uchem · liniał (calowa/
centymetrowa) · otwieracz do puszek/butelek· ostrze do zdejmowania 
izolacji · ucho do zawieszania
W komplecie nylonowe etui

Długość w sta-
nie zamkniętym 
mm

Długość 
ostrza 
mm

Waga 
g

Nr art. EUR KO

115 81,3 286 40 00 817 853 107,10 WX39

Narzędzie wielofunkcyjne Skeletool® CX
ze stali szlachetnej z odporną na zadrapania powłoką wolframową-DLC · 
szczypce ze zwężonymi końcami · obcinak do drutu/drutu twardego · nóż 
Clip Point ze stali szlachetnej 154 CM · oprawka z włókna węglowego · duży 
uchwyt do bitów (wraz z 2 podwójnymi bitami) · karabińczyk / otwieracz do 
butelek · klips na pasek · schowek na bity w uchwycie 
Rodzaje bitów: 
wkrętak krzyżakowy 1 + 2 
płaskie 4,5 + 6 mm 
 
W komplecie nylonowe etui

Długość w stanie 
zamkniętym mm

Waga 
g

Nr art. EUR KO

107 142 40 00 817 865 116,10 WX39

Narzędzie wielofunkcyjne Wave®

szczypce ze zwężonymi końcami · obcinak do drutu/drutu twardego · 
nóż Clip Point · nóż ze szlifem falistym · piła do drewna · nożyczki · pilnik 
do drewna/metalu · pilnik diamentowy · duży i mały uchwyt do bitów 
(wraz z 2 podwójnymi bitami) · duży wkrętak · liniał · otwieracz do puszek/
butelek · ostrze do zdejmowania izolacji · ucho do zawieszania
Rodzaje bitów: 
wkrętak krzyżakowy i zegarmistrzowski 
krzyżakowy 1 + 2 i płaski 4,5 mm 
 
Zestaw zawiera wysokiej jakości kaburę

Długość w stanie zamkniętym mm Waga g Nr art. EUR KO
102 241 40 00 817 859 125,10 WX39

 Charge® ALX
uchwyt z aluminium eloksalowanego na twardo · szczypce ze zwężonymi 
końcami, obcinak do drutu, obcinak do drutu twardego, szczypce do 
zaciskania, nóż Clip Point ze stali 154 CM, nóż ze szlifem falistym, 
otwieracz, piła, pilnik do drewna/metalu, pilnik diamentowy · 2 duże 
uchwyty do bitów, mały uchwyt do bitów, 10 podwójnych bitów, otwieracz 
do puszek/butelek, ostrze do zdejmowania izolacji · stałe i zdejmowane 
ucho do zawieszania, zdejmowany klips, liniał (calowa, centymetrowa)
Zestaw zawiera wysokiej jakości kaburę

Nr art. EUR KO
40 00 817 856 179,10 WX39
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parametry skrawania
jakość ostrzy HSS-TIN HSS stal szlachetna specjalna stal szlachetna stal wysokogatunkowa
do blach do 1100 N/mm² 1100 N/mm² 800 N/mm² 600 N/mm² 400 N/mm²

Nożyce dźwigniowe do blachy
typ berliński · stal wysokogatunkowa · do długich prostych cięć · śruba 
całkowicie ze stali · główka szara piaskowana · z otwartymi, wygiętymi 
ramionami · ostrza całkowicie hartowane · (58 HRC)

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

254 prawe maks. 
0,78

maks. 
0,45

40 00 810 932 11,75 PK06

40 00 810 932

Nożyce do blachy
stal wysokogatunkowa · nadają się do krótkich, prostych cięć i do cięć 
po krzywiznach (duże promienie) · głowica szara piaskowana · z otwartymi, 
wygiętymi ramionami · ostrza całkowicie hartowane · (58 HRC)

Dł. 
całkowita 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

250 prawe maks. 1 maks. 
0,5

40 00 810 936 14,10 PK06

250 lewe maks. 1 maks. 
0,5

40 00 810 938 14,10 PK06

40 00 810 936

Nożyce do blachy Ideal
stal wysokogatunkowa · nadają się do prostych ciągłych cięć i do cięć 
o zaokrąglonych kształtach · szare piaskowane · z otwartymi, wygiętymi 
ramionami · ostrza całkowicie hartowane · (58 HRC)

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 
0,8

maks. 
0,45

40 00 810 940 20,95 PK06

260 lewe maks. 
0,8

maks. 
0,45

40 00 810 941 20,95 PK06

40 00 810 941

40 00 810 940

Nożyce do blachy pelikan
stal wysokogatunkowa · do długich, prostych i ciągłych cięć · szare 
piaskowane · z otwartymi, wygiętymi ramionami · ostrza całkowicie 
hartowane · (58 HRC)

Dł. 
całkowita 
mm

Wyko-
nanie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

300 prawe maks. 
0,78

maks. 
0,45

40 00 810 945 22,65 PK06

40 00 810 945

Nożyce dźwigniowe do blachy
stal wysokiej jakości 62HRC · ostrza całkowicie hartowane · 
nadają się do krótkich, prostych cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · 
przełożenie dźwigniowe · uchwyty 2-składnikowe z powłoką z PVC 
i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość mm Wykonanie Stal mm Nr art. EUR KO
248 prawy maks. 1,2 40 00 810 964 12,25 PK06
260 prawe maks. 1,5 40 00 810 972 17,45 PK06

40 00 810 972

40 00 810 964

Nożyce dźwigniowe do blachy
stal wysokiej jakości 62HRC · ostrza całkowicie hartowane · kute na 
gorąco · ostrza piaskowane · nadają się do prostych ciągłych cięć i do 
cięć o zaokrąglonych kształtach · przełożenie dźwigniowe · uchwyty 
2-składnikowe z powłoką z PVC i zabezpieczeniem przed 
ześlizgnięciem

Długość mm Wykonanie Stal mm Nr art. EUR KO
260 prawy maks. 1,5 40 00 810 978 19,35 PK06
260 lewe maks. 1,5 40 00 810 952 18,95 PK06

Nożyce do blachy Ideal
ostrza ze specjalnej stali szlachetnej  · nadają się do ciągłych prostych 
cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · nowa geometria główki zapewnia 
bardzo dużą poręczność · nadaje się optymalnie do pracy w miejscach o 
szczególnie małych średnicach i trudno dostępnych · zoptymalizowane 
przełożenie dźwigni przy konstrukcji zajmującej mało miejsca gwarantuje 
100% wydajności przy małym nakładzie siły · uchwyt ERGO dla lekkiej 
pracy · jakość cięcia 400 N/mm2 = 1,2 mm · jakość cięcia 600 N/mm2 = 
1,0 mm · jakość cięcia 800 N/mm2 = 0,8 mm

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal szla-
chetna mm

Nr art. EUR KO

180 prawy maks. 
1,2

maks. 0,8 40 00 811 009 17,64 WC05

180 lewe maks. 
1,2

maks. 0,8 40 00 811 029 17,64 WC05

40 00 810 952

Nożyce do blachy Ideal
ostrza ze specjalnej stali szlachetnej  · nadają się do prostych ciągłych 
cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · kompaktowa głowica z częściowo 
wpuszczanym złączem śrubowym główki dla większej poręczności i precyzji · 
złącze śrubowe zamka z kołkiem stojącym i sprężyną niewymagającą 
konserwacji · mniejszy kąt otwierania uchwytu · centrujący rygiel 
zamykający · ostrza hartowane indukcyjnie · (61 HRC)

40 00 811 032

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal szla-
chetna mm

Nr art. EUR KO

230 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 811 031 50,33 WC05

230 lewy maks. 
1,2

maks. 1 40 00 811 032 50,33 WC05
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Nożyce dźwigniowe do blachy
ostrza ze stali szlachetnej, kuta matrycowo · w całości ulepszane cieplnie · 
ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (59 HRC) · nadają się do krótkich, 
prostych cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · z podwójnym 
przełożeniem dźwigniowym ·  samootwierające · ząbkowane ostrze · 
z ergonomicznym uchwytem 2-materiałowym i zabezpieczeniem 
przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 950 34,44 WC05

260 lewe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 951 34,44 WC05

Nożyce do blachy Ideal
ostrza ze stali szlachetnej, kuta matrycowo · w całości ulepszane 
cieplnie · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (59 HRC) · 
nadają się do prostych ciągłych cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · 
z podwójnym przełożeniem dźwigniowym · prasowane ramiona z blachy · 
samootwierające · ząbkowane ostrze · z ergonomicznym uchwytem 
2-materiałowym i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 953 34,44 WC05

260 lewe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 954 34,44 WC05

Nożyce dźwigniowe do blachy
typ berliński · ostrza zze stali szlachetnej · do prostych cięć · śruba 
całkowicie ze stali · główka szara piaskowana · z otwartymi, wygiętymi 
ramionami · ostrza hartowane indukcyjnie · (59 HRC)

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal mm Stal 
szlachetna 
mm

Nr art. EUR KO

250 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 850 18,55 WC06
300 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 851 23,17 WC06

Nożyce do blachy
ostrza ze stali szlachetnej · nadają się do krótkich, prostych cięć i do cięć 
po krzywiznach (duże promienie) · uchwyty lakierowane · z otwartymi, 
wygiętymi ramionami · ostrza hartowane indukcyjnie (59 HRC)

Dł. 
całkowita 
mm

Wyko-
nanie

Stal mm Stal 
szlachetna 
mm

Nr art. EUR KO

275 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 852 24,36 WC06
275 lewe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 854 24,36 WC06

Nożyce do blachy
ostrza ze stali szlachetnej · nadają się do krótkich, prostych cięć i do cięć 
po krzywiznach (małe promienie) · wyjątkowo wąska głowica · uchwyty 
pokryte PVC · z otwartymi, wygiętymi ramionami · ostrza hartowane 
indukcyjnie · (59 HRC)

Dł. 
całkowita 
mm

Wyko-
nanie

Stal mm Stal 
szlachetna 
mm

Nr art. EUR KO

250 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 857 17,15 WC06

Nożyce do blachy Ideal
ostrza zze stali szlachetnej · nadają się do prostych ciągłych cięć i do cięć 
o zaokrąglonych kształtach · uchwyty lakierowane · z otwartymi, wygiętymi 
ramionami · ostrza hartowane indukcyjnie · (59 HRC)

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal mm Stal 
szlachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 858 30,87 WC06
260 lewe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 859 30,87 WC06
280 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 860 35,14 WC06
280 lewe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 861 35,14 WC06

Nożyce do blachy Ideal
ostrza zze stali szlachetnej  · bez ogranicznika otwierania i z bardzo wąską 
główką · nadają się do prostych ciągłych cięć i do cięć o zaokrąglonych 
kształtach · uchwyt pokryty PVC · z otwartymi, wygiętymi ramionami · 
ostrza hartowane indukcyjnie · (59 HRC)

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal mm Stal 
szlachetna 
mm

Nr art. EUR KO

280 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 811 033 36,26 WC06
280 lewy maks. 1 maks. 0,8 40 00 811 034 36,26 WC06

40 00 811 034

40 00 811 033

Nożyce do blachy pelikan
ostrza ze stali szlachetnej · do długich, prostych i ciągłych cięć · uchwyty 
lakierowane · z otwartymi, wygiętymi ramionami · ostrza hartowane 
indukcyjnie · (59 HRC)

Dł. 
całkowita 
mm

Wyko-
nanie

Stal 
mm

Stal 
szlachetna 
mm

Nr art. EUR KO

300 prawe maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 862 34,44 WC06
300 lewy maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 863 34,44 WC06
350 prawy maks. 1 maks. 0,8 40 00 810 864 40,81 WC06

Nożyce dźwigniowe do blachy
ostrza ze stali szlachetnej (ostrza 59 HRC) · nadają się do krótkich, 
prostych cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · ostrze z 
mikrouzębieiem do pracy bez ślizgania się · z ergonomicznym uchwytem 
2-materiałowym i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

240 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 962 19,04 WC05

240 lewe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 963 19,04 WC05

40 00 810 963

40 00 810 962
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Nożyce do blachy Ideal
ostrza ze stali szlachetnej, kuta matrycowo · w całości ulepszane cieplnie · 
ostrza hartowane indukcyjnie (59 HRC) · nadają się do prostych ciągłych 
cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · wyjątkowo płaska główka · z 
podwójnym przełożeniem dźwigniowym · prasowane ramiona z blachy · 
samootwierające · ząbkowane ostrza · z ergonomicznym uchwytem 
2-materiałowym i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

230 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 960 27,44 WC05

Nożyce do blachy do cięcia ciągłego
głowica kuta matrycowo · w całości ulepszane cieplnie · ostrza dodatkowo 
hartowane indukcyjnie (59 HRC) · nadają się do prostych ciągłych cięć · 
z podwójnym przełożeniem dźwigniowym · prasowane ramiona z blachy · 
samootwierające · ząbkowane ostrze · z ergonomicznym uchwytem 
2-materiałowym i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 956 37,24 WC05

260 lewe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 957 37,24 WC05

Nożyce do blachy Ideal
ostrza ze specjalnej stali szlachetnej · nadają się do prostych ciągłych 
cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · z podwójnym przełożeniem 
dźwigniowym · prasowane ramiona · samootwierające · optymalna 
geometria nieząbkowanych ostrzy umożliwia łatwe cięcia przy obniżonym 
o 25% nakładzie pracy · głowica kuta matrycowo · w całości ulepszane 
cieplnie · odporne na ścieranie dzięki dodatkowemu hartowaniu 
indukcyjnemu ostrzy (61 HRC) · z ergonomicznym uchwytem 
2-materiałowym i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal mm Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 965 43,05 WC05

260 lewe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 966 43,05 WC05

Nożyce do blachy Ideal
ostrza ze stali HSS (65 HRC), dzięki temu znacznie większa trwałość · 
nadają się do prostych ciągłych cięć i do cięć o zaokrąglonych kształtach · 
podwójne przełożenie dźwigniowe · samootwierające · głowice kute 
matrycowo · w całości ulepszane cieplnie · podwójne przełożenie 
dźwigniowe dla lepszego cięcia · z ergonomicznym uchwytem 
2-materiałowym i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

260 prawe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 968 102,83 WB10

260 lewe maks. 
1,2

maks. 1 40 00 810 969 102,83 WB10

Nożyce do blachy do cięcia ciągłego Longstyle-Profi
ostrza ze stali szlachetnej 59 HRC · nadają się do długich i prostych 
ciągłych cięć oraz do dużych średnic · z podwójnym przełożeniem 
dźwigniowym · głowica ze stali szlachetnej, kuta matrycowo, ulepszona 
cieplnie · odporne na ścieranie dzięki dodatkowemu hartowaniu 
indukcyjnemu ostrzy · długość ostrza 64 mm · lekkie, stabilne uchwyty 
z ergonomicznymi 2-materiałowymi osłonami i zabezpieczeniem 
antypoślizgowym · kątowanie głowicy tnącej zapewnia większe 
bezpieczeństwo

Dł. 
całkowita 
mm

Wyko-
nanie

Stal 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

280 lewy 1,2 1 40 00 810 947 32,06 WC05

Nożyce do blachy MAXSTEEL®

uchwyt z materiału Bi dla większego komfortu i zabezpieczenia 
przed ześlizgnięciem · chromowane części nożyc · kuty stop stalowy 
(chrom-molibden)

Długość Wykona-
nie

Blacha 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

250 proste 1,2 0,7 40 00 787 083 23,90 WK01

40 00 787 083

Nożyce do blachy FATMAX® PRO
szczęki z powłoką tytanowo-azotkową · szczęki schodzące się w jednej 
płaszczyźnie do precyzyjnych prac · ostrza ze stali chromowo-molibdenowej 
· boczna dźwignia ryglująca

Długość 
mm

Wykona-
nie

Stal bu-
dowlana 
mm

Stal sz-
lachetna 
mm

Nr art. EUR KO

250 proste maks. 
1,2

maks. 
0,8

40 00 787 044 30,40 WK01

Nożyce do blachy/prętów okrągłych
korpus ze stabilnych, wysokojakościowych płyt stalowych · dzięki nowej 
formie korpusu (korpus płytowy) można łatwo przesunąć blachę · duży 
płynnie regulowany docisk · dzięki temu cięcie jest precyzyjne i przebiega 
dokładnie wzdłuż rysy powierzchniowej · sworznie zabezpieczające 
przed wypadkiem przy pracy · wysokojakościowe hartowane i szlifowane 
elementy tnące, gwarantują długą żywotność urządzenia · nadaje się 
szczególnie do prac montażowych ślusarskich, instalatorskich, do prac 
w warsztatach kształcących itp. · łatwy transport 
 
Z dźwignią ręczną w komplecie

Wydajność skrawa-
nia blachy stalowej 
mm

Wydajność skrawa-
nia stali okrągłej 
mm

Nr art. EUR KO

50 x 4 11 40 00 810 997 130,75 PX12
50 x 5 11 40 00 810 998 148,05 PX12
70 x 6 13 40 00 810 999 207,40 PX12
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Ostrze wymienne
do nożyc do blachy i blachy okrągłej

Wersja Dł. całkowita 
mm

Pasuje do Nr art. EUR KO

nóż górny 120 Nr art. 
40 00 810 997

40 00 810 986 33,45 PX12

nóż górny 150 Nr art. 
40 00 810 998

40 00 810 987 42,15 PX12

nóż górny 180 Nr art. 
40 00 810 999

40 00 810 988 52,35 PX12

nóż dolny 120 Nr art. 
40 00 810 997

40 00 810 989 20,35 PX12

nóż dolny 150 Nr art. 
40 00 810 998

40 00 810 991 24,70 PX12

nóż dolny 180 Nr art. 
40 00 810 999

40 00 810 992 27,75 PX12

Sprężyna skręcana
do nożyc do blachy i prętów okrągłych

Pasuje do Nr art. EUR KO
Nr art. 40 00 810 997 40 00 801 056 7,30 PX12
Nr art. 40 00 810 998 40 00 801 057 7,90 PX12
Nr art. 40 00 810 999 40 00 801 058 13,05 PX12

Nożyce do cięcia taśm stalowych D122N
główka ze stali wysokogatunkowej · dociskacz zapobiega podskakiwaniu 
końców taśmy · płaska dolna część daje się łatwo wsunąć pod taśmę 
skrzynki · uchwyty lakierowane

Dł. całkowita mm Pojemność Nr art. EUR KO
225 0,6 x 25 mm 40 00 811 008 23,87 WC06

Nożyce do bezpiecznego cięcia taśm
do cięcia taśm metalowych i z tworzywa sztucznego · z przełożeniem 
dźwigniowym oszczędzającym siły · dociskaczem bezpieczeństwa i 
powłokami ERGO · głowica ze specjalnej stali narzędziowej · · hartowane 
w oleju i odpuszczone · ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie · 
zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców · polecane przez BG

Dł. całkowita mm Pojemność Nr art. EUR KO
250 0,5 x 25 mm 40 00 810 898 59,65 PX26
600 1,2 x 50 mm 40 00 810 899 165,90 PX26

40 00 810 899

40 00 810 898

Bezpieczne nożyce do cięcia bandówki D123S
z podwójnym przełożeniem dźwigniowym · ulepszona cieplnie 
głowica nożyc z odlewu precyzyjnego · do jednoręcznego przecinania 
taśm stalowych do 32 x 1 mm · ostrza hartowane indukcyjnie · 
dociskacz zapobiega podskakiwaniu taśmy podczas procesu cięcia · 
z ergonomicznym uchwytem 2-materiałowym i zabezpieczeniem 
przed ześlizgnięciem

Dł. całkowita 
mm

Pojemność Wykonanie Nr art. EUR KO

260 1 x 32 mm prawe 40 00 810 944 86,66 WC06
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Nożyce bezpieczne SECUMAX 363
małe nożyce bezpieczne z przyjaznym dla palców szlifem specjalnym · 
możliwość pracy z dokładnością do milimetrów w wielu obszarach · 
do szczególnie drobnych i ukierunkowanych cięć · wyjątkowo łatwe 
prowadzenie przy użyciu kciuka i drugiego palca · łatwe cięcie kartonu, 
papieru, folii, tkanin, sznurków i opasek · palce i dłoń są przy tym chronione 
przed zranieniem przez specjalny szlif ostrzy i zaokrąglone z przodu 
końcówki

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
134 x 8 x 65,5 40 00 817 982 9,69 WX14

Nożyce bezpieczne SECUMAX 564
z długim ostrzem i specjalnym szlifem chroniącym palce · do szczególnie 
długich cięć · z otworem na kciuk i bardzo długim ostrzem, służącym 
jednocześnie jako idealna powierzchnia przyłożenia · dzięki temu nożyce 
bezpieczne zapewniają wyjątkową kontrolę nad wykonywaną pracę i trzeba 
wykonać jedynie kilka cięć, aby przeciąć karton, papier, folię, tkaniny i wiele 
więcej materiałów · najwyższe bezpieczeństwo zapewniają specjalny szlif 
ostrzy i zaokrąglone z przodu końcówki

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
218 x 12 x 82 40 00 817 983 19,89 WX14

Nożyce bezpieczne SECUMAX 565
duże nożyce bezpieczne z przyjaznym dla palców szlifem specjalnym 
i licznymi dodatkami · uniwersalne narzędzie  zarówno w pracy i w domu · 
nasze uniwersalne narzędzie do profesjonalnego cięcia · idealne do 
większych dłoni  albo do pracy w rękawicach · karton, papier, folia, tkanina 
i wiele innych materiałów nie wytrzymają silnych cięć · jednak użytkownik 
jest doskonale chroniony  dzięki specjalnemu szlifowi i zaokrąglonym 
końcówkom · dodatkowe rowki do cięcia drutów i kabli, kły na uchwycie 
do otwierania zamknięć

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
216 x 13 x 83 40 00 817 984 24,68 WX14

Nożyczki Kevlar®

do cięcia materiału Kevlar® w kablach światłowodowych, plastiku, tapicerek, 
chust, materiałów oraz wielu innych materiałów · stal wysokowęglowa 
HRC 60–62 · twardość ostrzy HV1200 · nóż ze szlifem falistym zapewnia 
dokładne cięcie i zapobiega ślizganiu się włókien · uchwyty powlekane 
elastomerami termoplastycznymi
Kevlar® to zarejestrowany znak towarowy firmy E.I. du Pont de Nemours 
and Company

Długość mm Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO
160 42 40 00 817 895 19,70 PK13

Nożyczki Kevlar®

do cięcia włókien z materiału KEVLAR® w kablach światłowodowych, nie 
używać do innych materiałów · chromowana na twardo powierzchnia 
szlifowana · stal elektryczna chromowo-wanadowa · hartowane w oleju 
 
uchwyty: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia
Kevlar® to zarejestrowany znak towarowy firmy E.I. du Pont de Nemours 
and Company

Długość mm Nr art. EUR KO
160 40 00 794 317 37,74 WX18

Nożyce do nici/tkanin
stabilne nożyce przemysłowe do wszystkich włókien lub cienkich włókien 
z tworzywa sztucznego · z mikro ząbkami · prosty kształt · ostro zakończone

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
100 40 00 817 897 16,20 WX42

Nożyczki domowe
z wydłużonym otworem · odpowiednie do materiału, papieru itd.

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
150 40 00 817 863 14,65 WX42
200 40 00 817 861 17,95 WX42

Nożyce uniwersalne
powlekane tytanem · bez konieczności ostrzenia · wysoka jakość 
wykonania · do cięcia kartonu, włókna szklanego, włókien specjalnych, folii 
tekstylnej, folii węglowej · z otworem dwumateriałowym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
175 40 00 817 814 5,65 WX42
210 40 00 817 815 6,40 WX42

40 00 817 815

4000817814
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Nożyce robocze / do papieru
z patentowanym systemem RingLock® · zapewnia bieg przegubów 
bez luzów · samonastawne · z wysokojakościowej nierdzewnej stali 
z ergonomicznie ukształtowanymi 2-składnikowymi chwytami na palce · 
trwałość ostrza jest o ok. 20% większa, a dokładność cięcia o do 40% 
większa · lekkie i wyprodukowane do użytku przemysłowego

Model Dł. całkowita 
mm

Dł. cięcia 
mm

Nr art. EUR KO

6913/ 6” 150  60 40 00 817 828 15,60 WC15
6917/10” 255 110 40 00 817 822 30,20 WC15

40 00 817 822

40 00 817 828

Nożyczki do papieru / tapeciarskie
długie ostrza do cięcia papieru i papy · nierdzewne

Dł. całkowita mm Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO
200 100 40 00 817 803 6,55 WX42
250 135 40 00 817 805 7,80 WX42

Nożyce robocze / krawieckie
wytrzymałe nożyczki z lakierowanymi uchwytami · 
regulowane łączenie ostrzy

Dł. całkowita mm Wersja Nr art. EUR KO
250 dla osób 

praworęcznych
40 00 817 809 10,60 WX42

Nożyce do worków / skóry
idealne do cięcia skóry i grubych materiałów · solidne wykonanie

Dł. całkowita mm Powierzchnia Nr art. EUR KO
180 wersja niklowana 40 00 817 871 13,45 WX42

Nożyczki dla elektryków
nierdzewne

Długość mm Nr art. EUR KO
125 40 00 817 800 5,20 WX42

Nożyczki dla montera elektrycznego do cięcia materiału Kevlar®

do cięcia materiału Kevlar® w kablach światłowodowych, materiałów 
izolacyjnych, taśm izolacyjnych oraz wielu innych materiałów · stal 
wysokowęglowa HRC 60–62 · twardość ostrzy HV1200 · uchwyty 
z nylonu z zawartością włókna szklanego 30% z powłoką TPR 
Kevlar® to zarejestrowany znak towarowy firmy E.I. du Pont de 
Nemours and Company

Długość mm Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO
138 42 40 00 817 894 23,65 PK13

Nożyczki dla elektryków/rzemieślników 
stabilny, mocny kształt · nadają się do cienkich drutów, węży izolacyjnych, 
kabli NYM itd. · uchwyt z powłoką 2-materiałową z tworzywa sztucznego

Długość mm Nr art. EUR KO
140 40 00 817 802 10,75 PK13

Nożyce dla elektryków/rzemieślników
precyzyjne szlifowanie z drobnymi ostrzami zapewnia czyste, 
antypoślizgowe cięcie. · krawędź tnąca z przecinakiem do kabli · 
z torebką na pasek z tworzywa sztucznego · ostrza ze stali nierdzewnej · 
twardość ostrza ok. 56 HRC

Długość mm Nr art. EUR KO
155 40 00 795 313 14,83 WX18

Nożyce jubilerskie
proste ostrza ze śrubą · idealne do precyzyjnych prac w metalu · 
nierdzewne · uchwyty lakierowane

Dł. całkowita mm Ostrze Nr art. EUR KO
180 wersja prosta 40 00 810 970 6,75 WX42
180 wersja wygięta 40 00 811 027 7,35 WX42
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Nożyczki uniwersalne
ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej · dla przemysłu, rzemiosła 
i gospodarstwa domowego · tną papier, tekturę, materiał, cienką blachę, 
gałęzie, skórę, wykładzinę dywanową itp. · uchwyty z tworzywa 
sztucznego odpornego na uderzenia

Dł. całkowita mm Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO
140 31 40 00 817 931 8,26 WC06
190 42 40 00 817 932 9,10 WC06

40 00 817 932

40 00 817 931

Nożyce wielofunkcyjne
do cięcia papy, tworzywa sztucznego, Al, Ms i folii miedzianych · nie 
do drutu stalowego ani blachy żelaznej · hartowane ostrza ze szlifem 
precyzyjnym· sprężyna otwierająca i zapadka · stal chirurgiczna, nierdzewna, 
hartowana w powietrzu 
 
uchwyty:  tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia

Dł. całkowita mm Kształt Nr art. EUR KO
140 proste 40 00 794 318 13,09 WX18
185 zagięte po katem 40° 40 00 794 321 16,32 WX18
190 proste 40 00 794 322 14,96 WX18

Nożyczki uniwersalne D48A-2
uchwyt ERGO dla niemęczącej pracy · ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej · 
dla przemysłu, rzemiosła i gospodarstwa domowego · tną papier, tekturę, 
materiał, cienką blachę, gałęzie, skórę, wykładzinę dywanową itp. · 
ergonomiczny kształt uchwytów z wkładką miękką

Dł. całkowita mm Dł. ostrzy mm Nr art. EUR KO
190 36 40 00 810 977 11,76 WC06

Nożyczki uniwersalne COMBINOX®

odpowiedni do cięcia wykładziny dywanowej, kwiatów, skóry, papy, papieru, 
cienkich blach itd. · prowadnik do cięcia drutu wiążącego · ostrza okrągłe 
do ściągania izolacji z kabli o średnicy 1,0 i 1,5 mm · wszystkie części 
metalowe ze stali szlachetnej · ergonomiczny kształt uchwytów 
z wkładką miękką

Dł. całkowita mm Dł. ostrzy mm Nr art. EUR KO
190 40 40 00 810 979 14,63 WC06

Nożyczki uniwersalne Multisnip Master
odpowiedni do cięcia blach, siatek drucianych, materiałów izolacyjnych, 
blachy miedzianej, włókniny, skóry, tekstylnych wykładzin podłogowych, 
płaskich kabli · nadają się do długich i prostych ciągłych cięć oraz do dużych 
średnic · nastawne połączenie śrubowe zamka · wszystkie części metalowe 
ze stali szlachetnej · ostrza ulepszane cieplnie · długość ostrzy 50 mm

Dł. całkowita mm Dł. ostrzy mm Nr art. EUR KO
235 50 40 00 810 982 12,46 WC06

Nożyce uniwersalne CP
kompaktowe nożyce jednoręczne · uniwersalne zastosowanie · 
odpowiednie do cięcia siatek drucianych, skóry, blachy, tworzywa 
sztucznego, papieru, gumy, taśm stalowych i miękkich drutów żelaznych · 
nóż i sworznie z hartowanej stali · uchwyty z prasowanej blachy stalowej 
pokryte tworzywem sztucznym dla wygodnego chwytania

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
205 40 00 810 908 40,20 WX47

Szczypce do plomb
do plomb ołowianych · stal · 
niklowane · z przełożeniem dźwigni 
kolanowej  
 
uchwyt pokryty tworzywem 
sztucznym

Do Ø plomb mm Długość mm Nr art. EUR KO
 8 130 40 00 810 660 55,20 WK44
10 170 40 00 810 661 65,80 WK44

Plomba ołowiana
kształt okrągły · bez drutu · 
w kilogramach 
 
JS = 1 kg 
 
Ø 8 mm ok. 850 sztuk = 1 kg 
Ø 10 mm ok. 380 sztuk = 1 kg

Ø plomby mm Nr art. EUR KO
 8 40 00 810 725 27,401) WK44
10 40 00 810 726 27,401) WK44
1) na za JS / kg

Drut plombowy
żelazo · ocynkowany · grubość 
drutu wewn. 0,5 mm – na 
zewnątrz 0,3 mm · grubość 
całkowita: 1,1 mm

Waga kg Wersja Długość m Nr art. EUR KO
na pierścień: 
1

ok. 400 40 00 810 727 40,401) WK44

na wiązkę: 
1/2,

cięty po 
1000 szt.

0,2 40 00 810 728 27,051) WK44

1) cena za JS
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Szczypce rewolwerowe do dziurkowania
z 6 bolcami · z trwałej blachy stalowej · malowane proszkowo ·  
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 i 5,0 mm Ø

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
240 40 00 810 612 9,10 PK08

Szczypce rewolwerowe do dziurkowania
do sztancowania otworów w skórze, materiałach i tworzywach sztucznych · 
z 6 wymiennymi bolcami: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm · z trwałej 
blachy stalowej · malowane proszkowo · ze sprężyną otwierającą i zapadką

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
220 40 00 810 620 13,35 WX18

Szczypce rewolwerowe do dziurkowania
przełożenie dźwigniowe · z 6 wymiennymi bolcami z trwałej blachy 
stalowej · okienko · niklowane · z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa 
sztucznego · 70% oszczędności siły ·  2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm Ø

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
250 40 00 810 635 23,40 WK15

Szczypce rewolwerowe do dziurkowania
do sztancowania otworów w skórze, materiałach i tworzywach sztucznych · 
z 3 bolcami: Ø 4,0 / 5,0 / 4,5 mm i 3 bolce: Ø 4,5 / 5,0 / 5,5 mm · z trwałej 
blachy stalowej · wersja niklowana · ze sprężyną otwierającą i zapadką · 
rękojeść z tworzywa sztucznego

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
225 40 00 810 319 16,75 WK15

Ucha
do szczypiec rewolwerowych do dziurkowania · mosiądz niklowany

Ø ucha mm Typ Nr art. EUR KO
4,5 A 40 00 810 322 9,20 WK15
5,0 B 40 00 810 323 9,20 WK15
5,5 C 40 00 810 324 9,20 WK15

Szczypce kontrolne do dziurkowania
do dziurkowania plakietek kontrolnych · niklowane

Długość mm Otwór Nr art. EUR KO
145 okrągłe / 3 mm 40 00 810 656 65,30 WK44
145 trójkąt / znak 2 40 00 810 657 80,40 WK44

Wycinak monolityczny
DIN 7200 A · do wycinania tektury, skóry, gumy i innych miękkich 
materiałów · silny kształt kuty matrycowo · ostrze hartowane i odpuszczone 
na HV od 480 do 558 kp/mm² (HRC 47-52) · otwór wewnętrzny stożkowy 
toczony do tyłu i gładko zeszlifowany · trzon obrabiany i powlekany 
proszkowo w sposób zapewniający wytrzymałość

Ø otowru mm Nr art. EUR KO
 2 40 00 814 402 2,80 WX17
 3 40 00 814 403 2,80 WX17
 4 40 00 814 404 2,80 WX17
 5 40 00 814 405 2,80 WX17
 6 40 00 814 406 2,80 WX17
 7 40 00 814 407 2,85 WX17
 8 40 00 814 408 2,85 WX17
 9 40 00 814 409 2,95 WX17
10 40 00 814 410 3,30 WX17
11 40 00 814 411 3,70 WX17
12 40 00 814 412 4,00 WX17
13 40 00 814 413 4,65 WX17
14 40 00 814 414 4,80 WX17
15 40 00 814 415 5,25 WX17
16 40 00 814 416 5,80 WX17
17 40 00 814 417 6,25 WX17
18 40 00 814 418 6,60 WX17
19 40 00 814 419 7,00 WX17
20 40 00 814 420 7,95 WX17
22 40 00 814 422 9,15 WX17
24 40 00 814 424 11,35 WX17
25 40 00 814 425 11,95 WX17
26 40 00 814 426 13,20 WX17
27 40 00 814 427 14,05 WX17
28 40 00 814 428 15,15 WX17
30 40 00 814 430 16,95 WX17
32 40 00 814 432 18,75 WX17
34 40 00 814 434 20,80 WX17
35 40 00 814 435 21,55 WX17
36 40 00 814 436 22,60 WX17
38 40 00 814 438 25,05 WX17
40 40 00 814 440 27,75 WX17
42 40 00 814 442 30,85 WX17
45 40 00 814 445 35,70 WX17
48 40 00 814 448 42,60 WX17
50 40 00 814 450 46,95 WX17
55 40 00 814 451 62,70 WX17
60 40 00 814 452 79,15 WX17
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Zestaw wycinaków monolitycznych
DIN 7200 A · do wycinania tektury, skóry, gumy i innych miękkich 
materiałów · silny kształt kuty matrycowo · ostrze hartowane i odpuszczone 
na HV od 480 do 558 kp/mm² (HRC 47-52) · otwór wewnętrzny stożkowy 
toczony do tyłu i gładko zeszlifowany · trzon obrabiany i powlekany 
proszkowo w sposób zapewniający wytrzymałość

Zawartość Ø otowru mm Nr art. EUR KO
 8 częśc.  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 40 00 814 456 29,05 WX17
12 elem.  3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 

19, 22, 25 
40 00 814 455 64,65 WX17

14 części  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 20 

40 00 814 457 61,30 WX17
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Oprawka piły do metalu
z płaskownika stalowego · 18 x 8 mm · malowane proszkowo · kołki 
rozprężne zabezpieczone przed wypadnięciem zgodnie z DIN 6473 · z 
trzonkiem z drewna bukowego
W komplecie brzeszczot z bimetalu PROMAT

Długość arkusza mm Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO
300 24 40 00 814 059 7,60 PK12

Oprawka piły do metalu 320
z wygodnym uchwytem z tworzywa sztucznego oraz wysoko wystającym 
łukiem (odległość od brzeszczotu do łuku = ok. 108 mm) · specjalny uchwyt 
z przodu zapewnia dobre wsparcie dla ręki prowadzącej · malowane 
proszkowo · kołki rozprężne zabezpieczone przed wypadnięciem · możliwe 
jest alternatywne naprężenie brzeszczotu przy 90 stop. do gładkich cięć · 
mocowanie brzeszczotu zintegrowane z uchwytem
Dostawa w komplecie z bimetalicznym brzeszczotem Sandflex®

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
300 43 00 200 170 14,37 WX22

Oprawka piły do metalu
oprawka do pił do metalu o ultralekkiej konstrukcji ·uchwyt 2-materiałowy · 
wzmocniona włóknem szklanym · długość jedynie 400 mm · zintegrowany 
klucz do mocowania i magazyn arkuszy papieru · malowana proszkowo
Zakres dostawy: brzeszczot do metalu PUK dł. 300 mm

Długość arkusza mm Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO
300 24 40 00 814 017 9,25 WX24

Oprawka piły do metalu
uchwyt w kształcie litery D i  
przedni · pałąk i obrotowa gałka 
mocująca z powłoką antypoślizgową
W komplecie brzeszczot z 
bimetalu HSS PROMAT

Długość arkusza mm Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO
300 24 40 00 814 056 12,90 PK12

Oprawka piły do metalu
cała z odlewu aluminiowego · wysoki komfort cięcia dzięki ergonomicznemu 
kształtowi i niewielkiemu ciężarowi 650 g · z ochraniaczem i rękojeścią oraz 
uchwytem przednim z miękkiej gumy · naprężenie brzeszczotu zapewnia 
pokrętło znajdujące się na uchwycie · z regulacją 45° i 90° · gwarantowane 
maksymalne naprężenie brzeszczotu 800 N
W komplecie brzeszczot z bimetalu PROMAT

Długość arkusza mm Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO
300 24 40 00 814 065 19,95 PK12

Oprawka piły do metalu
wygodne, miękkie uchwyty · rama stalowa pokryta tworzywem sztucznym 
· wysokie naprężenie brzeszczotu zapewnia proste, czyste cięcia · 
alternatywne naprężenie brzeszczotu przy 55 stop. do gładkich cięć
W zestawie bimetaliczny brzeszczot Sandflex® (24 zęby an cal)

Dł. całkowita 
mm

Długość 
arkusza mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

390 300 24 40 00 814 064 24,04 WX22

Brzeszczot do metalu HSS
bimetaliczne · jednostronne uzębienie · duża prędkość cięcia i trwałość · 
szlifowane zęby z pełnego materiału · średniodrobne uzębienie

Dł. x sz. x gr. mm Liczba zębów 
na cal

Nr art. JS EUR KO

300 x 12,5 x 0,63 24 40 00 814 083  + 100 0,891) PK12
1) cena za szt.

Brzeszczot do metalu
bimetaliczne · do oddzielania blach, profili, rur wentylacyjnych itd. · bez 
ograniczeń nadaje się do obróbki stali wysokostopowych i stali szlachetnej · 
do łatwego piłowania · brak drgania podczas cięcia cienkich materiałów · 
giętki i odporny na rozerwanie

Dł. x sz. x 
gr. mm

Długość 
arkusza 
mm

Liczba 
zębów na 
cal

Nr art. JS EUR KO

300 x 13,0 
x 0,65

300 24 40 00 814 070  + 100 2,591) WX43

1) cena za szt.

Brzeszczot bi-metal do metalu Sandflex®

bimetaliczne · bimetaliczne· bezodpryskowe, elastyczne bimetaliczne 
płytki do wszelkiego rodzaju obróbki metalu

Dł. x sz. x gr. 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. JS EUR KO

300 x 13,0 x 0,65 18 40 00 814 052  + 100 1,641) WX22
300 x 13,0 x 0,65 24 40 00 814 093  + 100 1,641) WX22
300 x 13,0 x 0,65 32 40 00 814 054  + 100 1,641) WX22
1) cena za szt.

Brzeszczot do metalu
bimetaliczny brzeszczot z precyzyjnie szlifowanymi zębami · do wszelkiego 
rodzaju obróbki metalu · tył brzeszczotu ze stali sprężynowej odpornej na 
uderzenia, a krawędzie zębów z wysokostopowej stali Super HSS

Liczba zębów na cal Zawartość szt. Nr art. EUR KO
24 2 43 00 200 171 4,651) WX22
1) cena za zestaw

Brzeszczot do metalu ANKER
hartowana stal narzędziowa · dwustronne uzębienie

Dł. x sz. x gr. 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. JS EUR KO

300 x 25 x 0,80 24 40 00 814 081  + 50 0,921) WU05
1) cena za szt.

Brzeszczot do metalu WOLFRAM
ze stopowej stali narzędziowej z 2% dodatkiem wolframu · 
dwustronne uzębienie

Dł. x sz. x gr. 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. JS EUR KO

300 x 25 x 0,80 24 40 00 814 089  + 50 1,361) WU05
1) cena za szt.
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Asortyment brzeszczotów wyrzynarek 390170
PUK · w pudełku kartonowym
Zawartość: 
po 3 sztuki 
brzeszczotów uniwersalnych - PUK - 
(nr art. 40 00 814 020) 
brzeszczotów do metalu - PUK - 
(nr art. 40 00 814 021) 
brzeszczotów do drewna - PUK - 
(nr art. 40 00 814 022) 
drobnych brzeszczotów do metalu - PUK - 
(nr art. 40 00 814 023)

Zawartość Nr art. EUR KO
12 częściowy 40 00 814 024 6,601) WX24
1) cena za JS

Długość 
arkusza 
mm

Szerokość 
brzeszczo-
tu mm

Liczba 
zębów 
na cm

Liczba 
zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

150 6 10,0 25 40 00 814 020 3,901) WX24
150 6 12,0 32 40 00 814 021 3,901) WX24
1) cena za JS

Brzeszczot
z ostrym, falowanym, specjalnie 
hartowanym uzębieniem, z kołkiem 
do zawieszenia · do oprawki do pił 
nr art. 40 00 814 012, 40 00 814 013, 
40 00 814 015 oraz 40 00 814 016 · 
do cięcia drewna · grube uzębienie
JS = 12 sztuk

Długość 
arkusza 
mm

Szerokość 
brzeszczo-
tu mm

Liczba 
zębów 
na cm

Liczba 
zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

150 6 5,5 14 40 00 814 022 3,251) WX24
1) cena za JS

40 00 814 022

40 00 814 022

Brzeszczot do metalu, drobne 
uzębienie
z ostrym, specjalnie hartowanym 
uzębieniem, z kołkiem do zawieszenia · 
do oprawki do pił nr art. 
40 00 814 012, 40 00 814 013, 
40 00 814 015 oraz 40 00 814 016 · 
do cięcia bez zadziorów metalu · 
drobne uzębienie
JS = 12 sztuk

Długość 
arkusza 
mm

Szerokość 
brzeszczo-
tu mm

Liczba 
zębów 
na cm

Liczba 
zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

150 6 20,0 50 40 00 814 023 8,501) WX24
1) cena za JS

40 00 814 023

40 00 814 023

Piła do metalu
wersja ciężka · z metalu
Brzeszczot do metalu w komplecie

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
300 40 00 814 066 10,70 PK12

Piła do metalu 208
do pracy w trudno dostępnych miejscach · pasuje do brzeszczotów 250 oraz 
300 mm · łącznie z bimetalicznym brzeszczotem Sandflex®

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
250 40 00 814 055 12,38 WX22

Oprawka do pił
z prętów stalowych · ocynkowana z wysokim połyskiem · możliwość 
uniwersalnego zastosowania · ze stałym uchwytem drewnianym i 
brzeszczotem

Dł. całkowita 
mm

Długość 
arkusza mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

290 150 25 40 00 814 015 3,60 WX24

Oprawka do pił
ze stali czworokątnej 5,4 mm · regulowana · wersja niklowana · 
wszechstronne zastosowanie
Zakres dostawy: torba plastikowa, drewniana rękojeść brzeszczot 
i uniwersalny PUK® nr art. 40 00 814 020

Dł. całkowita 
mm

Długość 
arkusza mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

190 - 310 150 25 40 00 814 016 7,05 WX24

Oprawka do pił
kabłąk z prętów stalowych · powierzchnia lakierowana proszkowo 
z niebieskim uchwytem z tworzywa sztucznego wraz z zamocowaną 
piłą uniwersalną PUK® , nr art. 40 00 814 020

Dł. całkowita 
mm

Długość 
arkusza mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

240 150 25 40 00 814 012 3,95 PK12

Oprawka do pił
z płaskownika stalowego 10 x 5 mm, ocynkowana na wysoki połysk · 
z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym · o 65 mm wyższa przestrzeń piły · naprężenie 
brzeszczotu piły regulowane nakrętką radełkową
Zakres dostawy: brzeszczot uniwersalny PUK dł. nr art. 40 00 814 020

Dł. całkowita 
mm

Długość 
arkusza mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

260 150 25 40 00 814 013 4,65 WX24

Brzeszczot do metalu/uniwersalny
z ostrym, falowanym, specjalnie 
hartowanym uzębieniem, z kołkiem 
do zawieszenia · do oprawki do pił 
nr art. 40 00 814 012, 40 00 814 013, 
40 00 814 015 oraz 40 00 814 016 · 
do cięcia bez zadziorów metalu, 
tworzyw sztucznych itp.
JS = 12 sztuk 40 00 814 02140 00 814 020
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Skrobak uniwersalny
do usuwanie pozostałości farb i plakatów · łatwo wymienne ostrza 
z uchwytem

Szer. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

40 40 95 40 00 787 611 4,80 WK01

Skrobak uniwersalny
ostrze i główka bijaka tworzą jeden element, co zapewnia bezpośrednie 
przenoszenie uderzeń · stal szlachetna · uchwyt 2K · grubość ostrza 1,8 mm

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
50 235 40 00 812 388 14,10 WX41
75 245 40 00 812 413 14,10 WX41
95 250 40 00 812 414 14,10 WX41

40 00 812 41440 00 812 41340 00 812 388

Szpachelka wielofunkcyjna
wykonana z jednego kawałka hartowanej stali nierdzewnej · ostrze 
wielofunkcyjne · płaska krawędź szpachli · pazur do wyrywania gwoździ 
i kołków · zaokrąglenia do rurek i okrągłych powierzchni · 1-materiałowy 
uchwyt

Szerokość mm Nr art. EUR KO
60 40 00 816 593 2,80 WK42

Szpachelka wielofunkcyjna
ostrze i główka bijaka tworzą jeden element, co zapewnia bezpośrednie 
przenoszenie uderzeń · stal szlachetna · uchwyt 2K · grubość ostrza 1,8 mm

Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO
75 240 40 00 812 475 14,50 WX41

Skrobak uniwersalny
do precyzyjnego zastosowania jako skrobak i jako najtwardsze dłuto · 
trzpień z kapturkiem · odlew aluminiowy · z 3 wymiennymi trzpieniami

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
110  200 40 00 812 476 18,45 WX41
110  300 40 00 812 477 19,50 WX41
110  600 40 00 812 478 24,25 WX41
110 1200 40 00 812 479 33,15 WX41

Ostrze zapasowe
do skrobaka uniwersalnego · bez miejsca bezpiecznego pęknięcia · 
10 sztuk/opakowanie

Szer. ostrza mm Pasuje do Nr art. EUR KO
18 skrobak 

uniwersalny
40 00 817 995 3,40 WX41

25 skrobak 
uniwersalny

40 00 817 996 8,95 WX41

40 00 817 996

40 00 817 995

Skrobak
z wymiennym ostrzem standardowym i kapturkiem ochronnym · 
do usuwania plakatów z szyb okiennych itp. 
zapasowe ostrze patrz nr art. 40 00 817 733

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
60 170 40 00 817 770 1,70 WC15
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Skrobak ERGO
z ergonomicznym 2-materiałowym uchwytem i wymiennym ostrzem 
z węglików spiekanych · do prac precyzyjnych · z trójkątnym ostrzem · 
ostrze z węglika spiekanego umożliwia zeskrobywanie farby, kleju, rdzy 
i lakieru z dowolnego podłoża · mogą zostać zastosowane ostrza do 
profilowania
Dostawa w kaburze z tworzywa sztucznego

Szer. ostrza mm Nr art. EUR KO
25 40 00 812 391 22,05 WX21

Skrobak uniwersalny ERGO
z ergonomicznym 2-materiałowym uchwytem i wymiennym ostrzem 
z węglików spiekanych · ostrze wypukłe i z możliwością obustronnego 
użycia · zestaw obejmuje 1 ostrze z węglików spiekanych szer. 50 mm

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
50 250 40 00 812 392 21,69 WX21

Skrobak ERGO
z ergonomicznym 2-materiałowym uchwytem i wymiennym ostrzem 
z węglików spiekanych · z dodatkowym uchwytem zapewniającym 
wysokie przenoszenie siły podczas stosowania na dużych powierzchniach · 
może również być używany z ostrzem 50 mm

Szer. ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO
65 360 40 00 812 393 31,15 WX21
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Ostrze zapasowe
pasuje między innymi do skrobaka nr art. 40 00 812 391 · szerokość 
robocza 25 mm (1”) · z węglika spiekanego, zapobiega zadrapaniom lub 
powstawaniom śladów obróbki · do usuwania farby, kleju, rdzy i lakieru 
z dowolnego podłoża · wypukłe · możliwość użycia trójstronnego

Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO
25 40 00 812 399 9,67 WX21

Ostrze zapasowe
wypukłe · pasuje do skrobaka uniwersalnego nr art. 40 00 812 392

Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO
50 40 00 812 394 10,03 WX21

Ostrze zapasowe
pasuje do skrobaka nr art. 40 00 812 393 · z węglika spiekanego · 
zapobiega zadrapaniom lub powstawaniom śladów obróbki · do usuwania 
farby, kleju, rdzy i lakieru z dowolnego podłoża · ostrze obustronnie wypukłe 
i z możliwością obustronnego użycia

Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO
65 40 00 812 395 11,25 WX21

Skrobak płaski
zbliżone do DIN 8350 · kształt A · stal narzędziowa stopowa · 
powierzchnia czynna szlifowana · odporna na ścieranie powłoka 
proszkowa · z drewnianym uchwytem

Szer. ostrza 
mm

Gr. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

20 5 150 40 00 812 402 5,05 WX23
20 5 200 40 00 812 403 5,70 WX23
25 6 250 40 00 812 404 6,25 WX23
25 6 300 40 00 812 386 7,75 WX23

Skrobak płaski
z wymienną płytką obracaną z węglika · 4-ostrzowy · 
oszlifowany i dotarty, gotowy do użycia · z drewnianym trzonkiem

Szer. ostrza 
mm

Gr. ostrza 
mm

Długość 
ostrza mm

Nr art. EUR KO

20 5 300 40 00 812 407 33,15 WX23
25 5 330 40 00 812 408 35,85 WX23
30 5 330 40 00 812 409 42,60 WX23

Płytka wymienna wieloostrzowa do skrobaka
cztery krawędzie tnące · do skrobaków płaskich

Szer. x dł. x gł. mm Nr art. EUR KO
20 x 25 x 2 40 00 812 427 17,50 WX23
25 x 25 x 2 40 00 812 428 19,35 WX23
30 x 25 x 2 40 00 812 429 21,60 WX23

Skrobak trójkątny
zbliżone do DIN 8350 · kształt C · stal narzędziowa stopowa · 
powierzchnia czynna szlifowana · odporna na ścieranie powłoka 
proszkowa · z drewnianym uchwytem

Szer. ostrza mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
14 100 40 00 812 434 5,25 WX23
14 125 40 00 812 435 5,40 WX23
14 150 40 00 812 436 5,40 WX23
16 200 40 00 812 437 5,80 WX23
16 250 40 00 812 438 6,55 WX23
16 300 40 00 812 439 7,05 WX23
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Skrobak do uszczelek
z 8-kątnego pręta ze stali chromowo-wanadowej · ostrze kute płasko · 
w kształcie szpachelki · trzpień lakierowany · powierzchnia czynna 
szlifowana · stal narzędziowa stopowa · z uchwytem drewnianym

Długość ostrza mm Szer. ostrza mm Nr art. EUR KO
150 24 40 00 812 433 6,75 WX23

Skrobak łyżkowy trójkątny
stopowa stal narzędziowa · powierzchnia czynna szlifowana · niezużywające 
się lakierowanie proszkowe · z drewnianym uchwytem

Długość ostrza mm Ø mm Nr art. EUR KO
200 10 40 00 812 453 6,10 WX23

Skrobak do mechaniki precyzyjnej
z wąskim ostrzem trójkątnym 7 mm · ze specjalnej stali pilnikowej · 
z uchwytem drewnianym

Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
80 40 00 812 472 5,25 WX23

Skrobak precyzyjny PROFILIT
3-stronne ostrze drążone 8 mm · z czarną nasadką ochronną z tworzywa 
sztucznego · czarna rękojeść z tworzywa sztucznego

Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
25 40 00 812 473 7,80 WX23

Uchwyt Mango II
do teleskopowego uchwytu ostrza · łatwa i wygodna obsługa

Nr art. EUR KO
41 14 540 057 8,65 WK19

Uchwyt aluminiowy
klasyczny, uniwersalny uchwyt · do zastosowań w trudnych warunkach · 
wersja aluminiowa · do wszystkich uchwytów ostrza Shaviv

Nr art. EUR KO
41 14 540 056 12,30 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set B
bardzo sprawdzony zestaw do gratowania otworów, rowków i krawędzi · 
mocowanie wszystkich ostrzy B · ostrza można mocować w razie potrzeby 
osiowo lub promieniowo 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy B, ostrzami B10, B20 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Nr art. EUR KO
41 14 540 001 16,50 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set E
Do obróbki zgrubnej 
wytrzymały zestaw do gratowania do zastosowań w trudnych warunkach · 
do gratowania otworów, rowków i krawędzi · mocowanie wszystkich ostrzy E 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy E, ostrzami E100, E200, E300 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej, obróbki 
wewnętrznej strony przedniej i tylnej jednocześnie

Nr art. EUR KO
41 14 540 002 19,60 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set C
skrobak trójkątny 
ostrze z trzema krawędziami tnącymi do wysokiej jakości obróbki 
powierzchniowej i skrobania · dzięki wyciąganemu uchwytowi ostrza można 
dostać się również do trudno dostępnych miejsc · dostarczany jest również 
klucz umożliwiający łatwą i bezpieczną wymianę ostrzy 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy C, ostrzem C42 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej, obróbki 
wewnętrznej strony tylnej, równych powierzchni, powierzchni wewnętrznej 
„ściany

Nr art. EUR KO
41 14 540 000 29,65 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set FR
Gratownik do rur wewnętrzny 
z uchwytem grzechotki FR do gratowania ciągłego, również w wąskiej 
przestrzeni · średnica wewnętrzna (ID) do 20 mm (0,79”) 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy FR, ostrzami F20 
 
do obróbki wewnętrznej strony przedniej

Nr art. EUR KO
41 14 540 062 46,35 WK19
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Zestaw do gratowania Shaviv Golden Flex Set E
do zastosowań w trudnych warunkach 
 
aluminiowa rękojeść, uchwyt na ostrza E, 5 różnych par ostrzy 
powlekanych TiN: E100Px2, E110Px2, E111Px2, E200Px2, E300Px2

Zawartość Nr art. EUR KO
7 szt. 41 14 540 070 50,10 WK19

Zestaw do gratowania
zestaw dodatkowy zawiera 10 ostrzy 
 
z uchwytem Mango II, ostrzami

Wersja Nr art. EUR KO
z ostrzami B10 (HSS) 41 14 540 060 14,45 WK19
z ostrzami E100 (HSS) 41 14 540 061 16,55 WK19

41 14 540 060

Zestaw ostrzy do okrawaczy do gratowania Finishing Bit
bit z ostrzem do gratowania · pasuje do uchwytu bitów 6,3 mm (1/4”) · 
typ D · zestaw bitów: 6,3 mm (1/4”) 6-kątny
DIN 3126-C6,3 · ISO 1173

Zawartość Nr art. EUR KO
4 częśc. 41 14 540 064 9,30 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set F
pogłębiacz 
wydajne narzędzie · bardzo dobrze przystosowane do gratowania i nacinania · 
do otworów do 20 mm 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy F, ostrzem F20 
 
do otworów

Nr art. EUR KO
41 14 540 004 35,85 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set Burr-Ex
Gratownik do rur zewnętrzny 
z uchwytem grzechotki FR do gratowania ciągłego, również w wąskiej 
przestrzeni · średnica zewnętrzna (AD) do 26 mm (1”) 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy FR, ostrzami F26X 
 
do obróbki zewnętrznej rur

Nr art. EUR KO
41 14 540 063 56,80 WK19

Zestaw do gratowania Mango II Set Burr-Bi
Urządzenie do usuwania zadziorów z krawędzi blachy 
do usuwania zadziorów z blachy, z jednym lub dwoma konturami płaskimi o 
grubości do 14 mm · uchwyt do ostrzy R10 i R20 lub R30 z wykończeniem 
łukowym obrabianych przedmiotów o grubości do 16 mm · z ochroną rąk 
zapewniającą bezpieczną pracę · strona „A do materiałów dających długie 
wióry ·  strona „B do materiałów dających krótkie wióry 
 
z uchwytem Mango II, uchwytem ostrzy BR, ostrzami R10 (2x), 
kluczem 
 
do blach i krawędzi prostych

Nr art. EUR KO
41 14 540 003 29,90 WK19
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Zestaw do gratowania Shaviv Golden Flex Set B
do gratowania standardowego 
 
aluminiowa rękojeść, uchwyt na ostrza B, 5 różnych par ostrzy 
powlekanych TiN: B10Px2, B11Px2, B12Px2, B20Px2, B30Px2

Zawartość Nr art. EUR KO
7 szt. 41 14 540 069 46,20 WK19

Zestaw do gratowania Shaviv Set B
tytan pracy  
bardzo sprawdzony zestaw do gratowania otworów, rowków i krawędzi · 
mocowanie wszystkich ostrzy B · ostrza można mocować w razie potrzeby 
osiowo lub promieniowo 
 
z uchwytem Classic A, uchwytem ostrzy B, ostrzami B10, B20 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Nr art. EUR KO
41 14 540 051 13,15 WK19
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Zestaw do gratowania Shaviv Set E
Zastosowanie w trudnych warunkach 
wytrzymały zestaw do gratowania do zastosowań w trudnych warunkach · 
do gratowania otworów, rowków i krawędzi · mocowanie wszystkich ostrzy E 
 
z uchwytem Classic A, uchwytem ostrzy B, ostrzami E100, E200, E300 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej, obróbki 
wewnętrznej strony przedniej i tylnej jednocześnie

Nr art. EUR KO
41 14 540 052 16,55 WK19

Okrawacz do gratowania GloBurr
z praktycznym klipsem i kieszenią na ostrza · usuwa zadziory ze stali, 
aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki 
wewnętrznej strony przedniej
Glo-Burr B: sprawdzony, łatwy do uchwycenia okrawacz do gratowania 
z ostrzem B10

Kolor Nr art. EUR KO
niebieski 41 14 540 041 5,85 WK19
żółty 41 14 540 042 5,85 WK19
zielony 41 14 540 043 5,85 WK19
czerwony 41 14 540 044 5,85 WK19

Okrawacz do gratowania GloBurr
z praktycznym klipsem i kieszenią na ostrza · usuwa zadziory ze stali, 
aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki 
wewnętrznej strony przedniej
Glo-Burr E: sprawdzony, łatwy do uchwycenia okrawacz do gratowania 
z ostrzem E100

Kolor Nr art. EUR KO
niebieski 41 14 540 045 6,20 WK19
żółty 41 14 540 046 6,20 WK19
zielony 41 14 540 047 6,20 WK19
czerwony 41 14 540 048 6,20 WK19

Okrawacz do gratowania UniBurr
usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych · 
do krawędzi prostej, obróbki wewnętrznej strony przedniej
UB2000 
zawiera ostrze wymienne B10 · można je mocować osiowo lub 
promieniowo

Kolor Nr art. EUR KO
czarny 41 14 540 037 10,90 WK19
niebieski 41 14 540 038 10,90 WK19
zielony 41 14 540 039 10,90 WK19
czerwony 41 14 540 040 10,90 WK19

UB2000

Okrawacz do gratowania UniBurr
usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych · do 
krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej
MB2000 
do zastosowań w trudnych warunkach · uchwyt sześciokątny · z ostrzem E100

Kolor Nr art. EUR KO
czarny 41 14 540 033 9,15 WK19
niebieski 41 14 540 034 9,15 WK19
zielony 41 14 540 035 9,15 WK19
czerwony 41 14 540 036 9,15 WK19

MB2000

Zestaw do gratowania Cera-Burr
narzędzie ceramiczne 
kompaktowe ceramiczne narzędzie zabezpieczające do poprawiania 
tworzyw sztucznych i gratowania materiałów miękkich · idealny do 
usuwania zadziorów na obrabianych przedmiotach z tworzywa sztucznego 
 
z nieruchomym ostrzem ceramicznym 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej, rowków 
klinowych, krawędzi zewnętrznych obustronnych, wiórów z tworzywa 
sztucznego

Wersja Nr art. EUR KO
41 14 540 006 24,90 WK19

ostrze wklęsłe Q II 41 14 540 050 24,90 WK19

41 14 540 050

41 14 540 006

Zestaw do gratowania CERAMIX Set Q10
zastosowanie w trudnych warunkach z ceramiką ostrze Q10 
ostrze wymienne do 2 różnych rodzajów obróbki 
strona 1: gratownik powierzchniowy 
strona 2: urządzenie do usuwania zadziorów do krawędzi 
 
bezpłatne ostrze noża znajduje się w zestawie 
 
z uchwytem Ceramix i ostrzem cermicznymQ10 
 
do krawędzi prostych i równej powierzchni

Nr art. EUR KO
41 14 540 005 27,55 WK19

Ostrze
pasuje do zestawu CERAMIX
dwustronne ostrze do gratowania z ceramiki · usuwa zadziory z tworzyw 
sztucznych · do krawędzi prostych, równych powierzchni

Typ ostrza Wersja Nr art. EUR KO
Q10 41 14 540 031 21,35 WK19
Q II wklęsłe 41 14 540 049 21,35 WK19

41 14 540 04941 14 540 031
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Zestaw do gratowania Kit Classic KPC2
wszędzie skuteczne zestawy · zebrane w podręcznym asortymencie 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej, obróbki 
wewnętrznej strony przedniej i tylnej jednocześnie, powierzchni 
wewnętrznej „ściany, blach
Zawartość: 
· zestaw B: tytan pracy 
· zestaw C: skrobak trójkątny 
· zestaw D: do oczyszczania blach 
· zestaw E: zestaw do gratowania do zastosowań w trudnych warunkach 
· zestaw F: pogłębiacz 
 
każdy zestaw zawiera uchwyt standardowy Classic A

Nr art. EUR KO
41 14 540 053 150,80 WK19

Zestaw do gratowania Cleaner Kit
idealny do wielu zastosowań związanych z gratowaniem, w tym do 
gratowania płyt tak jak w przypadku każdego materiału: metalu, tworzywa 
sztucznego, akrylu itd. · usuwa postrzępione krawędzie, z dwóch stron 
jednocześnie lub po kolei 
 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej, obróbki 
wewnętrznej strony przedniej i tylnej jednocześnie, równej powierzchni, 
blach
Zawartość: 
· Mango II uchwyt 
· uchwyt - B, BR, D, D5 + E 
·  ostrza - B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85,  
2 x R10 + 2 x R30

· ochrona rąk

Nr art. EUR KO
41 14 540 054 160,90 WK19
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Uchwyt ostrza B
do wszystkich ostrzy B · mogą zostać zamontowane osiowo lub 
promieniowo

Nr art. EUR KO
41 14 540 058 8,95 WK19

Uchwyt ostrza C
do wszystkich ostrzy C 40 i C 42

Nr art. EUR KO
41 14 540 068 8,95 WK19

Uchwyt ostrza E
do wszystkich ostrzy E

Nr art. EUR KO
41 14 540 059 8,95 WK19

Ostrze B10
HSS · usuwa zadziory z materiałów dających długie wióry · usuwa zadziory 
ze stali, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych · do krawędzi prostych, 
obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 012  + 10 1,301) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B10C
pełnowęglikowe, geometria B10 · usuwa zadziory ze stali, aluminium, 
miedzi, stali hartowanej, tworzyw sztucznych · do krawędzi prostych, 
obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 013  + 10 7,701) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B10P
PVD z powłoką TiN, co zapewnia dużą odporność na ścieranie · geometria 
B10 · usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi, stali szlachetnej, tworzyw 
sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Powierzchnia Nr art. JS EUR KO
2,6 z powłoką TiN 41 14 540 014  + 10 2,221) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B10S
stopowe, wzbogacane kobaltem · geometria B10 · usuwa zadziory ze stali, 
aluminium, miedzi, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych · do krawędzi 
prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 015  + 10 1,481) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B11
bardzo wąskie, HSS · usuwa zadziory z otworów o średnicy minimalnej 
2 mm (0,08‘‘) · usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi, tworzyw 
sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 016  + 10 1,481) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B20
HSS · do zastosowania zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie · 
usuwa zadziory z mosiądzu, żeliwa szarego, tworzyw sztucznych · 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 017  + 10 1,301) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B20P
PVD z powłoką TiN, co zapewnia dużą odporność na ścieranie · zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie · usuwa zadziory z mosiądzu, 
żeliwa szarego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych · do krawędzi 
prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Powierzchnia Nr art. JS EUR KO
2,6 z powłoką TiN 41 14 540 018  + 10 2,471) WK19
1) cena za szt.

Ostrze B30
usuwa zadziory jednocześnie ze strony wewnętrznej i zewnętrznej otworów 
o grubości do 4 mm (0,16‘‘) Dicke · usuwa zadziory ze stali, aluminium, 
miedzi, tworzyw sztucznych · do obróbki wewnętrznej strony przedniej i 
tylnej jednocześnie

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 019  + 10 1,671) WK19
1) cena za szt.
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Ostrze B60
HSS · usuwa zadziory z krawędzi tylnej otworów do 20 mm (0,8‘‘) grubości · 
usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych · do obróbki 
wewnętrznej strony tylnej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
2,6 41 14 540 020  + 10 3,651) WK19
1) cena za szt.

Ostrze C40
Skrobak trójkątny HSS 
mały, 4 mm · skrobak trójkątny HSS do prac precyzyjnych · usuwa zadziory 
ze stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, żeliwa szarego, stali szlachetnej, 
tworzyw sztucznych · do obróbki wewnętrznej strony tylnej, powierzchni 
wewnętrznej ściany, równej powierzchni

Nr art. JS EUR KO
41 14 540 011  + 10 9,151) WK19

1) cena za szt.

Ostrze C42
Skrobak trójkątny HSS 
masywny skrobak trójkątny HSS 8 mm · usuwa zadziory ze stali, aluminium, 
miedzi, mosiądzu, żeliwa szarego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych · 
do obróbki wewnętrznej strony tylnej, powierzchni wewnętrznej ściany, 
równej powierzchni

Nr art. EUR KO
41 14 540 010 14,60 WK19

Ostrze E100
zastosowanie ciężkie HSS · usuwa zadziory z materiałów dających długie 
wióry, takich jak stal, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne · do krawędzi 
prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 021  + 10 1,481) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E100C
wytrzymały węglik spiekany · geometria E100 · usuwa zadziory ze stali, 
tworzyw sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony 
przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 022  + 10 9,351) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E100P
PVD z powłoką TiN · duża odporność na ścieranie · geometria E100 · 
usuwa zadziory ze stali, aluminium, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych · 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Powierzchnia Nr art. JS EUR KO
3,2 z powłoką TiN 41 14 540 023  + 10 2,991) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E100S
stopowe, wzbogacane kobaltem · geometria E100 · usuwa zadziory ze stali, 
aluminium, miedzi, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych · do krawędzi 
prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 030  + 10 1,821) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E111
wąskie ostrze · HSS · usuwa zadziory z otworów o średnicy minimalnej 
1,5 mm (0,06‘‘), stali, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych · 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 024  + 10 1,811) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E200
HSS do materiałów dających krótkie wióry · zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i przeciwnie · usuwa zadziory z mosiądzu, żeliwa szarego, tworzyw 
sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 025  + 10 1,481) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E200P 
PVD z powłoką TiN, co zapewnia dużą odporność na ścieranie · geometria 
E200 · usuwa zadziory z mosiądzu, żeliwa szarego, tworzyw sztucznych · 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Powierzchnia Nr art. JS EUR KO
3,2 z powłoką TiN 41 14 540 026  + 10 2,991) WK19
1) cena za szt.
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Ostrze E200C
wytrzymały węglik spiekany · geometria E200

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 055  + 10 9,351) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E300
HSS do materiałów dających długie wióry · usuwa zadziory jednocześnie 
ze strony wewnętrznej i zewnętrznej otworów o grubości ściany do 
6 mm (0,24‘‘), stali, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych · do obróbki 
wewnętrznej strony przedniej i tylnej jednocześnie

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 027  + 10 1,521) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E350
HSS do materiałów dających krótkie wióry · zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i przeciwnie · usuwa zadziory z mosiądzu, żeliwa szarego, tworzyw 
sztucznych · do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony przedniej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 028  + 10 2,031) WK19
1) cena za szt.

Ostrze E600
HSS · usuwa zadziory z krawędzi tylnej otworów do 20 mm (0,78‘‘) 
głębokości w stali, aluminium, miedzi, tworzywach sztucznych · 
do krawędzi prostych, obróbki wewnętrznej strony tylnej

Ø ostrza mm Nr art. JS EUR KO
3,2 41 14 540 029  + 10 3,231) WK19
1) cena za szt.

Ostrze F20
pogłębiacz do otworów (śr.w.) o średnicy do 20 mm (0,78”) · usuwa 
zadziory ze stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, żeliwa szarego, stali 
szlachetnej, stali hartowanej, tworzyw sztucznych

Nr art. EUR KO
41 14 540 032 21,45 WK19

Ostrze R10
dwustronna, okrągła płytka wieloostrzowa 
strona „A usuwa zadziory z materiałów dających długie wióry, strona „B 
służy do krótkich wiórów · usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi, 
mosiądzu, żeliwa szarego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych · do 
krawędzi prostych, krawędzi zewnętrznych obustronnych

Nr art. JS EUR KO
41 14 540 007  + 10 4,791) WK19

1) cena za szt.

Ostrze R20
dwustronna, okrągła płytka wieloostrzowa 
do ciężkiego usuwania zadziorów z materiałów dających długie wióry · 
usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi, stali szlachetnej, tworzyw 
sztucznych · do krawędzi prostych, krawędzi zewnętrznej obustronnej

Nr art. JS EUR KO
41 14 540 008  + 10 6,651) WK19

1) cena za szt.

Ostrze R30
zapewnia łukowate wykończenie materiałów do 16 mm (0,63‘‘) grubości · 
usuwa zadziory ze stali, aluminium, miedzi, stali szlachetnej, tworzyw 
sztucznych lub dwa ostrza jednocześnie do równoległego usuwania 
zadziorów obydwu konturów · do krawędzi prostych, krawędzi zewnętrznych 
obustronnych

Nr art. JS EUR KO
41 14 540 009  + 10 10,951) WK19

1) cena za szt.

Narzędzie wielofunkcyjne do gratowania
z 4 narzędziami Grattec · o wielorakim zastosowaniu · 2 osie składane 
z 2 narzędziami na oś, każda z własnym mechanizmem zwalniającym · 
wymienne ostrza · uchwyt na ostrza można później wyposażyć również 
w inne ostrza Grattec · obudowa: tworzywo sztuczne z antypoślizgowymi 
uchwytami Foreprene 
 
narzędzie składa się z: 
1  ostrza HSS do wymagających gratowania stali, aluminium i plastiku (GT-

E100),
1  ostrza HSS do normalnego usuwania zadziorów z mosiądzu i żeliwa 

(GT-B20),
1 zgarniacza trójkątnego HSS do dokładnego usuwania zadziorów (GT-D50), 
1  opatentowanego rozwiertaka do usuwania zadziorów o średnicy do  

10,4 mm (GT-BC1040)

Nr art. EUR KO
40 00 812 474 51,90 ZX07

5/390
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nożyce do łupka naturalnego i włóknocementu
do prac w łupku naturalnym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
300 40 00 817 090 125,07 WK20

Szczypce do zaginania
ze stal chromowo-wanadowa, kute · malowanie proszkowo · długi wysięg ·  
Zamek nakładany

Wersja Długość 
mm

Szer. szczęki 
mm

Nr art. EUR KO

proste 280 60 40 00 810 189 44,30 WU08
wygięte pod 
kątem 45°

280 60 40 00 810 190 48,40 WU08

Szczypce do gięcia wsporników rynien 849
wersja otwarta · do gięcia haków rynien dachowych · część zaginająca kuta 
ze stali chromowo-wanadowej · śruba nastawcza z nakrętką motylkową 
i nakrętką samozabezpieczającą się · uchwyty rurowe z powłoką z PVC · 
część zaginająca oksydowana

Długość 
mm

Do 
szerokości 
rynhaka mm

Do grubości 
rynhaków 
mm

Nr art. EUR KO

600 40 8 40 00 810 191 164,60 WU08

Obcęgi kowalskie
czarny

Długość mm Waga g Pasuje do mm Nr art. EUR KO
szczęki płaskie
300  500  6 40 00 776 304 28,08 WC01
400  860  8 40 00 776 305 36,00 WC01
500 1240 10 40 00 776 306 45,81 WC01
600 1710 14 40 00 776 307 63,81 WC01
szczęki zaokrąglone
400  870 12 40 00 776 309 38,07 WC01
500 1220 16 40 00 776 310 48,42 WC01

szczęki zaokrąglone

szczęki płaskie

Szczypce do zacisków opaskowych
do prostego i niezawodnego mocowania zacisków 1- i 2-dźwigowych 
(system Oetiker lub podobny)· wszechstronne zastosowanie do zacisków 
w osłonach osi, grzejnikach i przewodach paliwowych, systemach 
sprężonego powietrza, sprężarkach. · specjalna stal narzędziowa wysokiej 
jakości · kute, hartowane w oleju · nr. art. 40 00 795 368 z prasą boczną 
 
głowica polerowana · szczypce atramentowane na czarno · 
uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
220 40 00 795 367 18,28 WX18
220 40 00 795 368 23,38 WX18

40 00 795 368

40 00 795 367

Szczypce do montażu konstrukcji z płyt gips-karton
specjalna stal narzędziowa, walcowane, hartowane w oleju · wersja 
oksydowana · do obsługi jednoręcznej · minimalny nakład siły dzięki 
optymalnemu przełożeniu dźwigni · do tworzenia połączeń wszelkich blach 
profilowych używanych przy ściankach działowych i sufitach podwieszanych 
z ergonomicznie ukształtowanymi uchwytami z powłokami 
2-komponentowymi

Długość mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
250 maks. 1,2 (2 x 0,6) 40 00 810 984 91,59 WX18

Szczypce do montażu konstrukcji z płyt gips-karton
specjalna stal narzędziowa, walcowane, hartowane w oleju · wersja 
oksydowana · do obsługi dwuręcznej · minimalny nakład siły dzięki 
optymalnemu przełożeniu dźwigni · do tworzenia połączeń wszelkich blach 
profilowych używanych przy ściankach działowych i sufitach podwieszanych 
uchwyty z ergonomicznymi powłokami wielokomponentowymi

Długość mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
340 1,2 (2 x 0,6) 40 00 810 990 77,90 WX18

Nożyce wycinakowe z odcinakiem  
do cięcia blach żelaznych, miedzianych lub aluminiowych o grubości do 
maks. 1,2 mm, tworzyw sztucznych o grubości do maks. 2,0 mm · cięcie 
materiałów bez zniekształcania · czyste krawędzie cięcia, bez dodatkowej 
pracy przy ciętym profilu · z łamaczem wióra · łatwa obsługa · korpus 
narzędzia: specjalna stal narzędziowa, toczona, hartowana w oleju

Dł. całkowita 
mm

Szerokość cięcia 
mm

Nr art. EUR KO

280 2,7 40 00 794 690 43,82 WX18

Szczypce wykrawające
do wykrawania otworów w powłokach z tworzywa sztucznego do instalacji 
elektrycznych i sanitarnych · lekkie, domknięte cięcie (zasada nożyc) · 
czyste krawędzie cięcia · dokładne cięcie krawędzi gumowych listew 
przypodłogowych · kompaktowa konstrukcja · mały ciężar · łatwa obsługa · 
kleszcze otwierają się samodzielnie · głowica gwinciarska ze specjalnej stali 
narzędziowej · powierzchnia oksydowana  
 
uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Szerokość 
cięcia mm

Gł. skrawa-
nia mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

20 29 245 40 00 810 983 44,35 WX23
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Szczypce wykrawające
do wykrawania otworów w listwach i obudowach z tworzywa sztucznego 
do instalacji elektrycznych i sanitarnych · czyste krawędzie cięcia, brak 
dodatkowej obróbki wykrawanego profilu · mały nakład siły dzięki 
optymalnemu przełożeniu siły dźwigniowej · ze sprężyną otwierającą, 
ogranicznikiem otwarcia i zapadką · Korpus szczypiec: specjalna stal 
narzędziowa, walcowana, hartowana w oleju · głowica gwinciarska 
specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju 
 
uchwyty z powłokami z tworzywa sztucznego

Szerokość 
cięcia mm

Gł. skrawa-
nia mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

16 32 250 40 00 794 692 46,11 WX18

Szczypce specjalne DIN ISO 5743
specjalna stal narzędziowa · kute · hartowane w oleju · do bardzo wąskich 
złączy · główka prosta 
 
głowica polerowana · uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Dł. całkowita 
mm

Ø wycięcia 
mm

Kształt Nr art. EUR KO

200 6 / 10 1 40 00 794 671 18,79 WX18

Szczypce do opasek zaciskowych z taśmy sprężynowej
obrotowe, uniwersalne wkładki chwytakowe do bezpiecznego chwytania 
zacisków w każdej pozycji · wyjątkowo dobra przekładnia dźwigni może być 
łatwo i bezpiecznie otwierana bez wysiłku za pomocą zacisków · smukła 
głowica, mała szerokość głowicy · obracające się płytki chwytakowe: 
idealne narzędzie szczególnie w ciasnych przestrzeniach. · stosowany 
do zacisków standardowych, oszczędzających miejsce, drucianych oraz 
pierścieni sprężynowych o średnicy nominalnej do 70 mm (długość 250 
mm) lub 50 mm (długość 180 mm). · suw zaciskowy 40 mm (długość 
250 mm) lub 30 mm (długość 180 mm). · stal chromowo-wanadowa, 
elektrotechniczna, kuta, hartowana w oleju 
 
głowica atramentowana na szaro · uchwyty powlekane tworzywem 
sztucznym

Dł. całkowita 
mm

Pozycje 
nastawcze

Pojemność Nr art. EUR KO

180 15 maks. 50 
mm

40 00 810 356 42,84 WX18

250 25 maks. 70 
mm

40 00 795 286 48,15 WX18

Szczypce do opasek zaciskowych
do otwierania i zamykania zacisków zatrzaskowych, np. na przewodach 
paliwowych, przewodach podciśnieniowych i dyszach wlotowych · 
obrotowe wkładki chwytakowe · skuteczna dźwignia · dodatkowa 
funkcja delikatne otwieranie przewodów dzięki ząbkowanym szczękom 
chwytakowym · smukła głowica, mała szerokość głowicy: idealne narzędzie 
szczególnie w ciasnych przestrzeniach · stal chromowo-wanadowa, 
elektrotechniczna, kuta, hartowana w oleju 
 
głowica atramentowana na szaro · uchwyty powlekane tworzywem 
sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
180 40 00 810 349 45,86 WX18
250 40 00 795 337 48,79 WX18

Szczypce łamiące do szkła DIN ISO 5743
do łamania pasów szklanych · specjalna stal narzędziowa · kute · 
hartowane w oleju 
 
głowica polerowana · szczypce atramentowane na czarno · 
uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

Długość mm Szer. szczęki mm Nr art. EUR KO
180 24 40 00 794 697 26,18 WX18

Szczypce do łamania szkła DIN ISO 5743
do łamania wąskich pasów szklanych · do modyfikacji szklanych krawędzi · 
specjalna stal narzędziowa · kute · model hartowany w oleju: wąski kształt, 
sprężyna rozwierająca 
 
głowica polerowana · szczypce atramentowane na czarno · 
uchwyty z powłokami z tworzyw sztucznych

Długość mm Szer. szczęki mm Nr art. EUR KO
160 9,5 40 00 794 698 13,94 WX18

Nożyce do cięcia skosów 3101
chromowane na wysoki połysk · dwa stojące ograniczniki pod kątem 45° · 
grubość cięcia max. 15 mm · ostrze zabezpieczone przed korozją i mające 
powłokę antyadhezyjną

Długość mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
215 50 40 00 814 570 38,50 WK38

Ostrze 3001/B
do nożyc do cięcia skosów 3101 · 
Ostrze zabezpieczone przed korozją i 
mające powłokę antyadhezyjną 
 
JS = 1 sztuka/blister

Pasuje do Nr art. EUR KO
nożyce do cięcia skosów 3101 40 00 814 568 13,90 WK38

Ostrze zapasowe - JS = 1 szt./blister

Nożyce do cięcia skosów
do cięcia bez zgniatania profili z tworzywa sztucznego, gumy i miękkiego 
drewna, również do kabli taśmowych o szerokości do 56 mm · wymienny 
wspornik do cięcia pod kątem 45° i oznaczeniami do cięcia pod kątem 60°, 
75° i 90° · ze sprężyną otwierającą i zapadką · korpus narzędzia: specjalna 
stal narzędziowa, walcowana, hartowana w oleju · ostrze: standardowe 
ostrze trapezowe, wymienne 
 
narzędzia chromowane · uchwyty z osłonami z tworzywa sztucznego

Długość mm Długość ostrza mm Nr art. EUR KO
215 56 40 00 794 735 43,39 WX18
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Zawartość Nr art. EUR KO
50 częściowy 40 00 820 304 398,00 WX56

Zestaw narzędzi
do instalacji sanitarnych i grzewczych dla rzemiosła i przemysłu · w 
walizce narzędziowej odpornej na działanie wody i kurzu

W komplecie: 
1 sanitarny klucz do kół 10 funkcji - Rothenberger - 40 00 781 025 
1 narzędzie do wkręcania zaworów - Rothenberger - 40 00 781 135 
1  zestaw kluczy stopniowych uniwersalnych (grzechotka iklucz stopniowy) - 

Rothenberger - 40 00 781 051
1 klucz ekspresowy (SW 17/19 M 10) - Rothenberger - 40 00 781 052 
1 zestaw wkrętaków 7-częściowy. (płaskie/PH/PZD) - promat - 40 00 802 312 
1  walizka z zestawem narzędzi wodoszczelna i odporna na kurz - Stanley - 

40 00 807 010
1 szczypce nastawne do rur240 mm - PROMAT - 40 00 810 665 
1  szczypce nastawne do rur ze szczęką w kształcie litery S 25,4 (1‘‘) mm - 

PROMAT - 40 00 810 730
1  szczypce nastawne do rur ze szczękami w kształcie litery S 38,1 mm (1 

1/2”) - PROMAT - 40 00 810 731
1  młotek ślusarski z trzonkiemhikorowym 500 gram - PROMAT - 

40 00 811 025
1 podbijak 1250 gram - PROMAT - 40 00 811 101 
1 dłuto płaskie 250 mm szerokość ostrza 25 mm - PROMAT - 40 00 812 105 
1 osłona dłoni do przecinaka - PROMAT - 40 00 812 245 
1  klucz do nakrętek baterii stojących lewo-/prawostronny do rozw. 36 - 

PROMAT - 40 00 812 550
1  mini przecinak do rur do cienkościennych rur metalowych obszar roboczy 

3 - 30 mm - PROMAT - 40 00 812 60

1  przecinak do rur do cienkościennych rur metalowych obszar roboczy  
3 - 35 mm - PROMAT - 40 00 812 610

1 kółko zapasowe do przecinaka do rur średnica 20 mm - - 40 00 812 625 
1 oprawka mała długość arkusza 150 mm - PUK - 40 00 814 015 
12 brzeszczot do metalu/uniwersalny 150 mm - 40 00 814 021 
1  oprawka piły do metalu z brzeszczotem bimetalicznym 300 mm -  

PROMAT - 40 00 814 059
10  brzeszczotów do metalu HSS brzeszczot z bimetalu 300 mm -  

PROMAT - 40 00 814 083
1 wykrojnik do blachy 3 średnica cięcia 35 mm - 40 00 814 589 
1  szpachla malarska z drewnianą rękojeścią szerokość 40 mm - 

40 00 816 524
1 miseczka do gipsu stożkowa z gumy Ø 125 mm - 40 00 816 561 
1  zestaw kluczy oczkowo-płaskich 8 częściowy. rozw. 8 - 19 mm -  

PROMAT - 40 00 823 600
1  zestaw wkrętaków kątowych9 częściowych. 1,5 - 10 mm -  

PROMAT - 40 00 825 485
1  poziomnica 50 cm z aluminium (również dopomiarów przejścia) -  

PROMAT - 40 00 857 155, 40 00 857 156
1 ołówek kamieniarski 30 cm niezaostrzony - Lyra - 40 00 871 810 
1  ołówek specjalny 24 cm do powierzchni płaskich (płytki, ceramika, szkło) 

ścieralne, zaostrzony - Lyra - 40 00 871 817
1 latarka kieszonkowa LED - PROMAT - 40 00 877 151

Całość w solidnej walizce z tworzywa sztucznego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nożyce do uszczelek 4104/VR
z wycięciem w kształcie V · do wykrawania otworów w profilach 
uszczelniających przy krawędziach zewnętrznych · z rolką wciągającą · 
profil może być łatwo wciągnięta do rowka · do obróbki gumy · Kształt/
zastosowanie: uszczelki do okien

Długość mm Nr art. EUR KO
230 40 00 814 565 136,40 WK38

Nożyce do tworzyw sztucznych
specjalne przełożenie dźwigni kątowej · nowa, wysoce skuteczna geometria 
cięcia · korpus narzędzia: stal elektryczna chromowo-wanadowa wysokiej 
jakości, hartowana w oleju · nóż: specjalna stal narzędziowa, hartowana 
w oleju · model: do oddzielania i przycinania kanałów do kabli, również do 
tworzyw sztucznych do 4,0 mm grubości 
 
narzędzie oksydowane · uchwyt z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Długość mm Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
275 maks. 4,0 40 00 794 316 96,73 WX18
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Zawartość Nr art. EUR KO
40 elementów 40 00 871 571 368,00 PB04

Zestaw narzędzi
w walizce PROMAT L-BOXX® 
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła sanitarnego 
praktyczny, dwukolorowy wkład do łatwego sprawdzenia kompletności 
narzędzi 
 
W komplecie: 
1  miara drewniana składana z podziałką o długości 2 m, biała, odporna na 

działanie wilgoci
1  zestaw wkrętaków płaskich z izolacją VDE, 6 cz. (płaskie 3 - 4 - 5,5 -  

6,5 mm - PH 1 - 2)
1 latarka LED długość 160 mm, wydajność świetlna 120 lm, 3 baterie AAA 
1 miara zwijana dł. 5 mm, szer. 19 mm, żółta, autoblokada 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 8 mm, długość 136 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 10 mm, długość 160 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 13 mm, długość 180 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 17 mm, długość 233 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 19 mm, długość 250 mm 
1 klucz oczkowo-płaski z grzechotką 22 mm, długość 285 mm 
1  zestaw kluczy trzpieniowych TORX 9-częściowy (rozwartość klucza  

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 6-kątnych z okrągłą kulką
1 próbnik napięcia 2-bieg., wyświetlacz LED 
1 szczypce nastawne do rur 38,10 mm (1 1/2 cala) 
1 młotek ślusarski 500 g, z 3-materiałowym trzonkiem 
1  klucz stopniowy do złączek zaworu 9,53 mm (3/8 cala) i 12,7 mm  

(1/2 cala)
1 klucz do nakrętek baterii stojących długość 235 mm 
1 mały przecinak do rur, zakres roboczy 3 - 30 mm 
1 mały przecinak do rur, zakres roboczy 3 - 35 mm 
1  szczypce nastawne do rur, chromowo-wanadowa stal samohartowna,  

DIN ISO 8976, długość 240 mm
1  przecinak murarski, chromowo-wanadowa stal samohartowna,  

długość 300 mm, trzonek 23 x 13 mm
1 nóż z ostrzem łamanym, 18 mm, automatyczna blokada 
1 ostrze segmentowe szer. 18 mm, gr. 0,5 mm, hartowane w lodzie 
1 klucz do szaf sterowniczych, cynkowy odlew ciśnieniowy 
1 grzechotka przekładana 12,5 mm (1/2 cala) 
1 gratownik wewnętrzny / zewnętrzny 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8cal.) 
1 PROMAT L-BOXX®

Całość w walizce PROMAT L-BOXX®

Zestaw narzędzi do instalacji sanitarnej/grzewczej KK SH 1 
zawartość: 
1  grzechotka przegubowa z przełącznikiem Zyklop Speed z uchwytem 

wielomateriałowym 6,3 mm czworokątny zabierak napędowy (1/4”) 
(skok zęba tylko 5 stopni)

po 1 nasadce wkrętakowej 6-kątnej rozm. 7, 10, 13 mm 
po 1  kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką „Joker, z funkcją 

przytrzymania po stronie szczęki rozm. 10 i 13 mm
1  wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym z wielomateriałową rękojeścią 

Kraftform, kapturkiem i przechodzącym trzonem sześciokątnym do 
wkrętów z rowkiem 1,2 x 7,0 x 125 mm

1  wkrętak z izolacją VDE z uchwytem wielomateriałowym do wkrętów z 
rowkiem prostym 1,0 x 5,5 x 125 mm

1  wkrętak z izolacją VDE z uchwytem wielomateriałowym i z mniejszą 
średnicą grota do wkrętów z rowkiem prostym 0,6 x 3,5 x 100 mm

1  próbnik napięcia jednobiegunowy z uchwytem z serii Kraftform zakres 
kontroli 150 - 250 woltów~ 3 x70 mm

po 1  wkrętaku nasadowym z uchwytem z serii Kraftform i pustym 
trzonkiem do wystających kołków gwintowanych rozm. 10 i 13 mm

po 1  bicie z funkcją trzymania wkrętu, do wkrętów z profilem 
wewnętrznym TORX ® rozm. T 10/50 mm, T 15/50 mm, T 20/50 mm, T 
25/50 mm, T 30/50 mm, T 40/50 mm

po 1 bicie do wkrętów z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/89 mm, 2/89 mm 
po 1  bicie do wkrętów imbusowych rozm. 3/89 mm, 4/89 mm, 5/89 mm, 

6/89 mm
1  przejściówka z gniazda 4-kt. 6,3 mm (1/4”) na gniazdo 6-kt. 6,3 mm 

(1/4”) do napędu bitów z grzechotką 
(z mechanizmem szybkomocującym od strony bitu)

Całość w stabilnej, praktycznej składanej torbie 

Zawartość Nr art. EUR KO
25 cz. 40 00 820 305 138,00 WX06
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klucz do armatury sanitarnej
kuty w całości ze stali · chromowany · szczęki gładkie zapewniają ochronę 
armatury i wrażliwych lub polerowanych powierzchni

Zakres 
pracy 
mm

Głębokość 
mocowania 
mm

Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

75 45 260 zatrzas-
kowa 
regulacja 

40 00 781 023 58,95 WB20

65 45 275 regulacja 40 00 781 024 58,95 WB20

40 00 781 024

40 00 781 023

Szczypce chwytakowe do syfonów Sanigrip PL
specjalna stal chromowo-wanadowa · kute w całości ze stali · chromowane · 
4 pozycje przegubu · z zębatymi szczękami chwytnymi · szczęki z tworzywa 
sztucznego dla ochrony armatury

Zakres pracy mm Długość mm Nr art. EUR KO
14 - 62 250 40 00 781 042 45,45 WE02

Szczypce do instalacji sanitarnych i złączy
25 pozycji ustawienia, przegub przelotowy · ustawiania przez naciśnięcie 
guzika · ergonomiczna geometria ramienia · do dokręcania i luzowania złączy 
śrubowych syfonu, połączeń rur z tworzywa sztucznego i okrągłych nakrętek 
złączkowych

Zakres pracy 
mm

Długość 
mm

Po-
wierzchnia

Nr art. EUR KO

25 - 80 250 chromow. 40 00 795 327 29,96 WX18
25 - 80 250 atramen-

towane na 
czarno

40 00 795 325 24,10 WX18

ze szczękami z tworzywa sztucznego
10 - 75 250 chromow. 40 00 795 331 41,48 WX18
10 - 75 250 atramen-

towane na 
czarno

40 00 795 329 35,70 WX18

40 00 795 325

40 00 795 327

40 00 795 329

40 00 795 331

Klucz uniwersalny
klucz serwisowy do wszystkich wielkości perlatorów: gwint 
wewnętrznyM22, gwint zewnętrzny M24, gwint zewnętrzny M28 oraz 
do perlatora CACHÉ® w różnych rozmiarach TT M16, TJ M18,5, JR M21,5 
i STD M24 · klucz metalowy pozwala na montaż wzg. demontaż końcówek 
bez uszkadzania chromowanej powierzchni

Wersja Wymiar mm Nr art. EUR KO
4 funkcji 92 x 92 40 00 817 949 10,55 WC15

Klucz rurkowy nasadowy
z rury stalowej  · ocynkowany · długa wersja z ruchomym uchwytem 
poprzecznym, zabezpieczonym przed zgubieniem
również optymalny do montażu układów hydrauliki stacjonarnej

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 400 40 00 823 733 7,10 PC05
11 400 40 00 823 735 7,10 PC05
12 400 40 00 823 737 7,40 PC05
13 400 40 00 823 739 7,65 PC05

Klucz do nakrętek baterii stojących
z obrotowym dociskiem do biegu w lewo i prawo · rdzeń i docisk kute 
w stali · gałka ze stali · malowany proszkowo

Długość mm Nr art. EUR KO
235 40 00 812 550 25,90 PK10

Klucz do nakrętek baterii stojących Typ E
specjalna stal chromowo-wanadowa · kuty · bardzo solidny · 
obracany uchwyt poprzeczny · umożliwia optymalne przełożenie siły ·  
obracany docisk do obrotu w lewo i w prawo

Rozm. 
klucza mm

Zakres mo-
cowania ”

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

10 - 32 3/8 - 1 1/4 235 40 00 781 035 39,95 WC16
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Klucz do nakrętek baterii stojących
do jednouchwytowych baterii i kurków zamykających z centralnym złączem 
śrubowym · z napędem heksagonalnym 13 mm i dodatkowymi wkładkami 
9, 10, 11 i 14 mm · obracany docisk do obrotu w lewo i w prawo

Rozm. klucza mm Długość mm Nr art. EUR KO
do 36 260 40 00 779 466 38,07 WC01

Klucz montażowy ROCLICK
efekt samopowrotu grzechotki przy odkręcaniu · szybkie dokręcanie i 
odkręcanie śrub · mechanizm sprężynowy im mocniejszy docisk, tym 
mocniejszy chwyt · szczególnie odpowiedni do złączy śrubowych na 
rurach, przewodach i dźwigniach

Długość mm Rozm. klucza mm Nr art. EUR KO
134 10 40 00 781 332 39,95 WX50
137 13 40 00 781 333 39,95 WX50
184 17 40 00 781 334 46,95 WX50
188 19 40 00 781 335 50,95 WX50

Klucz instalatorski
stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo, chromowana

Długość 
mm

Rozm. 
klucza mm

Śruby dwug-
wintowe

Nr art. EUR KO

220 17 x 19 M10 40 00 781 052 21,95 WC16

Klucz montażowy
specjalny klucz do mocowania kołków ściennych w pomieszczeniach 
sanitarnych (śruby trzonkowe) · stal chr.-wanad.  · niklowany

Długość 
mm

Rozm. 
klucza mm

Śruby dwug-
wintowe

Nr art. EUR KO

250 17 x 19 M10 40 00 812 522 27,27 WC01

Klucz do śrub trzonkowych
do mocowania kołków ściennych (śruby trzonkowe) · z obrotową sprężyną 
do gwintów  · wersja niklowana

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO
M6 / M8 / M10 
/ M12

220 40 00 812 519 25,20 WC01

Klucz stopniowy do instalacji gazowych
do montażu i demontażu złączek zaworów grzejnikowych, złączek 
powrotnych i krótkich przedłużeń zaworów kurkowych · stal chr.-wanad. · 
hartowany · niklowany · czop czworokątny napędu 12,7 mm (1/2”) · 
z krzywkowym gniazdem sześciokątnym i chwytem 12-kątnym 
i innymi rozmiarami pośrednimi · bez przekrzywiania się w złączkach

Zakres zastosowania w mm (cale) Nr art. EUR KO
9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4 (3/8 - 1/2 - 3/4 
- 1)

40 00 812 534 22,95 WC16

Klucz stopniowy
do złączek zaworu · stal chr.-wanad.  · czop czworokątny napędu 18 mm · 
lakierowany piecowo na niebiesko

Zakres zastosowania w mm (cale) Nr art. EUR KO
9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4 - 31,75  
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4)

40 00 812 528 20,25 WC01

Klucz stopniowy z grzechotką do śrubunków
z grzechotką · do montażu i demontażu złączek zaworów grzejnikowych · 
złączek powrotnych i krótkich przedłużeń kurków ·  stal chr.-wanad.  · 
hartowane · niklowane · napęd kwadratowy12,7 mm (1/2”)

Zakres zastosowania w mm (cale) Nr art. EUR KO
9,53 - 12,7 - 19,05 - 25,4  
(3/8 - 1/2 - 3/4 - 1)

40 00 781 051 33,95 WC16

Grzechotka z przekładanym zabierakiem
12,5 mm czworokątny zabierak napędowy (1/2”) · z wymienną końcówką 
kwadratową · z blokadą kulki · stal chr.-wanad.  · chromow. · z czarnym 
uchwytem z tworzywa sztucznego
skok zęba 12° 
30 zębów

Długość mm Nr art. EUR KO
270 40 00 821 560 18,20 PK14
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Sanitarny klucz do kół
specjalna stal chromowo-wanadowa · 4 zewnętrzne napędy sześciokątne 
z 2 zabierakami dwurowkowymi do przedłużeń zaworów kurkowych 3/8”, 
1/2”, 3/4”, 1” do 100 mm · do montażu i demontażu zaworów grzejnikowych 
oraz złączek powrotnych · sanitarny klucz do kół (10 funkcji) z 3 gwintami 
wewnętrznymi M8, M10 i M12 do śrub dwugwintowych - sanitarny klucz 
krzyżowy (wielofunkcyjny) z 3 gwintami wewnętrznymi M8, M10 i M6 do 
śrub dwugwintowych (mocowania do umywalki)

Wersja Wymiar mm Nr art. EUR KO
10 funkcji 220 x 220 40 00 781 025 45,95 WB20
wielofunkcyjny 200 x 200 40 00 781 026 34,45 WX50

40 00 781 02640 00 781 025

Sanitarny klucz krzyżowy 378500
z 14 funkcjami · do przedłużeń zaworów kulistych 9,5 mm (3/8”), 12,7 mm 
(1/2”), 19,1 mm (3/4”) i 25,4 mm (1”), do śrub dwugwintowych M6, M8, 
M10, M12 oraz do zatyczek rur 9,5 mm (3/8”) und 12,7 mm (1/2”) · uchwyt 
sześciokątny RK 17, SW 22 · zabierak dwurowkowy · chromow. · końcówka 
nasadzana do 100 mm

Wersja Wymiar mm Nr art. EUR KO
14 funkcji 220 x 220 40 00 812 530 65,34 WC01

Narzędzie do wkręcania zaworów RO-QUICK
uchwyt zaworu odpływowego i klucz do zaworów mimośrodowych 
i standardowych · zastosowanie od góry i dołu · z 2 mocowanymi na 
sprężynie zderzakami zabezpieczającymi · śruba zaworu 32 mm/ 5/4”

Zawartość Długość Nr art. EUR KO
zestaw 40 00 781 135 64,95 WC16
narzędzie do 
wkręcania zaworów 

120 40 00 781 041 62,95 WC16

przejściówka  75 40 00 781 040 29,45 WC16

40 00 781 040 +  40 00 781 041

Klucz do syfonów venti-quick
Odpływy klucz do syfonów i klucz  
do zaworów mimośrodowych i 
standardowych 31,75 mm (1 1/4”) · 
zastosowanie od góry i dołu · 
z aluminium

Długość mm Nr art. EUR KO
120 40 00 812 533 68,67 WC01

Klucz nasadowy do zaworów kątowych
stal chr.-wanad.  · do zabezpieczania powierzchniowego montażu 
wszystkich popularnych zaworów kątowych · załamanie krawędzi  
otworu wlotowego · hartowane · ocynkowana powierzchnia 

Długość mm Napęd mm (cale) Nr art. EUR KO
82 12,7 (czworokąt 

wewnętrzny o 
średnicy 1/2)

40 00 812 529 29,88 WC01

Przyrząd do frezowania gniazd zaworów
łatwe i szybkie zastosowanie polegające na dokładnym frezowaniu gniazd 
nieszczelnych zaworów kurkowych wodnych · cylindrycznie stopniowane 
mocowanie gwintowane, pasujące do wszystkich popularnych elementów 
armatury · możliwość regulacji nacisku frezów pozwala na precyzyjną pracę 
dzięki sprężynie i śrubie regulacyjnej
urządzenie podstawowe z frezami 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” i 3 uszczelki 
w skrzynce z blachy stalowej

Zakres pracy w mm (calach) Nr art. EUR KO
9,53 - 25,4 (3/8 - 1) 40 00 812 551 115,45 WC16

Nożyce do węży
do przecinania elastycznych węży (także węży SAE 100 R8 z powłoką 
Kevlar®-), miękkich rur z tworzywa sztucznego (PEX, PE, PB itd.) i rur 
zbrojonych · z ciśniniowego odlewu magnezowego · optymalna geometra 
cięcia i z powłoką PTFE · automatyczne cofanie ostrza · ergonomiczne 
uchwyty dwumateriałowe z tłumieniem Anti-Impakt

Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
Ø 28 40 00 812 672 30,65 PK10

Nr art. EUR KO
40 00 812 673 11,40 PK10

Ostrze do nożyc do węży
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Obcinak do rur i węży gumowych
główka chromowana  · obcinak z ciągliwego, tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem szklanym · nóż z bardzo wytrzymałej stali specjalnej, 
hartowanej w oleju · do cięcia rur z tworzywa sztucznego o cienkich 
ściankach (np. rur pancernych z tworzywa sztucznego) i węży, również 
wzmocnionych siatką, z tworzywa i gumy o maks. śred. zewn. 25 mm · 
nie nadają się do przecinania kabli · ze sprężyną otwierającą i zapadką

Dł. całkowita mm Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
185 śred. 25 40 00 812 642 36,81 WX18

Nr art. EUR KO
40 00 794 686 12,58 WX18

Ostrze zapasowe

Szczypce do rur kompozytowych i rur osłonowych
do cięcia rur kombinowanych o śred. 12,0 - 25,00 mm oraz do cięcia 
elastycznych rur ochronnych o śred. 18,0 - 35,0 mm bez uszkodzenia 
znajdującej się wewnątrz rury · możliwość zainstalowania trzpienia 
kalibracyjnego np. dla rur warstwowych Geberit śred. 11,5 i 15,0 mm · 
korpus narzędzia: stal elektryczna chromowo-wanadowa wysokiej jakości, 
hartowana w oleju · nóż specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju, 
wymienny

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
210 40 00 794 681 74,84 WX18

Szczypce do rur kompozytowych i rur z tworzywa sztucznego
do cięcia bez zadziorów grubościennych rur z tworzywa sztucznego 
i łączników rurowych o Ø 26,0 - 40,0 mm · przecina rury zgodnie z 
mechanizmem grzechotki · z ruchomymi szczękami mocującymi do 
stabilnego mocowania rury do przecinania pod kątem prostym · korpus 
narzędzia: stal elektryczna chromowo-wanadowa wysokiej jakości, 
hartowana w oleju · nóż specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju 
 
narzędzie ocynkowane · uchwyty z ergonomiczną powłoką 
dwumateriałową

Dł. całkowita mm Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
210 Ø 35 40 00 794 682 71,91 WX18

Przecinak do rur z tworzywa sztucznego
do cięcia bez zadziorów rur z tworzywa sztucznego (np zbrojonych rur z 
tworzywa sztucznego) o Ø 6 - 35 mm · nie nadaje się do przecinania kabli · 
wymienne ostrze · nie wymagają użycia dużej siły dzięki specjalnej 
geometrii cięcia bardzo wysokiemu przełożeniu · niemęcząca praca dzięki 
ergonomicznie ukształtowanym uchwytom i stopniowym wysuwaniem 
ostrza · Obudowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy, lakierowany na czerwona · 
nóż specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju

Dł. całkowita mm Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
185 Ø 35 40 00 794 731 42,54 WX18

Nożyce do rur z tworzywa sztucznego
· do cięcia PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PCW i PVDF 
·  łatwe, szybkie i precyzyjne cięcie przy minimalnym nakładzie pracy dzięki 
lepszemu przenoszeniu siły

· natychmiastowa wymiana ostrza bez użycia narzędzi 
· z ciśnieniowego odlewu magnezu, wyjątkowo lekkie i wytrzymałe 
·  ostrze Inox (produkcja Solingen/Niemcy) o najwyższej jakości i trwałości 
z optymalną geometrią ostrza i powłoką antyadhezyjną
· opatentowane

Wersja Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
automatyczne 
cofanie ostrza

0 - 35 40 00 812 652 32,05 PK10

szybkie cofanie 
ostrza jedną ręką

0 - 42 40 00 812 653 42,00 PK10

szybkie cofanie 
ostrza jedną ręką

0 - 50 40 00 812 669 48,50 PK10

40 00 812 653

40 00 812 652

Pasuje do mm Nr art. EUR KO
nożyce do rur z tworzyw sztucznych 35 40 00 812 654 14,90 PK10
nożyce do rur z tworzyw sztucznych 42 40 00 812 668 17,50 PK10
nożyce do rur z tworzyw sztucznych 50 40 00 812 670 19,95 PK10

Ostrze zapasowe

Nożyce do tworzywa sztucznego ROCUT®

do łatwego cięcia rur z PP, PE, PB i PVDF

Zakres cięcia mm Nr art. EUR KO
0 - 32 40 00 812 645 34,95 WC16
0 - 42 40 00 812 646 53,45 WC16
0 - 63 40 00 812 647 144,45 WC16

Nożyce do rur z tworzywa sztucznego
do cięcia PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PCW i PVDF ·  
łatwe, szybkie i precyzyjne cięcie przy minimalnym nakładzie pracy dzięki 
lepszemu przenoszeniu siły · obrotowe ostrze przedłuża dwukrotnie 
trwałość narzędzia

Zakres cięcia mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
3 - 42 3,18 - ? (1/8 - 1 5/8) 40 00 785 000 28,92 WB06

Pasuje do mm Nr art. EUR KO
nożyce do tworzywa sztucznego 3 - 42 40 00 785 020 9,14 WB06

Ostrze zapasowe

391-05_13___im Aufbau[2248162]-BC.indd   398 07.11.2018   14:25:32



Obcinak do rur miedzianych
do rur miedzianych, mosiężnych, 
aluminiowych i stalowych o cienkich 
ściankach · dwie rolki oporowe z 
wgłębieniem do cięcia blisko kołnierza · 
z powłoką Duramat

Model Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

MINICUT 
I Pro

3 - 16 3,18 - 15,88 
(1/8 - 5/8)

40 00 781 038 17,95 WC16

MINICUT 
II Pro

6 - 22 6,35 - 22,23 
(1/4 - 7/8)

40 00 781 039 19,15 WC16

40 00 781 038

5/399

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nożyce z grzechotką do tworzywa sztucznego
do cięcia rur PVC, CPVC, PEX, przewodów giętkich polietylenowych i 
gumowych · mniejszy nakład siły podczas cięcia twardych tworzyw dzięki 
mechanizmowi grzechotki · szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi

Zakres cięcia mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
3 - 63 3,18 - ? (1/8 - 2.3/8) 40 00 785 056 121,90 WB06

Pasuje do mm Nr art. EUR KO
nożyce do tworzywa sztucznego 3 - 63 40 00 785 022 44,17 WB06

Ostrze zapasowe

40 00 781 017

40 00 812 651

Nożyce do tworzywa sztucznego ROCUT®

do precyzyjnego i łatwego cięcia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF · solidne 
wykonanie · precyzyjne przenoszenie siły i prowadzony w sposób 
wymuszony posuw cięcia · automatyczne, kontrolowane otwieranie 
noża za naciśnięciem przycisku

Typ Zakres cięcia 
mm

Nr art. EUR KO

TC Professional 0 - 26 40 00 812 648 30,95 WC16
TC 32 Professional 0 - 32 40 00 781 243 45,45 WC16
PS 35 6 - 35 40 00 781 076 50,45 WC16
TC 42 Professional 0 - 42 40 00 812 649 49,95 WC16
PS 26 / 42 S regulowane 6 - 42 40 00 781 078 77,95 WC16
TC 50 Professional 0 - 50 40 00 812 650 74,95 WC16
TC 75 Professional 0 - 75 40 00 812 651 195,95 WC16
TC 63 Professional 0 - 63 40 00 781 017 112,95 WC16

40 00 812 65040 00 781 078

40 00 812 649

40 00 781 243

40 00 812 648

Ostrze zapasowe
do ROCUT® · do cięcia rur z tworzywa sztucznego

Pasuje do Nr art. EUR KO
nożyce do tworzywa ROCUT® 32 40 00 781 336 26,85 WC16
nożyce do tworzywa ROCUT® 42 40 00 781 337 35,45 WC16
nożyce do tworzywa ROCUT® 50 40 00 781 338 47,45 WC16
nożyce do tworzywa ROCUT® 63 40 00 781 339 52,45 WC16

Mały przecinak do rur
do cięcia rur aluminiowych, miedzianych i stalowych o cienkich ściankach · 
rdzeń, suwak i gałka z odlewu cynkowego · z 1 kółkiem tnącym · z 
systemem ICS · wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi · z trzpieniem 
ze stali stopowej · ergonomiczna gałka · bardzo zredukowany promień pracy 
· kółko tnące ze stali DIN 100Cr6, oksydowane na czarno, Ø 19 mm ·
malowane proszkowo
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 625

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

50 3 - 16 3,18 - 15,88 
(1/8 - 5/8)

40 00 812 613 11,10 PK10

Mały przecinak do rur
do rur metalowych o cienkich ścianach · idealny do pracy w wąskich i 
trudno dostępnych miejscach · rdzeń i gałka z odlewu cynkowego · 
z ergonomiczną gałką · z trzpieniem ze stali stopowej · kółko tnące ze stali 
DIN 100Cr6, oksydowane na czarno, Ø 19 mm · zamienne kółko tnące 
w uchwycie · malowany proszkowo · wymiana kółka tnącego bez użycia 
narzędzi
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 625

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

50 3 - 30 3,18 - 28,58 
(1/8 - 1 1/8)

40 00 812 601 15,25 PK10
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5/400

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Przecinak do rur Tube Cutter INOX
bardzo stabilny teleskopowy przecinak do dokładnego cięcia rur ze stali 
nierdzewnej · łatwe i szybkie dostosowanie do zakresu działania · dwie 
rolki prowadzące z wgłębieniem · chowany gratownik wewnętrzny do rur · 
zamienne kółko tnące w uchwycie
Zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 641

Model Zakres 
pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

INOX TC 35 6 - 35 6,35 - 34,93 
(1/4 - 1 3/8)

40 00 812 640 35,95 WC16

INOX TC 42 Pro 6 - 42 6,35 (1/4 - 1 5/8) 40 00 781 246 80,95 WC16

Mały przecinak do rur Mini Max
do rur miedzianych · idealny do pracy w wąskich i trudno dostępnych 
miejscach · obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowego · dwie rolki 
oporowe z wgłębieniem · cięcie blisko kołnierza · łatwe regulowanie nacisku 
za pomocą dużej gałki radełkowanej i poręcznego kształtu konstrukcji 
o bardzo małym promieniu pracy
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 638

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

50 3 - 28 3,18 - 28,58 
(1/8 - 1 1/8)

40 00 812 617 29,45 WC16

Przecinak do rur Minicut 2000
łatwe regulowanie nacisku za pomocą dużej gałki radełkowanej i poręcznego 
kształtu konstrukcji · do rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i 
stalowych o cienkich ściankach · monoblokowa technologia wykonania 
umożliwia precyzję w pracy

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
6 - 22 22,23 (1/4 - 7/8) 40 00 781 031 23,75 WC16

Teleskopowy przecinak do rur TC 42 PRO
42 PRO MSR do rur wielowarstwowych, 42 PRO PVC do rur PVC · praca w 
ograniczonej przestrzeni, spójny, o bardzo małym promieniu roboczym 123 
mm · cięcie pod kątem prostym i bez zadziorów, dokładne prowadzenie 
teleskopowe · łatwe i szybkie dostosowanie do zakresu działania dzięki 
synchronicznemu posuwowi i obracaniu · ergonomiczny zoptymalizowany 
uchwyt · zintegrowany chowany gratownik wewnętrzny do rur
dostępne zamienne kółko tnące w uchwycie

Model Zakres 
pracy mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

TC 42 Pro 6 - 42 6,35 -
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 247 53,95 WC16

TC 42 PRO MSR 6 - 42 6,35 - 
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 245 58,45 WC16

TC 42 PRO PVC 6 - 42 6,35 - 
(1/4 - 1 5/8)

40 00 781 244 59,45 WC16

40 00 781 245

Przecinak do rur ze stali nierdzewnej
specjalnie zaprojektowany do cięcia rur ze stali nierdzewnej oraz stali C · 
kółko tnące z łożyskami kulkowymi · rolki prowadzące na łożysku kulkowym 
do szybkiego i prostego cięcia · zamienne kółko tnące z łożyskiem w 
uchwycie · do 35 mm z możliwością szybkiej regulacji, jak na rysunku

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

200 6 - 35 6,35 - 34,93 
(1/4 - 1 3/8)

40 00 801 017 63,61 WB06

215 6 - 65 6,35 - 52,32 
(1/4 - 2 5/8)

40 00 801 018 94,51 WB06

Pasuje do Nr art. EUR KO
do rur ze stali nierdzewnej 40 00 785 015 22,95 WB06

Zamienne kółko tnące

Przecinak do rur
do cięcia rur aluminiowych, miedzianych i stalowych o cienkich ściankach · 
rdzeń, suwak i gałka z odlewu cynkowego · z systemem ICS · wymiana 
kółka tnącego bez użycia narzędzi · z trzpieniem ze stali stopowej · 
ergonomiczny uchwyt · kółko tnące ze stali DIN 100Cr6, oksydowane na 
czarno, Ø 19 mm · malowane proszkowo · z 1 zamiennym kółkiem 
tnącym
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 625

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

120 3 - 35 3,18 - 
34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 812 614 16,70 PK10

Kompaktowy przecinak do rur
do metalowych rur o cienkich ściankach z aluminium, miedzi + INOX do 
maks. 2 mm · Korpus z magnezu  · suwak i uchwyt z odlewu cynkowego · 
trzpień ze stali stopowej z szybkim posuwem · prowadzenie czterorolkowe · 
z wyciąganym ostrzem do gratowania NOGA · kółko tnące ze stali 
DIN 100Cr6, oksydowane na czarno, Ø 19 mm · malowane proszkowo · 
wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi · zamienne kółko tnące 
w uchwycie
Zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 625

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

195 3 - 35 3,18 - 
34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 812 622 29,95 PK10

195 3 - 45 3,18 - 
44,45 
(1/8 - 1 3/4)

40 00 812 623 34,75 PK10
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Automatyczny przecinak teleskopowy do rur
do rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i stalowych o cienkich 
ściankach · prowadzenie grzechotki teleskopowej z automatycznym 
cofaniem się sprężyny · wysuwany gratownik wewnętrzny i zamienne kółko 
tnące w uchwycie 
 
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 638

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
6 - 67 6,35 - 52,32 

(1/4 - 2 5/8)
40 00 812 659 107,95 WC16

Przecinak do rur z grzechotką
z zamkniętą prowadnicą · zapobiega osadzaniu się i zakleszczaniu · 
z mechanizmem szybkiej obsługi · do cięcia miedzi twardej i miękkiej, 
aluminium, rur mosiężnych i warstwowych · gratownik składany · 
z zamiennym kółkiem tnącym
Zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 785 017 oraz 40 00 785 018

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
6 - 60 6,35 - ? (1/4 - 2 3/8) 40 00 785 025 119,80 WB06

Kompaktowy przecinak do rur
do metalowych rur o cienkich ściankach, specjalnie do dokładnego cięcia 
rur ze stali nierdzewnej · Korpus z magnezu  · suwak i uchwyt 
z odlewu cynkowego · trzpień ze stali stopowej z szybkim posuwem · 
4 rolki prowadzące z łożyskiem igiełkowym ze stali INOX · nóż krążkowy 
z łożyskiem igiełkowym ze specjalną geometrią cięcia do rur V2A/ INOX · 
z wyciąganym ostrzem go gratowania NOGA · kółko tnące ze stali 
DIN 100Cr6, oksydowane na czarno, Ø 19 mm · malowane proszkowo · 
wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi · zamienne kółko tnące 
w uchwycie

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

195 3 - 35 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 812 609 39,40 PK10

Pasuje do Nr art. JS EUR KO
rura INOX 40 00 812 624  + 10 3,851) PK10
1) cena za szt.

Zamienne kółko tnące

Zamienne kółko tnące
tarcza tnąca do metalu, stali + stal szlachetna do 
obcinaków do rur
Nr. art. 40 00 785 017 pasuje do obcinaka: 40 00 785 006, 
40 00 785 007, 40 00 785 025, 40 00 801 016 
 
Nr. art. 40 00 785 018 pasuje do obcinaka: 40 00 785 006, 40 00 785 025

Ø zewn. 
mm

Otwór 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

18,7 4,8 3 40 00 785 017 8,93 WB06
19,2 4,8 3 40 00 785 018 10,28 WB06

Pasuje do Nr art. EUR KO
do rur stalowych, miedzianych, 
mosiężnych, aluminiowych i stalowych 
o cienkich ściankach

40 00 812 638 24,751) WC16

1) cena za kartę

Zamienne kółko tnące - JS = 1 karton po 5 sztuk

Przecinak do rur
z zamkniętą prowadnicą · do cięcia miedzi twardej i miękkiej, aluminium, 
rur mosiężnych i laminowanych · idealny do pracy w wąskich i trudno 
dostępnych miejscach · gratownik składany 
 
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 785 017 oraz 40 00 785 018

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

140 3 - 35 3,18 - 34,93 
(1/8 - 1 3/8)

40 00 785 006 48,19 WB06

Przecinak do rur
możliwość szybkiej regulacji · do rur metalowych  · idealny do pracy w 
wąskich i trudno dostępnych miejscach · łatwe i szybkie dostosowanie do 
zakresu działania · ułatwiające obsługę hartowane części zużywalne i części 
ślizgowe z łożyskiem wzdłużnym · zamienne kółko tnące w gałce
Zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 785 017

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

229 6 - 42 47,625 
(1 7/8)

40 00 785 007 82,27 WB06

5/401

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Przecinak do rur Tube Cutter
stabilny teleskopowy przecinak do rur miedzianych i rur z miękkiej stali · 
łatwe i szybkie dostosowanie do zakresu działania · dwie rolki prowadzące 
z wgłębieniem · chowany gratownik wewnętrzny do rur · zamienne kółko 
tnące w uchwycie

Model Zakres 
pracy mm

Do rur 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

Cu, Ms, AL, cienkości. do rur stalowych
35 DURA-
MAG

6 - 35 6,35 - 34,93 
(1/4 - 1 3/8)

40 00 812 635 31,95 WC16

40 00 812 635

Obcinak do rur miedzianych Tube Cutter 30 PRO
do rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych i stalowych o cienkich 
ściankach · składany gratownik wewnętrzny i zamienne kółko tnące 
w uchwycie · z powłoką Duramat
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 638

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
3 - 30 3,18 - 34,93 

(1/8 - 1 3/8)
40 00 781 047 23,75 WC16
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5/402

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zamienne kółko tnące
ze stali czernionej DIN 100Cr6 · do przecinaka do rur

Rozmiar Ø mm Pasuje do przeci-
naka do rur

Nr art. JS EUR KO

19 nr art. 
40 00 812 601, 
40 00 812 613, 
40 00 812 614, 
40 00 812 622, 
40 00 812 623

40 00 812 625  + 10 2,551) PK10

31 nr art. 
40 00 812 615

40 00 812 628  + 10 5,451) PK10

1) cena za szt.

Kompaktowy przecinak do rur
do cięcia rur z tworzywa sztucznego · rdzeń z odlewu aluminiowego · suwak 
i uchwyt z odlewu cynkowego · z 2 kółkami tnącymi · 1 zamontowane + 
1 zamienne kółko tnące w nasadce uchwytu · z systemem ICS · 
wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi · z 4 rolkami prowadzącymi · 
z szybkim posuwem · wbudowane ostrze do gratowania NOGA · może 
zostać całkowicie wyciągnięte · ergonomiczny uchwyt · kółko tnące ze stali 
DIN 42CrM04, czarne, Ø 30 mm · malowane proszkowo

Dł. 
całkowita 
mm

Zakres 
pracy 
mm

Do rur 
mm

Do rur ” Nr art. EUR KO

260 6 - 76 6,35 - 
76,20

1/4 - 3 40 00 812 612 56,90 PK10

Przecinak do rur Tube Cutter 30 PRO INOX
do precyzyjnego cięcia rur ze stali nierdzewnej · składany gratownik 
wewnętrzny i zamienne kółko tnące w uchwycie · zawsze gotowy do użycia · 
dwie rolki oporowe z wgłębieniem · cięcie blisko kołnierza 
 
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 641

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

150 3 - 30 3,18 - 28,58 
(1/8 - 1 1/8)

40 00 812 655 37,95 WC16

Zamienne kółko tnące
ze stali wysokostopowej, hartowanej 
 
JS = 1 karton po 5 sztuk

Pasuje do Rozmiar 
Ø mm

Pasuje do przeci-
naka do rur

Nr art. EUR KO

rury ze stali 
nierdzewnej

18,5 nr art. 
40 00 812 640 + 
40 00 812 655 + 
40 00 781 246

40 00 812 641 38,951) WC16

1) cena za kartę

Zamienne kółko tnące

Przecinak do rur INOX SUPER 2”
do cięcia rur ze stali nierdzewnej · cięcie na zewnątrz bez zadziorów · 
kółko tnące śred. 31,5 mm

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

400 10 - 60 3,18 - 50,8  
(1/8 - 2)

40 00 812 657 129,95 WC16

Pasuje do Nr art. EUR KO
rury ze stali nierdzewnej 40 00 812 658 31,951) WC16
1) cena za kartę

Zamienne kółko tnące - JS = 1 karton po 2 sztuk

Przecinak do rur
do rur stalowych · rdzeń z kutej stali · suwak z ciśnieniowego odlewu 
cynkowego · uchwyt z tworzywa sztucznego · z 2 rolkami prowadzącymi · 
sprężynowy system dociskowy gwarantuje lepsze cięcie i dłuższą 
żywotność kółek tnących · kółko tnące ze stali DIN 100Cr6, oksydowane 
na czarno, Ø 31 mm · wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi
zamienne kółko tnące patrz nr art. 40 00 812 628

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

390 10 - 60 3,18 - 50,8 
(1/8 - 2)

40 00 812 615 69,90 PK10

Przecinak do rur stalowych Super 2”
szerokie rolki do bezpiecznego prowadzenia noża krążkowego po rurze · 
prosta regulacja nacisku do optymalnego przenoszenia siły na rurę

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
10 - 60 3,18 - 50,80  (1/8 - 2) 40 00 781 029 112,95 WC16

Pasuje do Nr art. EUR KO
do rur stalowych 40 00 781 059 26,951) WC16
1) cena za kartę

Zamienne kółko tnące - JS = 1 karton po 3 sztuki

Obcinak do rur stalowych Enorm 4”
szerokie rolki do bezpiecznego prowadzenia noża krążkowego po rurze · 
prosta regulacja nacisku do optymalnego przenoszenia siły na rurę · długi 
okres użytkowania · hartowane kółko tnące ze stali wysokostopowej

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
60 - 115 50,8 - 101,6 (2 - 4) 40 00 781 063 284,95 WC16

Pasuje do Nr art. EUR KO
stal wysokostopowa 40 00 781 064 45,451) WC16
1) cena za kartę

Zamienne kółko tnące - JS = 1 karton po 2 sztuki

Pasuje do Nr art. JS EUR KO
rury z tworzywa sztucznego i rury 
wielowarstwowych

40 00 812 603  + 10 4,651) PK10

1) cena za szt.

Zamienne kółko tnące
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Przecinak do rur
do rur stalowych · z 4 kółkami tnącymi · do cięcia bez zadziorów rur 
stalowych w strefach, w których niemożliwe jest wykonanie pełnego obrotu

Nr art. EUR KO
40 00 781 340 8,95 WC16

Ostrze zapasowe typu A · 3 sztuki / JP

Dł. całkowita 
mm

Zakres pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

455 20 - 50 19,5 - 50,80 
(3/4 - 2)

40 00 785 024 266,60 WB06

Przecinak teleskopowy do rur z grzechotką Inox Tube Cutter
szybka regulacja dzięki mechanizmowi teleskopowo-zapadkowemu · 
z automatycznym cofaniem się sprężyny · z 12 łożyskami kulkowymi · 
metalowa obudowa z aluminium, z powłoką Duramant

Zakres pracy mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
10 - 60 6,35 - 51,05 

(1/4 - 2 1/8)
40 00 781 036 102,95 WC16

Pasuje do Nr art. EUR KO
rury ze stali nierdzewnej 40 00 781 037 32,951) WC16
1) cena za kartę

Zamienne kółko tnące - JS = 1 karton po 2 sztuki

Gratownik wewnętrzny / zewnętrzny
do rur z miedzi i tworzyw sztucznych

Ø mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
4 - 36 3,18 - 34,93 

(1/8 1 3/8)
40 00 812 425 11,25 WC16

Gratownik wewnętrzny / zewnętrzny
łatwe i szybkie okrawanie · do rur z miedzi, stali i stali szlachetnej (Inox) · 
z oszlifowanymi ostrzami z hartowanej stali specjalnej · prace bezdrganiowe

Ø mm Do rur mm (cale) Nr art. EUR KO
6 - 35  6,35 - 34,93 

(1/4 -1 3/8)
40 00 781 061 38,95 WC16

10 - 54 12,7 - 50,8 (1/2 - 2) 40 00 781 062 47,45 WC16

40 00 781 06240 00 781 061

Gratownik wewnętrzny / zewnętrzny
obudowa z anodowanego aluminium, stożek z hartowanej stali · 
do profesjonalnej obróbki stali szlachetnej, stali, miedzi i aluminium

Krawędzie 
tnące mm

Długość 
mm

Zakres 
pracy 
mm

Do rur mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

36 55 6 - 36 6,35 - 
31,75 
(1/4 - 1 1/4)

40 00 785 005 58,44 WB06

40 00 785 005

Szczypce do gięcia rur Minibend
przyrząd do obsługi oburęcznej, możliwość gięcia rur do bis 180° z miękkiej 
miedzi, mosiądzu, aluminium i stali precyzyjnej · nadaje się do zastosowania 
w chłodnictwie, technice klimatyzacyjnej, technice transportu oleju, 
motoryzacji, hydraulice i pneumatyce

Dł. całkowita 
mm

Do rury Ø 
mm

Promień 
zgięcia °

Nr art. EUR KO

270 6-8-10 180 40 00 812 660 66,95 WC16

Przecinak do rur z grzechotką (2 w 1) 118 Autofeed ™
specjalnie skonstruowany do stosowania w ciasnych miejscach lub 
w przypadku ograniczonych możliwości, kiedy nie ma możliwości 
ręcznego zastosowania mini przecinaka do rur · wersja 2 w 1 może zostać 
zastosowana do przecinaka rur bez albo z grzechotką

Zestaw obejmuje: zamienne kółko tnące w uchwycie, 
patrz nr art. 40 00 785 017

Zakres pracy mm Do rur ” Nr art. EUR KO
6 - 28 1/4 - 1 1/8 40 00 801 016 40,54 WB06

Przecinak do rur PLASTICUT PVC
do szybkiego i czystego cięcia rur PVC 
(32/ 40/ 50 mm) · Fast Cut: szybkie 
cięcie za pomocą kilku obrotów, 
zapobiega deformacjom rury oraz 
strzępieniu się w miejscu łączenia · 
idealny do trudno dostępnych miejsc

Zakres pracy w mm (calach) Nr art. EUR KO
35,00 (1 1/2) 40 00 781 080 20,65 WC16
42,00 (1 1/2) 40 00 781 081 21,65 WC16
50,00 (2) 40 00 781 082 22,65 WC16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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5/404

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczypce do gięcia rur
do wygięć do 90° miękkich rur miedzianych DIN EN 1057 i rur z metali 
nieżelaznych oraz cienkościennych rur ze stali precyzyjne i przewodów 
hamulcowych o 4,75 - 6,0 mm (3/16” - 1/4”) Ø · (dwa obracane kształty 
zaciskania Ø 4,75 - 6,00 und 8,00 - 10,00 mm, w zakresie dostawy) · 
niklowane, połysk 
 
uchwyt pokryty PCW

Dł. całkowita mm Do rury o Ø mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

260 4,75-6 (3/16-1/4) 40 00 812 544 37,35 WC01

Szczypce do gięcia rur
do giętkiej stali i rur ze stali szlachetnej (maks. grubość ścianki 1,5 mm) 
oraz miękkich izolowanych rur miedzianych EN 1057 · lakierowany piecowo 
na niebiesko

Dł. 
całkowita 
mm

Do rury 
Ø mm

Promień 
zgięcia °

Promień 
mm

Nr art. EUR KO

420 10 90 43 40 00 776 795 84,69 WC01
420 12 90 45 40 00 776 796 84,69 WC01
560 15 90 60 40 00 776 797 94,32 WC01
820 18 90 74 40 00 776 798 132,39 WC01
820 22 90 86 40 00 776 800 151,38 WC01

Giętarka dwuręczna
do precyzyjnego wyginania rur do 180° 
z miękkiej miedzi, aluminium i stali precyzyjnej · 
z zaciskiem · lekka konstrukcja

Dł. 
całkowita 
mm

Do rury 
Ø mm

Promień 
zgięcia °

Promień 
mm

Nr art. EUR KO

305  6 180 18 40 00 781 241 73,95 WC16
390 10 180 30 40 00 781 242 88,95 WC16
390 12 180 36 40 00 781 022 99,95 WC16
450 15 180 54 40 00 781 058 119,95 WC16

Szczypce do gięcia rur Serie 400
do gięcia miedzi, stali i stali nierdzewnej do grubości ścianki do 1,5 mm pod 
kątem maks. 180° · absorbujący olej element ślizgowy zapewnia optymalne 
przeniesienie siły · komfortowa obsługa dzięki przesuniętym, miękkim 
uchwytom

Dł. 
całkowita 
mm

Do rury 
Ø mm

Promień 
zgięcia °

Promień 
mm

Nr art. EUR KO

260  6 180 16 40 00 785 050 102,60 WB06
417  8 180 24 40 00 785 051 121,30 WB06
370 10 180 24 40 00 785 052 128,20 WB06
525 12 180 38 40 00 785 053 176,20 WB06

Zestaw z giętarką ręczną do rur
wymiary od 6 do 18 mm do 180° · do precyzyjnych rur stalowych 
EN 10305-3 (DIN 2394), rur hydraulicznych EN 10305-1 (DIN 2391) o 
grubości ścian 1,0–2,0 mm oraz giętych rur ze stali szlachetnej o grubości 
ścian 1,0–1,5 mm · do mocowania w imadle lub stacjonarnie w połączeniu 
ze stelażem nr 268500 · lakierowany na niebiesko, z czarnymi uchwytami z 
tworzywa sztucznego, wer. 278601 z wkładaną aluminiową dźwignią 
do gięcia
Zakres dostawy: 1 korpus nr 278670, 1 wkładana dźwignia do gięcia 
nr 278680, 6 aluminiowych form do zginania do rur o Ø 6-8, 10-12,14, 15, 
16, 18 mm, 1 przecinak do rur 4–35 mm nr 229010, 1 wybijak 3 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 777 225 647,10 WC01

Zestaw z giętarką ręczną do rur
do precyzyjnych rur stalowych EN 10305-3 (DIN 2394) · rury hydrauliczne 
EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścian 0,75 – 1,0 mm oraz zaginanych 
rur ze stali szlachetnej o grubości ścian 1,0 mm · z uchwytami z tworzywa 
sztucznego · do wygięć do 180°
Zakres dostawy:  
1 korpus, 1 dźwignia do gięcia, 5 aluminiowych form do zginania do rur o 
średnicach 3–4, 5, 6, 8, 10 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
6 części 40 00 777 218 217,17 WC01

Zestaw z giętarką ręczną do rur
dane techniczne nr art. 40 00 777 224: 
do precyzyjnych rur stalowych EN 10305-3 (DIN 2394) · rury hydrauliczne 
EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścian 1,0 – 2,0 mm oraz zaginanych rur 
ze stali szlachetnej o grubości ścian 1,0 mm – 1,5 mm · z uchwytami 
z tworzywa sztucznego · do wygięć do 180° 
 
dane techniczne nr art. 40 00 777 234: 
do precyzyjnych rur stalowych EN 10305-3 (DIN 2394) · rury hydrauliczne 
EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścian 1,5 – 2,5 mm oraz zaginanych rur 
ze stali szlachetnej o grubości ścian 1,5 mm – 2,0 mm · z uchwytami 
z tworzywa sztucznego · do wygięć do 180°
Zakres dostawy artykułu nr 40 00 777 224: 
1 korpus, 1 dźwignia do gięcia, 8 aluminiowych form do zginania do rur 
o średnicach 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 
 
Zakres dostawy artykułu nr 40 00 777 234: 
1 korpus, 1 dźwignia do gięcia, 3 aluminiowe formy do zginania do rur 
o średnicach 20, 22, 25 mm 
 
do mocowania w imadle (zestaw nie obejmuje imadła)

Nr art. EUR KO
40 00 777 224 378,99 WC01
40 00 777 234 655,20 WC01

40 00 777 234

40 00 777 224
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Giętarka kątowa mimośrodowa
ręczna do 90° · z samohamownym mimośrodowym mocowaniem szybkim · 
ogranicznik kątowy, regulowany bezstopniowo · z ogranicznikiem długości i 
przedłużeniem dźwigni zginania · giętarka obrotowa o ostrych krawędziach · 
r = 4 mm, wersja 100 mm + 120 mm dodatkowo z giętarką r = 15 mm / r = 
25 mm

Wysokość robocza mm Nr art. EUR KO
 70 40 00 777 238 1101,60 WC01
100 40 00 777 241 1323,90 WC01
120 40 00 777 250 1697,40 WC01

40 00 777 250

40 00 777 241

40 00 777 238

Giętarka jednoręczna TUBE BENDER
do precyzyjnego gięcia do 90° rur z miedzi (miękkiej, powlekanej) i 
aluminium o Ø 5 – 12 mm oraz stali precyzyjnej (miękkiej) o Ø 5 – 12 mm · 
szybkie, dokładne gięcie · wykonanie przejść, kolanek poziomowych, 
przyłączeniowych na wszystkich poziomach · szybka wymiana segmentów 
roboczych · nadaje się do zastosowania w chłodnictwie, technice 
klimatyzacyjnej, technice transportu oleju oraz motoryzacji, hydraulice i 
pneumatyce 
 
Zawartość: 
1 korpus 
1 segment zginający do średnicy rury 6/8/10 i 12 mm
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
5 części 6 – 12 40 00 812 662 269,95 WX50

wygląd rzeczywisty może odbiegać od 
ilustracji (ROCASE)
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Uniwersalna giętarka ręczna ROBEND H+W Plus
do precyzyjnego gięcia na zimno do 180° rur z miedzi, stali szlachetnej i rur 
stalowych z osłoną o Ø 12–22 mm · podczas gięcia nie powstają deformacje 
i fałdy, zmniejszony nakład siły · do mocowania w imadle 
 
zawartość: 
1 segment gnący do rur o średnicy 12/15/18/22 mm 
2 uchwyty gnące 
1 butelka sprayu do gięcia 150 ml
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego 
 
Dostawa nie obejmuje imadła

Zawartość Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
7 części 12 – 22 40 00 812 661 549,95 WX50
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5/406

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. EUR KO
40 00 781 302 999,95 WB20
40 00 781 303 1199,95 WB20
40 00 781 306 1799,95 WB20

Nr art. 40 00 781 302 40 00 781 303 40 00 781 306
Wersja 15 - 18 - 22 mm 12 - 18 - 22 - 28 mm 12 - 15 - 18 - 28 - 35 mm
Do rury Ø mm 15 - 22 12 - 28 12 - 35
Kąt gięcia ° 180 180 180
Moc silnika W 1010 1010 1010

Zestaw giętarek elektrycznych ROBEND® 4000
przenośny, wytrzymały zestaw giętarek elektrycznych do gięcia rur na zimno do 180° · Ø 12 - 35 mm · 
typ rur Cu, Fe i inne 
 
Zastosowanie: 
- nadaje się do rur ze stali szlachetnej, bez szwu (GW 541): Ø 12 - 35 mm 
- nadaje się do rur ze stali gwintowanej (DIN 2440/2441): Ø 3/8” – 3/4” 
- nadaje się do rur miedzianych (twarde, półtwarde i miękkie DIN EN 1057): Ø 12 - 35 mm 
- nadaje się do rur miedzianych i ze stali precyzyjnej (powlekane): Ø 12 - 35 mm 
- nadaje się do rur z MSR (rury kompozytowe wielowarstwowe): grubość ścianki 1,0 - 2,0 mm 
- nadaje się do rur ze stali precyzyjnej (miękkie DIN 2391/2393/2394): Ø 12 - 35 mm 
-  uniwersalne zastosowanie w instalacjach sanitarnych i grzewczych, w budowie rurociągów, 
technice chłodzenia i klimatyzacji, przemyśle i produkcji seryjnej; mniej miejsc połączeń zwiększa 
bezpieczeństwo instalacji

Zalety produktu: 
-  automatyczne wyłączenie po osiągnięciu wstępnie ustawionego kąta gięcia; możliwa szybka produkcja 
seryjna

-  technologia gięcia: uproszczone przygotowanie konstrukcyjne, odpadają koszty złączek, 
magazynowania i zaopatrzenia

- kuty segment z aluminium ze wskazaniem kąta gięcia: prosta obsługa podczas procesu gięcia 
- wydajny silnik 1010 W, 50/60 Hz: odpowiedni do pracy ciągłej 
- opcjonalnie: stelaż trójnożny (nie jest zawarty w zestawie) 
-  specjalny element ślizgowy ROLUB z wysokogatunkowego poliamidu: doskonałe efekty gięcia bez 
śladów zeszlifowania metalu

-  specjalny element ślizgowy ROLUB: dzięki lepszemu poślizgowi podczas gięcia nie powstają 
deformacje i fałdy

- dwupunktowy układ komór smarowania: zapewnia optymalny rozdział środka smarnego 
- beznarzędziowe wstępne ustawienie kąta gięcia: szybkie i precyzyjne gięcie 
 
Zalety: 
- dzięki lepszemu poślizgowi podczas gięcia nie powstają deformacje i fałdy 
- stabilność kształtu i nacisku, segmenty gnące z wysokogatunkowego, kutego aluminium 
- wysokiej jakości, precyzyjna i prosta obsługa 
- wydajny silnik 1010 W, 50/60 Hz 
- szybka amortyzacja dzięki oszczędności miejsc połączeń, materiału lutującego i energii 
-   uniwersalne zastosowanie: wykonanie przejść, kolanek poziomowych, przyłączeniowych  
na wszystkich poziomach

Zestaw obejmuje: 
urządzenie podstawowe, segment gnący z elementem ślizgowym, walizka z tworzywa sztucznego

Gwintownica (komplet) SUPER CUT
z dźwignią grzechotkową (chwyt 8-kt. mały) i głowicami gwinciarskimi · 
wykonanie BSPT R

Rozmiar ” Nr art. EUR KO
1/2, 3/4, 1 40 00 812 800 253,95 WC16
1/2, 3/4, 1, 1 1/4 40 00 812 801 229,95 WC16
3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 40 00 781 086 309,95 WC16

40 00 812 801, ilustracja podobna (Rocase)

40 00 812 800, ilustracja podobna (Rocase)

Spray do gwintowania o dużej efektywności RONOL® Syn
bez oleju mineralnego na bazie syntetycznej · 100% rozpuszczalny 
w wodzie · doskonałe właściwości chłodzenia i smarowania · wysoka 
odporność na obciążenia · przyjazny dla środowiska · test DVGW 
rozporządzenie nr S021

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

600 puszka 
ze 
sprayem

40 00 781 019 27,42 / 1l 16,45 WC16

  5 kanister 40 00 781 020 11,79 / 1l 58,95 WC16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Olej do gwintowania o dużej efektywności RONOL®

 
Zalety: 
- odpowiedni również jako środek chłodzący do cięcia metali 
- delikatny dla skóry 
- doskonałe właściwości chłodzące/smarujące 
- perfekcyjne, czyste gwinty 
- znaczne wydłużenie żywotności noży gwintujących

Zawartość l Pojemnik Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

0,6 puszka ze sprayem 40 00 781 209 23,25 / 1l 13,95 WC16
5 kanister 40 00 781 210  7,99 / 1l 39,95 WC16

Gwintownica (komplet)
z wytrzymałej konstrukcji żeliwnej · geometria noży typu „Easy-start 
ułatwiająca nacinanie gwintu · wysokiej jakości rowki do chłodziwa 
umożliwiają lepsze smarowanie noży · jednolita jakość gwintu dzięki 
żeliwnej nakładce · BSPT 
 
pasujące zamienne głowice gwinciarskie, patrz nr art. 40 00 785 027, 
40 00 785 028, 40 00 785 030, 40 00 785 031, 40 00 785 029, 
40 00 785 032 
 
40 00 785 026: składa się z dźwigni grzechotki i 4 głowic gwinciarskich 
40 00 785 073: składa się z dźwigni grzechotki i 6 głowic gwinciarskich
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Do rury o Ø mm 
(cale)

Z głowicami gwinci-
arskimi mm (cale)

Nr art. EUR KO

9,53 - 31,75  
(3/8 - 1 1/4)

9,53, 12,70, 19,05, 
25,40, 31,75 (1/2, 
3/4, 1 i 1 1/4)

40 00 785 026 392,60 WB06

9,53 - 50,80 
(3/8” - 2)

9,53, 12,70, 19,05 i 
31,75, 38,10, 50,80 
(1/2, 3/4, 1 i 1 1/4, 
1 1/2, 2)

40 00 785 073 718,00 WB06

Nr art. 40 00 781 213
Gwint 1/4 -1 1/4
Moc znamionowa W 800
Prędkość biegu powrotnego cm/s 27
Wydajność gwintowania 15 - -20 min-¹
Waga kg 14,5

Gwintownica SUPERTRONIC® 1250 Set
elektryczna · Gwintownica elektryczna Ø 1/4” – 1,1/4” · do szybkiego i 
łatwego tworzenia precyzyjnych, zgodnych z normami i pewnych połączeń 
gwintowych 
 
Zastosowanie: 
do wycinania gwintów BSPT prawych: Ø 1/2” – 1,1/4” – opcjonalnie 
(brak w zestawie): Ø 1/4”, 3/8” – NPT: Ø 1/4” – 1,1/4” 
 
Zalety produktu: 
-  5-osiowa przekładnia o zębach śrubowych: przenoszenie większych sił, 
równomierna praca i żywotność

- aluminiowa obudowa: solidna i lekka, do stosowania w trudnych warunkach 
-  odpowiednia na placach budowy, mała główka (11 cm): idealna do trudno 
dostępnych miejsc (narożniki, studzienki)

- elektryczny bieg wsteczny redukcja ciężaru i łatwa obsługa 
-  obudowa silnika z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym: 
wytrzymała, stabilna i trwała

-  kompaktowa obudowa: obudowa przekładni o korzystnym wymiarze 
narożnym

Zalety: 
- głowicę gwinciarską można różnie umieszczać (po lewej lub po prawej stronie) 
- obudowa przekładni o korzystnym wymiarze narożnym 
- redukcja ciężaru i łatwa obsługa 
- równomierna prędkość podczas ruchu do przodu i do tyłu 
- przenoszenie większych sił, równomierna praca i żywotność 
- idealna do trudno dostępnych miejsc (narożniki, studzienki) 
- solidna i lekka, do stosowania w trudnych warunkach 
- wytrzymała, stabilna i trwała 
 
w zestawie:  
SUPERTRONIC® 1250 do Ø 1,1/4, zaczep, precyzyjna głowica gwintownicy 1/2”, 
3/4”, 1”, 1,1/4”, walizka z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO
40 00 781 213 659,95 WB20

ilustracja podobna (Rocase)
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 40 00 781 212
Gwint 1/4-2
Moc znamionowa W 1010
Prędkość biegu powrotnego cm/s 60
Wydajność gwintowania 15 - -25 min-¹
Waga kg 14,5

Gwintownica SUPERTRONIC® 2000 Set, BSPT R
elektryczna · gwintownica elektryczna Ø 1/4” – 2” · do szybkiego i 
łatwego tworzenia precyzyjnych, zgodnych z normami i pewnych połączeń 
gwintowych 
 
Zastosowanie: 
do wycinania gwintów BSPT prawych, BPST lewych: Ø 1/4” – 2” –  
NPT: Ø 1/4” – 2” 
 
Zalety produktu: 
- silnik uniwersalny: niskie zużycie prądu 
- mimośrodowy uchwyt głowicy tnącej: możliwe gwintowanie blisko ściany 
-  mocowanie bezpośrednie z blokadą pierścieniem sprężynującym: łatwe 
zakładanie i mocne osadzenie głowicy gwinciarskiej

-  hartowany zaczep z pierścieniowym kołem zębatym: pewny chwyt w 
obydwu kierunkach obrotu

-  duży przełącznik do ruchu do przodu i do tyłu: przyjazna dla użytkownika 
praca

- kompaktowa obudowa przekładni: idealna do trudno dostępnych miejsc 
-  mocny silnik , podwójnie izolowany wg VDE i CEE, beziskrowy: do 
profesjonalnego, niezawodnego zastosowania ciągłego ze smarowaniem 
ciągłym

Zalety: 
- 4-krotnie szybszy ruch do tyłu dzięki przekładni ruchu do tyłu 
-   przyjazna dla użytkownika praca dzięki dużemu przełącznikowi do ruchu  
do przodu i do tyłu

-  mocne osadzenie głowicy gwinciarskiej dzięki mocowaniu 
bezpośredniemu z blokadą pierścieniem sprężynującym

-  możliwe gwintowanie blisko ściany dzięki mimośrodowemu uchwytowi 
głowicy tnącej

- wysoki i stały moment przeniesienia przy pełnym obciążeniu 
- idealna do trudno dostępnych miejsc (narożniki, studzienki) 
-  pewny chwyt w obydwu kierunkach obrotu dzięki hartowanemu zaczepowi 
z pierścieniowym kołem zębatym

- łatwa w konserwacji dzięki ciągłemu smarowaniu 
- niezawodny silnik do ciągłego zastosowania 
 
w zestawie: 
SUPERTRONIC® 2000, uchwyt, adapter ROFIX, precyzyjne głowice 
gwinciarskie 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, walizka z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO
40 00 781 212 1229,95 WB20

Nr art. 40 00 785 068 40 00 785 069
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹ 32 32
Moc silnika W 1020 1020
Napięcie V / Hz 230 / 50/-60 230 / 50/-60

Gwintownica (komplet) 600 / 690
odporny na wysokie obciążenia wyłącznik z blokadą bezpieczeństwa · 
osobny przełącznik ruchu do przodu i do tyłu · głowica z przekładnią 
redukcyjną zębatą czołową · obudowa przekładni z ciśnieniowego odlewu 
aluminium · wygodny uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym · wspornik o konstrukcji dwuszczękowej zapewnia 
lepsze trzymanie oraz większe bezpieczeństwo podczas użytkowania 
 
w komplecie wspornik i głowice gwinciarskie 
 
pasujące zamienne głowice gwinciarskie, patrz nr art.  40 00 785 070, 
40 00 785 071, 40 00 785 072, 40 00 785 027, 40 00 785 028, 
40 00 785 029, 40 00 785 031, 40 00 785 032
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Typ Do rury o Ø mm 
(cale)

Z głowicami gwinciarskimi mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

600 3,18 - 31,75 (1/8 - 1 1/4) 12,70, 19,05, 25,40, 31,75 (1/2, 3/4, 1, 1 1/4) 40 00 785 068 916,00 WJ00
690 3,18 - 50,80 (1/8” - 2) 12,70, 19,05, 25,40, 31,75, 38,10, 50,80 (1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2) 40 00 785 069 1378,00 WJ00

40 00 785 069

40 00 785 068

ilustracja podobna (Rocase)
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Nr art. 40 00 781 204
Gwint 1/4-2
Moc znamionowa W 1150
Prędkość robocza km/h 40 min-¹
Waga kg 88,5

Gwintownica ROPOWER® 50 R
z automatyczną głowicą gwinciarską BSPT R 1/2 – 3/4, 1 – 2 · 
mobilna kompaktowa gwintownica Ø 1/4”-2” · szybkie i łatwe tworzenie 
precyzyjnych, zgodnych z normami i pewnych gwintów rurowych i trzpieni 
gwintowanych 
 
Zastosowanie: 
zastosowanie w przemyśle, instalacji, pracach naprawczych na budowach 
lub w warsztatach  do wycinania gwintów BSPT prawych: Ø 1/4” – 2” 
– NPT: Ø 1/4” – 2” – BSPP: Ø 1/2” – 2” – BSW: Ø 3/8” – 2 –  
metryczny: Ø 10 - 24 mm 
 
Zalety produktu: 
- smarowanie wrzeciona znajdujące się na zewnątrz: łatwa konserwacja 
-  automatyczna głowica gwinciarska z wbudowanym zasilaniem olejem: 
długa żywotność noży głowicy gwinciarskiej

- mocny silnik ze stabilnym momentem obrotowym: stałe przenoszenie siły 
- duży pojemnik na wióry z tworzywa sztucznego: łatwe czyszczenie 
- gratownik wewnętrzny, składany, trójostrzowy: praca bez zadziorów 
-  maszyna z lekkim nachyleniem: zmniejszone zapotrzebowanie na olej, 
unikanie korzystania z oleju we wnętrzu rury

- silnik podwójnie izolowany wg VDE i CEE: Bezpieczeństwo pracy 
-  optymalne chłodzenie i smarowanie noży głowicy gwinciarskiej: długi 
okres użytkowania

- przecinak do rur, samocentrujący: precyzyjne cięcie 
-  uchwyt szczękowy szybkomocujący z maksymalną siłą mocowania: rura 
nie wyślizguje się

-  pompa olejowa zębata z systemem filtrów i regulowaną wydajnością: 
równomierna wydajność oleju

- uchwyt centrujący: szybkie i precyzyjne regulowanie rury 
 
Zalety: 
- kompletna obróbka wstępna i dodatkowa rury 
- mobilna podstawa transportowa (seryjna) 
-  bezwysiłkowy i wygodny transport dzięki lekkiemu, jezdnemu wózkowi 
roboczemu, służącemu jednocześnie jako stół roboczy

-  głowica gwinciarska typu R (automatyka z wbudowanym zasilaniem 
olejem)

-  szybkie i niezawodne gwintowanie, przycinanie, gwintowanie nypli, 
usuwanie zadziorów oraz rowkowanie

- koncepcja maszyny łatwa w konserwacji
Zakres dostawy:  
ROPOWER® 50 R, automatyczna głowica gwinciarska 1/2” – 2”, noże 
gwinciarskie SS BSPT 1/2” – 3/4”, 1” – 2”, zabezpieczający przełącznik nożny, 
podwozie jezdne, narzędzie 
 
Opcjonalnie można użyć oryginalnych noży gwinciarskich Rigid.

Nr art. EUR KO
40 00 781 204 2949,95 D WR05
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 812 663
Pojemność zbiornika l 4,5
Pojemność zasysania ml na skok: ok. 16
Przyłącze mm (cale) 12,7 (R 1/2)

Pompa kontrolna RP 30
do prób szczelności niewielkich systemów przewodów rurowych i 
pojemników instalacji sanitarnych i grzewczych · idealna do prac na 
niewielkiej powierzchni · łatwa obsługa · brak błędów pomiarowych dzięki 
wężowi w stalowym oplocie · odporna na wstrząsy i pęknięcia
Zakres prób i ciśnień 
0 – 30 barów, podziałka 1 bar 
0 – 440 psi, podziałka 20 psi

Nr art. EUR KO
40 00 812 663 113,95 WX50

Nr art. 40 00 812 664 40 00 781 136
Pojemność zbiornika l 12,0 12,0
Pojemność zasysania ml na skok: ok. 45 na skok: ok. 45
Przyłącze mm (cale) 12,7 (R 1/2) 12,7 (R 1/2)
Wersja stal, powlekana Inox (stal szlachetna)

Pompa kontrolna RP 50
do dokładnych prób szczelności/
ciśnienia systemów przewodów 
rurowych i pojemników instalacji 
sanitarnych i grzewczych · 
do układów ze sprężonym 
powietrzem, parą i układów 
chłodzenia · do instalacji 
olejowych · do instalacji 
wtryskowych · do zastosowania 
w kotłach i zbiornikach pod 
ciśnieniem · idealna do 
napełniania urządzeń 
napędzanych energią słoneczną · 
napełnianie i próba ciśnienia 
w jednym 
 
pojemnik z blachy stalowej odporny na różne warunki atmosferyczne i 
zimno 
 
Zakres prób i ciśnień: 
0 – 60 barów, podziałka 1 bar 
0 – 860 psi, podziałka 20 psi 
0 – 6 MPa, podziałka 0,1 MPa

Model Nr art. EUR KO
RP 50 40 00 812 664 249,95 WX50
RP 50 Inox (stal szlachetna) 40 00 781 136 339,95 WX50
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 40 00 781 055
Napięcie sieciowe V / Hz 230/50
Zakres pracy w mm (calach) 31,75 (1 1 /4)

Zamrażarka do rur ROFROST® Turbo
systemy zamrażania rur High-Tech do rur z miedzi, stali i tworzywa 
sztucznego oraz kompozytowych wielowarstwowych · całkowicie 
automatyczne i kontrolowane zamrażanie · wkładki redukcyjne 10 / 12 /  
15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm · przyjazna dla środowiska · nie zawiera FCKW · 
z 6 wkładkami redukcyjnymi

Nr art. EUR KO
40 00 781 055 949,95 WB20

wygląd rzeczywisty może odbiegać od ilustracji (ROCASE)

Pompa do usuwania kamienia ROCAL 20
ze zmianą kierunku przepływu (ręcznie) 
 
Zastosowanie: 
Do szybkiego odwapniania wymienników ciepła, rur wodociągowych, 
zbiorników, systemów grzewczych i chłodzenia. 
 
Zalety: 
-  korzystając ze zmiany kierunku przepływu, można rozpuścić nawet bardzo 
silny kamień i osady

-  stała cyrkulacja odwapniaczy pozwala uniknąć szkód, które mogłyby 
powstać z powodu wytworzenia się gazu podczas odwapniania

-  dopuszczona do temperatur cieczy do 50 stopni Celsjusza dla wyjątkowo 
skutecznego odwapniania

Zakres dostawy:  
2 węże ze złączem 1/2” (1G, długość 2 m ), 2 łączniki dwustronne 1/2”-3/8”, 
2 łączniki dwustronne 1/2”-3/4”, 2 łączniki dwustronne 1/2”-1/2”, 2 złączki 
dwukielichowe 3/4”-3/4”, 2 elementy redukcyjne 1/2”-3/4”

Nr art. 40 00 781 027
Pojemność zbiornika l 7
Pojemność zasysania ml na skok: 16
Przyłącze mm (cale) 12,7 (R 1/2)

Pompa kontrolna TP 25
mała, wydajna precyzyjna pompa kontrolna do kontroli ciśnienia do 
25 barów · stalowy zbiornik odporny na czynniki klimatyczne i niskie 
temperatury z powłoką DURMANT 
 
Zakres prób i ciśnień: 
0 – 25 barów

Nr art. EUR KO
40 00 781 027 161,95 WX50

Urządzenie do kontroli instalacji gazowych i wodnych ROTEST GW 150/4
dla kontroli wstępnej (1,0 bar) i głównej (110 mbar) przewodów gazu 
ziemnego, przewodów gazu ciekłego niskiego ciśnienia (40 - 60 mbar), 
gazociągów propanowych (150 mbar) i badań szczelności wodociągów wg 
DIN 1988 (TRWI) w zakresie kontroli powietrznych, wstępnych i głównych 
3 bar/110 mbar oraz w zakresie kontroli ustawień atmosferycznych palników 
nadmuchowych (0 - 30 mbar), kontrola obciążenia i szczelności w 
nowych instalacjach przewodów gazowych wg DVGW-TRGI arkusz 
G600 (kwiecień 2008) oraz kontrola wstępna i główna nowych 
instalacji przewodów wody pitnej wg DIN 1988 (TRWI)
Zakres dostawy: 
pompa ciśnieniowa 4 bary 
zbiornik ciśnieniowy 
manometr 
dmuchawa gumowa 
rurka nakładana 4-częściowa 
nasadka z licznikiem 
po 1 szt. zaślepki kontrolnej stożkowej 15 - 18 mm, 22 - 28 mm 
po 1 szt. zaślepki kontrolnej walcowej 22 mm, 28 mm

Nr art. EUR KO
40 00 812 667 549,95 WX50

Nr art. 40 00 781 205
Waga kg 6

Nr art. EUR KO
40 00 781 205 619,95 WB20
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Nr art. EUR KO
40 00 781 270 2099,95 WB20

Nr art. 40 00 781 270
Moc silnika kW 1,5
Waga kg 28
Maks. ciśnienie robocze bar 8
Częstotliwość Hz 50-60
Napięcie sieciowe V / Hz 230 / 50
Stopień oddzielenia oleju % 99,9
Stopień zatrzymywania cząstek stałych µm 0,3
Wys. x szer. x gł. mm 630 x 380 x 340

Kompresor do płukania ROPULS eDM
do odmulania i czyszczenia instalacji grzewczych oraz do płukania rur wody pitnej zgodnie z EN 806 / 
DIN 1988-2 z funkcją protokolarną 
 
Zalety produktu: 
-  duży wyświetlacz LED impulsów przepływu i dozowania, klawiatura membranowa z przyciskiem 
wyboru programu

- szybkozłącze NW 7,2 
- przełącznik funkcyjny: umożliwia łatwe przełączenie na funkcję ROCLEAN® 
- do odmulania instalacji ogrzewania podłogowego i grzejników 
- do rozpuszczania i płukania pozostałości materiałów budowlanych przed pierwszym uruchomieniem 
- do płukania rur wody pitnej pulsacyjną mieszaniną sprężonego powietrza i wody zgodnie z DIN 1988-2 
 
Zalety: 
-  jedno urządzenie: trzy zastosowania dla bezpieczeństwa i wydajności energetycznej, płukanie 
obwodów ogrzewania podłogowego i grzewczych, płukanie rur wody pitnej zgodnie z DIN 1988-2, 
dezynfekcja rur wody pitnej

-  kompaktowe wymiary i praktyczne podwozie jezdne, ułatwiające obsługę podczas transportu i na 
placu budowy

- łatwa obsługa dzięki przejrzyście zaplanowanemu panelowi sterującemu 
- dwa stopnie płukania (funkcja impulsowa i płukanie ciągłe) dla uzyskania dobrych wyników płukania 
- możliwość czyszczenia chemicznego przy użyciu akcesoriów ROCLEAN® 
- proste i profesjonalne tworzenie raportu kontrolnego w formacie PDF przy użyciu aplikacji

Zakres dostawy: 
kompresor do płukania ROPULS, wąż tekstylny 2 x 1 m 1” ze złączem GK

Reduktor ciśnienia
do stosowania z ROPULS ROCLEAN

Ciśnienie bar Nr art. EUR KO
2 40 00 781 192 82,95 WB20

Iniektor ROCLEAN®

do stosowania ze środkiem 
czyszczącym ROCLEAN

Nr art. EUR KO
40 00 781 180 112,45 WB20
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość l Wersja Nadaje się do Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

1 Środki dezynfekcyjne rury wody pitnej 40 00 781 188 216,95 / 1l 216,951) WE02
1 chemia czyszcząca systemy ogrzewania grzejnikowego 40 00 781 189 216,95 / 1l 216,951) WE02
1 chemia czyszcząca systemy ogrzewania powierzchniowego 40 00 781 190 216,95 / 1l 216,951) WE02
1 środek konserwujący systemu ogrzewania grzejnikowego i powierzchniowego 40 00 781 191 216,95 / 1l 216,951) WE02
1) cena za JS

Środek czyszczący ROPULS ROCLEAN
nie pozostaje w systemie · jedna butelka na 100 l pojemności systemu 
 
JS = karton zawierający 6 butelek

40 00 781 19140 00 781 19040 00 781 18940 00 781 188
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Średnica nominalna mm Nr art. EUR KO
15 40 00 781 147 97,95 WB20
22 40 00 781 149 97,95 WB20
28 40 00 781 150 97,95 WB20

Szczęki dociskowe Compact V/SV
szczęki dociskowe o cenionej jakości materiału i wykonania do zgodnego z systemem zaciskania kształtek rurowych ·  
do ROMAX® Compact i ROMAX® Compact TT 
 
Zalety produktu: 
-  3-sworzniowy układ mechaniczny z ruchem współbieżnym: wysoka dokładność podczas dociskania, brak stabilności i 
trwałości, otwieranie szczęki jednym palcem, synchroniczna praca dźwigni szczęk

-  z kutej bardzo wytrzymałej stali specjalnej: odpowiednie do wszystkich zaciskarek ze stałą osiową siłą ciągu 19 kN i 
kompatybilnym uchwytem do szczęk zaciskowych

- numeracja partii i pojedyncza kontrola: zapewnienie wysokich standardów jakościowych materiału i kształtu zaciskania 
-  przelotowy trzpień: wyraźna redukcja ryzyka pęknięcia, wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka, bez 
potencjalnych miejsc pęknięcia/brak gwintu

- długookresowe zabezpieczenie przeciwkorozyjne: szczególnie nadają się do trudnych warunków na placu budowy 
- optymalna krawędź wlotu: dopasowany przepływ mocy, niewielkie zużycie 
- krawędź wykonana narzędziami precyzyjnymi: zapewnia optymalne i pewne dociskanie 
- specjalna procedura utwardzania: wysoka elastyczność i rozciągliwość

Średnica nominalna mm Nr art. EUR KO
15 40 00 781 141 97,95 WB20
22 40 00 781 143 97,95 WB20
28 40 00 781 144 97,95 WB20

Szczęki dociskowe Compact M
szczęki dociskowe o cenionej jakości materiału i wykonania do zgodnego z systemem zaciskania kształtek rurowych ·  
do ROMAX® Compact i ROMAX® Compact TT 
 
Zalety produktu: 
-  3-sworzniowy układ mechaniczny z ruchem współbieżnym: wysoka dokładność podczas dociskania, wysoka stabilność i 
trwałość, otwieranie szczęki jednym palcem, synchroniczna praca dźwigni szczęk

-  z kutej bardzo wytrzymałej stali specjalnej: odpowiednie do wszystkich zaciskarek ze stałą osiową siłą ciągu 19 kN i 
kompatybilnym uchwytem do szczęk zaciskowych

- numeracja partii i pojedyncza kontrola: zapewnienie wysokich standardów jakościowych materiału i kształtu zaciskania 
-  przelotowy trzpień: wyraźna redukcja ryzyka pęknięcia, wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka, bez 
potencjalnych miejsc pęknięcia/brak gwintu

- długookresowe zabezpieczenie przeciwkorozyjne: szczególnie nadają się do trudnych warunków na placu budowy 
- optymalna krawędź wlotu: dopasowany przepływ mocy, niewielkie zużycie 
- krawędź wykonana narzędziami precyzyjnymi: zapewnia optymalne i pewne dociskanie 
- specjalna procedura utwardzania: wysoka elastyczność i rozciągliwość

Napięcie akumulatora V Pojemność akumulatora Ah Waga kg Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
18 4 3,6 1) 12 - 110 40 00 781 328 1169,95 WB20
1) bez szczęk dociskowych

Zaciskarka akumulatorowa ROMAX 4000 Basic Set
elektrohydrauliczna akumulatorowa zaciskarka do zależnego od systemu zaciskania kształtek rurowych o średnicy 
od 12 do 110 mm · z 32 kN · 18 V 4 AhH · większa wydajność dzięki lepszej technologii akumulatora · dłuższy okres 
międzyserwisowy po 40 000 procesach zaciskania/ 2 latach · zaciskanie trwa około 5 sekund · wyjątkowo lekkie · 
w mocowanym na zacisk ROCASE

Zestaw obejmuje: akumulator litowo-jonowy, ładowarka szybkiego ładowania

Szczęki dociskowe Vario-Press SV
o cenionej jakości materiału i wykonania do zgodnego z systemem zaciskania kształtek rurowych · odpowiednie do 
wszystkich zaciskarek ze stałą osiową siłą ciągu i kompatybilnym uchwytem do szczęk zaciskowych · duża elastyczność 
i rozciągalność dzięki specjalnej technologii hartowania · stal specjalna do dużych obciążeń · długotrwała ochrona 
antykorozyjna · 32 - 34 kN

Średnica nominalna mm Nr art. EUR KO
15 40 00 781 000 123,95 WB20
18 40 00 781 001 123,95 WB20
22 40 00 781 002 123,95 WB20
28 40 00 781 003 123,95 WB20
35 40 00 781 004 123,95 WB20

Napięcie aku-
mulatora V

Pojemność 
akumulatora 
Ah

Wersja Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

18 2 Basic zestaw 1, 
1x2Ah akumulator, UE

140 390 15 - 35 40 00 781 341 1099,95 WB20

18 2 Basic zestaw 2, 2x2Ah 
akumulatory, UE

140 390 15 - 35 40 00 781 342 1149,95 WB20

Zaciskarka akumulatorowa ROMAX Compact TT
elektrohydrauliczna akumulatorowa zaciskarka do zależnego od systemu zaciskania kształtek rurowych o średnicy od  
12 do 35 mm · z 32 kN · 18 V / 2 Ah · większa wydajność dzięki lepszej technologii akumulatora · kompaktowy 
akumulator, zajmujący jedynie 34 cm · zaciskanie trwa około 3 sekund · wyjątkowo lekkie · w mocowanym na  
zacisk ROCASE

Zestaw obejmuje: akumulator litowo-jonowy, ładowarka szybkiego ładowania
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Pasta przewodząca ROFROST®

zapewnia optymalne przewodzenie ciepła między osłoną zimną, wkładką 
redukcyjną i powierzchnią rury · do zapobiegania mostkom izolacyjnym · 
czysta praca bez pozostałości · nieszkodliwa fizjologicznie

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 puszka 40 00 781 088 9,97 / 100ml 14,95 WB20
Narzędzie systemowe do chwytania i obcinania rur Rocut® 110
do prostokątnego, płaskiego obcinania i fazowania, 32 - 110 mm · najwyższa 
precyzja w jednym cyklu roboczym · gratownik wewnętrzny wbudowany 
w rączkę · nóż z węglików spiekanych 7,5 mm
Zakres dostawy: narzędzie podstawowe, szczęki 50, 75 i 110 mm, 
gratownik, walizka z tworzywa sztucznego

Ø zakresu pracy mm Nr art. EUR KO
50/75/110 40 00 781 018 299,95 WX50

Wywijarka do rur
do precyzyjnego wywijania obwodowego obrzeża rur miedzianych 
pod kątem 45 stopni
Zakres dostawy: wywijarka do rur, matryca wykonana metrycznie 
i w calach, walizka

Do rury Ø mm Do rur ” Nr art. EUR KO
6 - 18 1/8 - 3/4 40 00 781 006 237,95 WX50

Zestaw do kielichowania rur
do bezpiecznej i szybkiej produkcji standardowych pojedynczych kołnierzy 
45° zgodnie z EN 14276-2 i JIS B8607:2008 na rurach miedzianych o 
średnicy 6-18 mm · metryczny · matryce o średnicy 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm 
 
Zalety produktu: 
- gniazdo adaptera: do napędu elektrycznego z grzechotką 
-  mimośrodowy trzpień wywijający, prowadzony w łożyskach igłowych: 
łagodne formowanie rury przy niewielkim nakładzie pracy i pozwalające 
uzyskać najwyższą jakość kołnierza

- montaż mimośrodowy: optymalne przenoszenie mocy 
-  sprężynowe sprzęgło poślizgowe: zdefiniowany koniec roboczy zapobiega 
redukcji grubości ścianek i umożliwia zastosowanie napędu elektrycznego.

-  wysokiej jakości matryce rewolwerowe do wykonywania odlewów 
precyzyjnych: najwyższa dokładność dopasowania i długa żywotność

- nakrętki kontrujące: prosty demontaż zespołu podającego 
- czytelne oznakowanie: łatwa i szybka regulacja rozmiaru 
- zwarta konstrukcja: umożliwia pracę w pozycji zaciśniętej 
-  nowe pręty mocujące: zapobiegają wyślizgnięciu się rury bez jej 
odkształcenia

-  samocentrowanie dzięki sprężynowemu elementowi oporowemu: szybka i 
bezpieczna regulacja

Zalety: 
-   automatyczny ogranicznik głębokości: doskonałe pozycjonowanie rury  
w stosunku do stożka

- system szybkiego mocowania jedną ręką 
-   gwarantuje wywinięcie zgodne z normą (warunek konieczny dla  
normy dotyczącej wywijania kołnierzy: przygotowanie rury zgodnie  
z DIN EN 12735; postępowanie patentowe jest w toku)

- zapobieganie kosztownym wyciekom
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Do rury Ø mm Nr art. EUR KO
6 - 18 40 00 781 181 196,95 WX50

Kamera inspekcyjna  ROCAM® 4 PLUS
do rur Ø 40 do 300 mm · zintegrowane oprogramowanie dokumentacyjne  
i duży zdejmowany ekran dotykowy 10,4”

Zalety produktu:
-  edycja obrazu, ustawienia i nawigacja w menu wykonywane są intuicyjnie 
na barwnym ekranie dotykowym 10,4”

-  wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów oraz możliwość edycji obrazu 
(np. oznaczenie usterek na obrazie) bezpośrednio w kamerze

-  szybkie wpisywanie danych poprzez zintegrowaną klawiaturę w celu 
oznaczenia zdjęć z usterkami

Zalety:
-  przesyłanie obrazu i filmów przez WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB oraz  
kartę SD

- transmisja obrazu na żywo poprzez WiFi na aplikację ROCAM® 4
- wymienne samopoziomujące głowice kamery
- wciągarka wymienna w zależności od stosowania
- nadajnik WiFi
-  zdejmowany panel obsługi z ekranem dotykowym 10,4”, do prostej 
transmisji danych na urządzenia mobilne

- akumulator litowo-jonowy 18 V/ 3,0 Ah
- cyfrowe wyświetlanie licznika metrów
- zintegrowany mikrofon i głośniki
- kabel wsuwany o długości 30, 65 m

Długość 
przewo-
du, m

Ø 
główki 
ka-
mery 
mm

Waga 
kg

Ø 
prze-
wodu 
mm

Napięcie/
pojemność 
akumulatora

Nr art. EUR KO

30 30 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 343 4999,95 WR05
30 40 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 344 5499,95 WR05
65 30 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 345 6999,95 WR05
65 40 18,6 7 18 V / 3,0 Ah 40 00 781 346 7499,95 WR05

Dł. x szer. x wys. mm: 600 x 400 x 330
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 40 00 781 348
Napięcie akumulatora V 6
Baterie 4 AA
Rozmiar wyświetlacza ” 2
Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240
Długość przewodu, mm 1200
Waga kg 0,46

Kamera inspekcyjna ROSCOPE®mini
bezpośrednia, intuicyjna obsługa przy pierwszym użyciu · głowica i 
kabel kamery ułatwiają kontrolę małych zadań i maksymalizują prędkość 
roboczą · elektroniczne obracanie obrazu o 180° w celu uzyskania idealnej 
perspektywy w każdej pozycji · wodoszczelna głowica kamery do 1 m · 
mocowanie lusterka i akcesoriów magnetycznych do głowicy kamery bez 
użycia narzędzi 
 
zakres zastosowania: 
ROSCOPE mini umożliwia łatwą i szybką inspekcję bardzo małych 
zadań. W instalacjach podtynkowych można łatwo kontrolować zatory w 
kanalizacji, rurociągach, przyłączach natrysków i umywalek, rynnach, rurach 
spustowych lub wnękach.

Nr art. EUR KO
40 00 781 348 149,95 WR05

Nr art. 40 00 781 248
Napięcie akumulatora V 3,7
Baterie akumulator litowo-jonowy
Pojemność akumulatora Ah 5,2
Rozmiar wyświetlacza ” 3,5
Rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480
Ø główki kamery mm 17
Stopień ochrony IP68
Długość przewodu, mm 1000
Waga kg 0,9
Ø przewodu mm 9
Moc świetlna mb 100 LUX (0,5 m)

Kamera inspekcyjna ROSCOPE® i2000/TEC
skuteczna kamera do inspekcji pustych przestrzeni i trudno dostępnych 
obszarów · przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy i proste menu · 
samoustawiająca się głowica kamery · nagrywanie i odtwarzanie inspekcji 
jako filmu (AVI) i zdjęć (JPEG) · wodoszczelna głowica kamery zgodnie z 
IP 68 · z wyświetlaczem dotykowym (kolorowy wyświetlacz) · z 4 diodami 
LED jasność: 100 luksów (0,5 m)

Nr art. EUR KO
40 00 781 248 899,95 WR05

Nr art. 40 00 781 249 40 00 781 347
Napięcie akumulatora V 3,7 3,7
Do rury Ø mm: mm 40 - 100 40 - 100
Baterie akumulator litowo-jonowy akumulator litowo-jonowy
Pojemność  
akumulatora Ah

5,2 5,2

Rozmiar wyświetlacza ” 3,5 3,5
Rozdzielczość 
wyświetlacza

640 x 480 640 x 480

Ø główki kamery mm 25 25
Stopień ochrony IP68 IP68
Długość przewodu, mm 22000 16
Waga kg 3,1 3,9
Ø przewodu mm 5,5 5,5
Moc świetlna 100 LUX (0,5 m) 125 LUX (0,5 m)

Kamera inspekcyjna, endoskop ROSCOPE®i2000
skuteczna kamera do inspekcji rur o średnicy 40 do 100 mm · nagrywanie i 
odtwarzanie inspekcji jako filmu (AVI) i zdjęć (JPEG) · wyjątkowo elastyczna 
głowica kamery do łuków 90° od średnicy 40 mm · wodoszczelna 
głowica kamery zgodnie z IP68 · z wyświetlaczem dotykowym (kolorowy 
wyświetlacz) · z 8 diodami LED

Model Nr art. EUR KO
moduł 25/22 40 00 781 249 1799,95 WR05
moduł 25/16 40 00 781 347 1999,95 WR05

Nr art. 40 00 829 774
Baterie 4 x baterie paluszki AA
Rozmiar wyświetlacza ” 2,4
Rozdzielczość wyświetlacza 480 x 234
Ø główki kamery mm 17
Długość przewodu, mm 1200
Waga kg 0,6

Kamera inspekcyjna, endoskop micro CA-25
idealna do trudno dostępnych miejsc · wyjątkowo lekka i kompaktowa 
konstrukcja · kamera jest odpowiednia między innymi do inspekcji miejsc 
trudno dostępnych · urządzenie jest wyposażone w półelastyczny kabel i 
aluminiową głowicę kamery, która przesyła rejestrowany obraz na ekran 
LCD · wyświetlacz i przyciski obsługi zintegrowane w komfortowym 
uchwycie · ze złączem „wyjście wideo · cyfrowy obrót obrazu o 180°
Zakres dostawy: 1 hak do usuwania elementów blokujących przepływ, 
1 magnes, 1 nasadzane lusterko zwiększające kąt widzenia, kabel Cinch do 
połączenia z zewnętrznym monitorem, plastikowa walizka, baterie (4 baterie 
paluszki/AA) 
 
baterie zapasowe patrz nr art.. 40 00 901 816 
 
Całość w solidnej walizce z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO
40 00 829 774 101,00 WJ00
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 829 739
Baterie 4x bateria AA
Rozmiar wyświetlacza ” 3,5
Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240
Ø główki kamery mm 17
Długość przewodu, mm 900
Waga kg 2,5

Kamera inspekcyjna, endoskop micro CA-150
idealna do trudno dostępnych miejsc · wyjątkowo lekka i kompaktowa konstrukcja · kamera jest 
odpowiednia między innymi do kontroli elementów frezowanych i tokarskich, umożliwiając wizualną 
kontrolę ich kształtu, czystości lub jakości obróbki powierzchniowej, jak również do inspekcji miejsc 
trudno dostępnych · wewnętrzna pamięć zapamiętująca do 20 zdjęć do bezpośredniego podglądu lub 
późniejszego odtwarzania (bez możliwości eksportu) · oświetlenie zapewniają 4 regulowane diody LED · 
urządzenie jest wyposażone w półelastyczny kabel i aluminiową głowicę kamery 17 mm, która przesyła 
rejestrowany obraz na ekran LCD · wyświetlacz i przyciski obsługi zintegrowane w komfortowym 
uchwycie · ze złączem „wyjście wideo · obraz obracany w zakresie 360° (4x90°) · kabel można wydłużyć 
do maks. 9 m (wyposażenie specjalne) · wodoszczelność do maks. 3 m (pod warunkiem właściwego 
montażu)
Zakres dostawy: 1 hak do usuwania elementów blokujących przepływ, 1 magnes do usuwania części 
metalicznych, 1 nasadzane lusterko zwiększające kąt widzenia, kabel Cinch/RCA do połączenia z 
zewnętrznym monitorem, plastikowa walizka, baterie (4 baterie paluszki/AA)
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 816

Nr art. EUR KO
40 00 829 739 210,70 WJ00

Nr art. 40 00 829 775
Napięcie akumulatora V 12
Baterie akumulator litowo-jonowy
Rozmiar wyświetlacza ” 3,5
Rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480
Ø główki kamery mm 17
Długość przewodu, mm 900
Waga kg 0,9

Kamera inspekcyjna, endoskop micro CA-350
z funkcją rejestracji zdjęć i filmów · lekka i kompaktowa konstrukcja · doskonale sprawdza się 
podczas kontroli trudno dostępnych miejsc ·  
jak np. przewodów, bojlerów, rur zasilających, elementów silników i maszyn dostępnych tylko przez 
niewielkie otwory  
 
Dane techniczne: 
długość przewodu: 90 cm (możliwość przedłużenia do 9 m za pomocą opcjonalnych przedłużaczy) 
głowice kamery: aluminium, średnica 17 mm (głowica kamery i kabel wodoszczelne do 3 m 
oświetlenie: 4 regulowane diody LED 
obrót obrazu: 4 x 90° (360°) 
zasięg: 10 mm ~ 
pole widzenia: 72° 
format zdjęć: rozdzielczość 640 x 480 JPEG 
 
format filmów: MP4  Rozdzielczość (320 x 240) 
liczba klatek na sekundę: do 30 klatek 
wyjście TV: do wyboru PAL/NTSC 
pamięć wewnętrzna: 235 MB 
pamięć zewnętrzna: karta SD maks. 32 GB (4 GB w komplecie) 
wyjście danych: kabel transmisji danych USB i karta SD 
zasilanie: akumulator litowo-jonowy 12 V 
masa: 2,5 kg (z akumulatorem) 
nagrywarka dźwięku: tak, wbudowana (z zestawem słuchawkowym) 
akcesoria: haczyk, magnes i lusterko (w komplecie)
Zakres dostawy: urządzenie micro CA-350, głowica kamery 17 mm, kabel USB (90 cm), kabel RCA, 
haczyk, magnes, lusterko, akumulator litowo-jonowy 3,7 V, ładowarka, zasilacz, zestaw słuchawkowy 
z mikrofonem, karta SD™ 4 GB, instrukcja obsługi, walizka z tworzywa sztucznego 
 
Także do użytku jako monitor i urządzenie pamięciowe do microDrain™, nr art. 40 00 829 750, 
microReel™, nr art. 40 00 829 752 i nanoReel, nr art. 40 00 829 776.

Nr art. EUR KO
40 00 829 775 469,40 WJ00
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Nr art. 40 00 829 776
Ø główki kamery mm 15,5

Zestaw uzupełniający do 
inspekcji SeeSnake® nanoReel
optymalny do inspekcji na dłuższych 
odcinkach przy niewielkich 
średnicach · niewielka średnica 
i niewielki kąt obrotu kamery 
umożliwiają inspekcję przewodów 
25 mm (1”) o małych łukach 
na długości do 25 metrów · 
kamery można użyć z reguły do 
rur o średnicy powyżej 30 mm 
o łukach 90° (w zależności od 
rodzaju i stanu rurociągu) · dzięki 
kompaktowej budowie nie zajmuje 
dużo miejsca podczas transportu i 
przechowywania 

 
Dane techniczne: 
długość przewodu w metrach: 25 
średnica przewodu w mm: 6,3 
do przewodów w mm: 25–50 
rozdzielczość: 510 x 496 (PAL)
Zakres dostawy: zestaw 
inspekcyjny z kablem 25-metrowym 
i dwoma kulkami prowadzącymi 
 
* brak cyfrowej kamery 
inspekcyjnej w zestawie  do 
zamówienia osobno 
(patrz nr art. 40 00 829 775)

Nr art. EUR KO
40 00 829 776 3486,00 WJ00

Nr art. 40 00 829 751
Model sonda microDrain™
Zakres pracy mm 30 - 100
Długość przewodu, m 20
Nadajnik Hz 512
Moc nadajnika m Niski, 1
Licznik metrów -
Ø główki kamery mm 22
Waga kg 3,9
Dł. x szer. x wys. mm 33,7 x 16,8 x 44,5
Rozdzielczość wyświetlacza 628 x 586
Kulka prowadząca 2
Ø przewodu mm 8,4

System kamer inspekcyjnych, 
endoskopów
do przewodów do 100 mm 
(microDrain™) lub 125 mm  
(micro Reel™) · zginalność 90°, od 
40 mm (microDrain) lub od 50 mm 
(microReel) · kompaktowe i 
elastyczne systemy do inspekcji 
małych i średnich przewodów 
rurowych · microDrain i microReel 
to uniwersalne kamery, które można 
stosować z micro CA 350 (w 
zestawie) lub dowolnym monitorem 
SeeSnake (wyposażenie specjalne) · 
potrzebny jest tylko właściwy kabel 
łączący (wyposażenie specjalne) 
 
licznik metrów 
system microReel™ jest dostępny  
z licznikiem metrów lub bez niego  
umożliwia on zobaczenie, jak daleko 
został wysunięty kabel · 
wyświetlana jest także data i 
godzina, oraz ewentualne 
komunikaty tekstowe 
 

Nadajnik 
obydwa systemy dysponują 
nadajnikiem 512 Hz wbudowanym 
w głowicę kamery, aby móc ustalić 
dokładną pozycję za pomocą 
urządzenia namiarowego 
 
wybierz odpowiedni system
Zakres dostawy: bęben danej 
kamery inspekcyjnej z micro 
CA-350, samodzielnym systemem 
kamery, dostarczanym w walizce 
z 17 mm głowicą kamery, kablem 
USB, kartą pamięci SD 4 GB, 
pamięcią wewnętrzną 235 MB, 
akumulatorem, przejściówką 
sieciową, zestawem słuchawkowym 
z mikrofonem, głośnikiem, kablem 
RCA, haczykiem, magnesem i 
lusterkiem, który można użyć jako 
rejestrator i monitor

Model Nr art. EUR KO
sonda microDrain™ 40 00 829 751 3143,00 WJ00

Nr art. 40 00 829 771
Długość przewodu, cm 400
Ø główki kamery mm 6
Ilość diod LED 4
Pasuje do 40 00 829 775, 40 00 829 777

Głowica kamery z kablem
pasuje do kamery inspekcyjnej RIDGID® micro CA-100/CA-150 (nr art. 
40 00 829 777) i cyfrowej kamery inspekcyjnej RIDGID® micro CA-350  
(nr art. 40 00 829 775)  
 
również do innych zastosowań, które charakteryzują się niewielkimi 
wymiarami otworów dostępowych · do dystansów do 1 lub do 4 metrów 

Nr art. EUR KO
40 00 829 771 219,80 WJ00

Nr art. 40 00 829 788
Długość przewodu, cm 180
Numer produktu 37113
Pasuje do 40 00 829 777, 40 00 829 775

Przedłużacz
pasuje do kamery inspekcyjnej microExplorer™, SeeSnake® micro™, 
micro CA -100/CA-150, micro CA 350

Nr art. EUR KO
40 00 829 788 65,69 WJ00

Nr art. 40 00 829 778
Długość przewodu, cm 90
Ø główki kamery mm 17,0
Ilość diod LED 4
Numer produktu 37103
Pasuje do 40 00 829 777, 40 00 829 775

Kabel wymienny z głowicą kamery inspekcyjnej
pasuje do kamery inspekcyjnej SeeSnake® micro™ lub micro CA-100/
CA-150, micro CA 350, microExplorer™ · z półelastycznym kablem · 
oświetlenie: regulowane diody LED

Nr art. EUR KO
40 00 829 778 83,46 WJ00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 781 349
Do rury Ø mm 20 - 150
Do spirali do czyszczenia rur spirale Ø 22 i 16 mm
Napięcie V / Hz 230 / 50
Prędkość obrotowa min-¹ 467
Pobór mocy W 690

Maszyna do czyszczenia rur R 600 Set
do Ø 20 - 150 mm · wszechstronne zastosowanie we wnętrzach i na 
zewnątrz · z wężem prowadzącym ∙ mocowanie bezpośrednie spirali 16 i  
22 mm · opcjonalnie możliwe Ø 8 i 10 mm z magazynem przejściówek · 
spirala S maks. długość robocza 50 m z Ø 16 mm · spirala S maks. długość 
robocza 60 m z Ø 22 mm · spirala maks. długość robocza 10 m z Ø 8 i  
10 mm · kierunek pracy w prawo/w lewo z zestawem do udrażniania rur 
40 00 781 090: kosz spiralny 16 mm · spirala standardowa 5 x 16 mm · wiertło 
proste 16 mm · wiertło kielichowe 16 mm · wiertło piórowe 16/25 mm · 
klucz do odspajania 16 mm · kosz spiralny 22 mm · spirale standardowe  
5 x 22 mm · walizka PVC · wiertło proste 22 mm · wiertło kielichowe 22 mm ·  
wiertło lejowe 22 mm · wiertło z głowicą zbierającą 22/65 mm · głowica 
widełkowa zębatkowa 22/76 mm · klucz do odspajania 22/32 mm · rękawica 
prowadząca lewa/prawa · spray ROWONAL

Nr art. EUR KO
40 00 781 349 1699,95 WB20

Nr art. 40 00 781 089
Do rury Ø mm 20 - 150
Do spirali do czyszczenia rur spirale Ø 22 i 16 mm
Napięcie V / Hz 230 / 50
Prędkość obrotowa min-¹ 467
Pobór mocy W 690
Waga kg 20,9

Maszyna do czyszczenia rur R 600
do Ø 20 - 150 mm · wszechstronne zastosowanie we wnętrzach i na zewnątrz · 
z wężem prowadzącym ∙ mocowanie bezpośrednie spirali 16 i  
22 mm ∙ opcjonalnie możliwe Ø 8 i 10 mm z magazynem przejściówek · maks. 
długość robocza 50 m ze spiralą S Ø 16 mm ∙ maks. długość robocza 60 m ze 
spiralą S Ø 22 mm ∙ maks. długość robocza 10 m ze spiralą Ø 8 i 10 mm 

Nr art. EUR KO
40 00 781 089 889,95 WB20

Zestaw do udrażniania rur
w zestawie: kosz spirali 16 mm · spirala standardowa 5 x 16 mm · wiertło 
proste 16 mm · wiertło kielichowe 16 mm · wiertło piórowe 16/25 mm · 
klucz do odspajania 16 mm · kosz spiralny 22 mm · spirale standardowe  
5 x 22 mm · walizka PVC · wiertło proste 22 mm · wiertło kielichowe  
22 mm · wiertło lejowe 22 mm · wiertło z głowicą zbierającą 22/65 mm · 
głowica widełkowa zębatkowa 22/76 mm · klucz do odspajania 22/32 mm · 
rękawica prowadząca lewa/prawa · spray ROWONAL

Spirala Ø spirali mm Nr art. EUR KO
ze spiralami stan-
dardowymi

16 - 22 40 00 781 090 519,95 WX50

Spirala do czyszczenia rur
wytrzymała spirala ze stali specjalnej z dołączoną głowicą z obłym chwytem ·  
do stosowania z ROSPI H, ROSPI 36 Plus, ROSPIMATIC

Długość 
m

Ø wału 
mm

Ø grubości 
drutu mm

Nr art. EUR KO

7,5 8 2,0 40 00 781 060 69,95 WC16

Ręczne/elektryczne urządzenie do czyszczenia rur
na korbę i do powszechnie używanych wiertarek z wejściem sześciokątnym ·  
blokada spirali · z elastyczną spiralą cynkowaną ogniowo

Długość spirali m Ø spirali mm Nr art. EUR KO
7,5 8 40 00 812 706 148,00 WU02

Spirala do czyszczenia rur
wytrzymała spirala ze stali specjalnej ·  
możliwość zastosowania do nr art. 
40 00 812 706

Długość m Ø wału mm Nr art. EUR KO
7,5 8 40 00 812 707 43,90 WU02

Ręczne/elektryczne urządzenie do czyszczenia rur
możliwe zastosowanie z każdą dostępną w handlu wkrętarką 
akumulatorową · możliwa zmiana między pracą do przodu i do tyłu bez 
konieczności zmiany kierunku obrotu silnika, dzięki temu szybsze usuwanie 
zapchania · spiralę można dodatkowo połączyć z 3 różnymi narzędziami do 
czyszczenia · mechanizm hamulca postojowego spirali z ogranicznikiem 
momentu obrotowego umożliwia optymalny powrót spirali · elastyczny wąż 
ochronny zapobiega zabrudzeniu otoczenia wodą rozbryzgową 
 
zastosowanie: 
Usuwanie zatorów w przewodach przyłączeniowych zlewów, umywalek, 
brodzików prysznicowych i wanien, średnica do 50 mm

Do Ø 
przewo-
du mm

Długość 
spirali m

Ø spirali 
mm

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

do 50 7,5 8 3,9 40 00 781 350 580,10 WB20
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Maszyna do czyszczenia rur K-45 AF- 5
do profesjonalnego czyszczenia rur o średnicy od 30 mm do 70 mm · 
szybsze czyszczenie dzięki automatycznemu posuwowi 2-stopniowemu 
zmienna prędkość 0-600 obr./min · czysta praca dzięki zabezpieczeniu przed 
wyciekiem z dodatkowym bębnem wewnętrznym · automatyczna praca do 
przodu i do tyłu
Skład zestawu: 
 
- 2  spirale do czyszczenia 8 mm (do rur do Ø 50 mm) i 10 mm  

(do rur do Ø 75 mm)
- 1  zestaw narzędzi T-250 (1x klucz trzpieniowy A-13, 1x wiertło kulkowe 

T-203, 1x wyciskacz do smaru T-205 C, 
1x łopatka T-210, 1x regulowane wiertło kulkowe T-217)

- 1 walizka transportowa 
 
Ta maszyna do czyszczenia rur to kompletne urządzenie z własnym 
silnikiem. Nie trzeba go podłączać do wiertarki.

Do przewodów mm Nr art. EUR KO
do 75 40 00 785 054 483,20 WB06

Urządzenie do czyszczenia rur Rospi® 8 H+E Plus
profesjonalne ręczne i elektryczne urządzenie do czyszczenia rur · możliwa 
wygodna praca z wiertarką akumulatorową/wiertarką · przełączenie z trybu 
ręcznego na elektryczny w kilka sekund

Długość spirali m Ø spirali mm Nr art. EUR KO
7,5 8 40 00 781 056 119,95 WC16

Spirala ręczna PowerSpin
z automatycznym przesuwem 
 
po uruchomieniu dźwigni rozruchowej i korby ręcznej spirala automatycznie 
wprowadzana jest do rury odpływowej · spirala z prostym wiertłem krętym ·  
z trzpieniem 6 mm do podłączenia do wkrętarki akumulatorowej lub 
wiertarki 
 
zastosowanie z każdą wiertarką do 500 min-¹

Do Ø prze-
wodu mm

Długość 
spirali m

Ø spirali 
mm

Nr art. EUR KO

40 7,6 6,0 40 00 785 055 86,89 WB06

Pompa ssąco-tłocząca z adapterem Ropump® Super Plus
do szybkiego usuwania korków w rurach i odpływach w zlewach, toaletach 
i wannach · optymalnie uszczelniony system - najwyższa siła ssąca i 
dociskowa dzięki tłokowi z uszczelką silikonowo-gumową · specjalny sposób 
uszczelnienia, zapewniający większą siłę ssącą · kompaktowa i wytrzymała 
konstrukcja · wytrzymuje szczególnie wysokie obciążenia i łatwe w 
obsłudze · regulowane uchwyty · optymalne dostosowanie do czyszczenia

Nr art. EUR KO
40 00 812 666 99,95 WC16

Spirala do czyszczenia rur
jednowarstwowa spirala z przestawnym uchwytem · wieczko i pazur

Długość 
m

Ø wału 
mm

Ø pazurów 
mm

Nr art. EUR KO

 5 9 20 40 00 812 715 18,60 WU02
10 9 20 40 00 812 720 34,70 WU02

Spirala do czyszczenia rur
profesjonalna jakość · dwuwarstwowa spirala z drutu ze stali sprężynowej 
cynkowanego ogniowo · z przestawnym uchwytem · wieczko i pazur

Długość 
m

Ø wału 
mm

Ø pazurów 
mm

Nr art. EUR KO

 3  7 20 40 00 812 723 21,50 WU02
 5  7 20 40 00 812 725 29,50 WU02
 5 10 20 40 00 812 735 31,70 WU02
10  7 20 40 00 812 730 47,30 WU02
10 10 20 40 00 812 740 51,90 WU02

Spirala do czyszczenia rur
profesjonalna jakość · dwuwarstwowa spirala z drutu ze stali sprężynowej 
cynkowanego ogniowo · wieczko i pazur

Wersja
Długość m Ø wału mm Ø pazurów mm Nr art. EUR KO
z cynkowanym ogniowo łącznikiem stalowym
5 12 50 40 00 812 745 62,80 WU02
10 12 50 40 00 812 750 89,10 WU02
z łącznikiem mosiężnym
5 12 50 40 00 812 765 70,90 WU02
10 12 50 40 00 812 770 117,00 WU02

40 00 812 765
40 00 812 745

Długość m Ø wału mm Nr art. EUR KO
5 12 40 00 812 755 33,10 WU02

Przedłużka do spirali czyszczących z łącznikiem stalowym
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw wykrojników patentowych
w skrzynce z blachy stalowej z uchwytem stalowym, nakiełczarka oraz 
hartowane stalowe stemple wewnętrzne i zewnętrzne · pierścienie 
uszczelniające są wykrawane centrycznie
Zawartość przy nr art. 40 00 814 460: 
1 uchwyt, 1 stempel wewnętrzny 3, 4, 6, 8, 10 mm, 1 stempel zewnętrzny 
12, 14, 16, 18, 20 mm 
 
Zawartość przy nr art. 40 00 814 461: 
2 uchwyty, 1 stempel wewnętrzny 3, 4, 6, 8, 10 mm, 1 stempel zewnętrzny 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60 mm, 1 wykrojnik do otworów 
 
Zawartość przy nr art. 4000814462: 
1 uchwyt, 1 stempel wewnętrzny 3, 4, 6, 8, 10 mm, 1 stempel zewnętrzny 
12, 14, 16, 18, 20 mm 
 
Zawartość przy nr art. 4000814463: 
1 uchwyt, 1 stempel wewnętrzny 3, 4, 6, 8, 10 mm, 1 stempel zewnętrzny 
12, 14, 16, 18, 20 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
11 elem. 40 00 814 460 66,69 WC11
22 elem. 40 00 814 462 165,91 WC11
26 elem. 40 00 814 463 218,71 WC11
33 elem. 40 00 814 461 384,88 WC11

40 00 814 46140 00 814 460
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Wykrojnik do blachy MonoCut®

do szybkiego wykrawania okrągłych otworów bez zadziorów w blachach 
ze stali S235, metali kolorowych i lekkich, tworzywach sztucznych · grubość 
materiału do 3 mm · do połączeń śrubowych kabli z gwintem PG i 
metrycznym i armatury sanitarnej · nacięcie 3-punktowe · klasyczne 
wykrawanie otworów z odpadami · śruba rozciągana: metryczny gwint 
drobnozwojowy · obsługa śruby dociskowej za pomocą klucza płaskiego · 
idealny dla monterów instalacji sterujących, elektryków, instalatorów, 
przemysłu i rzemiosła · kilkoma ruchami można szybko, bez trudu, czysto i 
bez zadziorów wykonywać otwory w materiałach

Ø mm Rozmiar PG Wielkość M Nr art. EUR KO
15,2 PG 9 40 00 814 115 20,30 WK00
16,2 M 16 40 00 814 116 20,30 WK00
18,6 PG 11 40 00 814 117 20,50 WK00
20,4 PG 13 M 20 40 00 814 145 20,50 WK00
22,5 PG 16 40 00 814 147 21,70 WK00
25,4 M 25 40 00 814 149 28,00 WK00
28,3 PG 21 40 00 814 151 24,60 WK00
30,5 40 00 814 153 32,00 WK00
32 40 00 814 155 37,10 WK00
32,5 M 32 40 00 814 158 26,40 WK00
35 40 00 814 164 31,20 WK00
37 PG 29 40 00 814 169 36,50 WK00
40,5 M 40 40 00 814 171 53,10 WK00
47 PG 36 40 00 814 173 59,40 WK00
50,5 M 50 40 00 814 175 80,10 WK00
54 PG 42 40 00 814 177 85,20 WK00
60 PG 48 40 00 814 179 87,40 WK00
63,5 M 63 40 00 814 181 134,00 WK00
75,5 M 75 40 00 814 183 158,00 WK00

Wykrojnik do blachy MonoCut®

Ø mm Rozmiar PG Wielkość M Nr art. EUR KO
22,5 PG 16 M 16 - M 40 40 00 814 192 169,00 WK00

Wykrojnik do blachy MonoCut® Sanitär
do szybkiego wykrawania okrągłych otworów bez zadziorów w 
zlewozmywakach · obsługa śruby dociskowej za pomocą klucza płaskiego
Dostawa włącznie ze śrubą zaciskową

Ø mm Rozmiar śruby Nr art. EUR KO
28,3 M 10 x 1 40 00 814 571 22,30 WK00
31,7 M 10 x 1 40 00 814 572 22,30 WK00
35 M 10 x 1 40 00 814 573 26,20 WK00

Wykrojnik do blachy MonoCut® Sanitär
w komplecie: 3 wykrojniki do blach, 3 śruby zaciskowe, 1 klucz oczkowy 
z grzechotką
w walizce z tworzywa sztucznego

Ø mm Rozmiar śruby Nr art. EUR KO
28,3 / 31,7/35 M 10 x 1 40 00 814 195 89,10 WK00

Wykrojnik do blachy TriCut® KL
szczelinowy wykrojnik do Blachy · do szybkiego wykrawania okrągłych 
otworów bez zadziorów w blachach ze stali S235 · grubość materiału do 
3 mm · do połączeń śrubowych kabli z gwintem PG i metrycznym i armatury 
sanitarnej · dzięki potrójnej szczelinie brak zakleszczania odpadów w 
szczelinie · śruba rozciągana: metryczny gwint drobnozwojowy · obsługa 
śruby dociskowej za pomocą klucza płaskiego · idealny dla monterów 
instalacji sterujących, elektryków, instalatorów, przemysłu i rzemiosła · 
kilkoma ruchami można szybko, bez trudu, czysto i bez zadziorów 
wykonywać otwory w materiałach

Ø mm Rozmiar PG Wielkość M Nr art. EUR KO
16,2 M 16 40 00 814 270 34,20 WK00
18,6 PG 11 40 00 814 271 34,40 WK00
20,4 PG 13 M 20 40 00 814 274 34,40 WK00
22,5 PG 16 40 00 814 277 35,80 WK00
25,4 M 25 40 00 814 278 38,20 WK00
28,3 PG 21 40 00 814 279 38,70 WK00
30,5 40 00 814 281 40,40 WK00
32,5 M 32 40 00 814 284 55,20 WK00
37 PG 29 40 00 814 249 58,30 WK00
40,5 M 40 40 00 814 250 59,60 WK00
47 PG 36 40 00 814 251 77,40 WK00
50,5 M 50 40 00 814 268 91,10 WK00
54 PG 42 40 00 814 266 91,70 WK00
60 PG 48 40 00 814 267 95,70 WK00
63,5 M 63 40 00 814 320 106,00 WK00

Wykrojnik do blachy
ze stali narzędziowej ze stopu chromu · wersja 
oksydowana · do szybkiego wykrawania okrągłych 
otworów bez zadziorów · obsługa śruby dociskowej 
za pomocą klucza płaskiego · 3 ostrza z dodatnią 
geometrią · do rur i połączeń śrubowych z 
gwintem PG i armatury sanitarnej
nacięcie 3-punktowe · grubość materiału do 4 mm · 
śruba rozciągana: metryczny gwint drobnozwojowy 
 
przeznaczona do blach stalowych, blach ze stali 
szlachetnej, metali kolorowych i lekkich, tworzyw 
sztucznych · idealny dla monterów instalacji 
sterujących, elektryków, instalatorów, przemysłu 
i rzemiosła · kilkoma ruchami można szybko, bez 
trudu, czysto i bez zadziorów wykonywać otwory 
w materiałach

Ø mm Rozmiar PG Nr art. EUR KO
15,2 PG 9 40 00 814 575 14,40 WK36
18,6 PG 11 40 00 814 577 16,15 WK36
20,4 PG 13,5 40 00 814 579 16,15 WK36
22,5 PG 16 40 00 814 581 17,65 WK36
28,3 PG 21 40 00 814 585 19,40 WK36
32 40 00 814 587 21,50 WK36
35 40 00 814 589 24,80 WK36
37 PG 29 40 00 814 591 24,80 WK36
47 PG 36 40 00 814 593 40,30 WK36
54 PG 42 40 00 814 595 52,55 WK36
60 PG 48 40 00 814 597 64,95 WK36

Wykrojnik do blachy
ze stali narzędziowej ze stopu chromu · wersja 
oksydowana · do szybkiego wykrawania 
okrągłych otworów bez zadziorów · obsługa śruby 
dociskowej za pomocą klucza płaskiego · 
3 ostrza z dodatnią geometrią · do rur i połączeń 
śrubowych z gwintem metrycznym

Ø mm Wielkość M Nr art. EUR KO
16,5 M 16 40 00 814 599 15,10 WK36
32,2 M 32 40 00 814 601 24,80 WK36
40,5 M 40 40 00 814 602 33,95 WK36
50,2 M 50 40 00 814 603 48,55 WK36
63,2 M 63 40 00 814 604 74,70 WK36
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Wykrojnik do blachy TriCut®

Ø mm Rozmiar PG Wielkość M Nr art. EUR KO
22,5 PG 16 M 16 - M 40 40 00 814 322 239,00 WK00

Wykrojnik do blachy TriCut+® KL
szczelinowy wykrojnik do blachy ze stali narzędziowej · do szybkiego 
wykrawania okrągłych otworów bez zadziorów w blachach ze stali S235 
und VA 1.4301 · grubość materiału do 3 mm · do połączeń śrubowych 
kabli z gwintem PG i metrycznym i armatury sanitarnej · dzięki potrójnej 
szczelinie brak zakleszczania odpadów w szczelinie · śruba rozciągana: 
metryczny gwint drobnozwojowy · obsługa śruby dociskowej za pomocą 
klucza płaskiego · idealny dla monterów instalacji sterujących, elektryków, 
instalatorów, przemysłu i rzemiosła · kilkoma ruchami można szybko, bez 
trudu, czysto i bez zadziorów wykonywać otwory w materiałach

Ø mm Rozmiar PG Wielkość M Nr art. EUR KO
16,2 M 16 40 00 814 324 77,90 WK00
18,6 PG 11 40 00 814 331 79,00 WK00
20,4 PG 13 M 20 40 00 814 332 80,30 WK00
22,5 PG 16 40 00 814 338 81,30 WK00
25,4 M 25 40 00 814 339 83,40 WK00
28,3 PG 21 40 00 814 340 89,50 WK00
30,5 40 00 814 341 90,90 WK00
32,5 M 32 40 00 814 342 95,10 WK00
37 PG 29 40 00 814 343 100,00 WK00
40,5 M 40 40 00 814 344 109,00 WK00
47 PG 36 40 00 814 347 127,00 WK00
50,5 M 50 40 00 814 348 133,00 WK00
54 PG 42 40 00 814 349 142,00 WK00
60 PG 48 40 00 814 355 155,00 WK00
63,5 M 63 40 00 814 356 155,00 WK00
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Wykrojnik do blachy TriCut+®

Ø mm Rozmiar PG Wielkość M Nr art. EUR KO
22,5 PG 16 M 16 - M 40 40 00 814 357 449,00 WK00

Śruba rozciągana
pasuje do systemu dziurkowników do blach MonoCut® · z gwintem 
drobnozwojowym

długość mm Ø mm Nr art. EUR KO
M10 x 1 40 00 814 253 1,80 WK00

40  9,5 40 00 814 260 1,60 WK00
50  9,5 40 00 814 261 1,70 WK00
55 19,0 40 00 814 263 5,90 WK00
75 19,0 40 00 814 265 6,60 WK00

Śruba rozciągana z łożyskiem kulkowym
pasuje do systemu dziurkowników do blach · z gwintem drobnozwojowym

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO
50  9,5 40 00 814 112 9,20 WK00
55 19,0 40 00 814 113 19,40 WK00
75 19,0 40 00 814 114 20,40 WK00
60 11,1 40 00 814 269 13,00 WK00

Wycinak do otworów 321
z 1 nożem · do szybkiego wytwarzania uszczelek · dzięki możliwości 
nasadzenie drugiego noża możliwe jest wytworzenie uszczelek podczas 
jednego cyklu pracy · gładka polerowana szyna pryzmowa z podziałką 
milimetrową · z uchwytem z tworzywa sztucznego · ostrze ze stali 
narzędziowej
w komplecie brak noża dodatkowego, należy go zamówić osobno

Ustawienie wymi-
arów mm

Zakres cięcia 
mm

Nr art. EUR KO

1001) 200 41 55 850 200 47,70 WE01
2001) 400 41 55 850 300 55,50 WE01
3001) 600 41 55 850 400 64,80 WE01
1) szyna

Pasuje do Nr art. EUR KO
Nr art. 41 55 850 200, 41 55 850 300, 
41 55 850 400

41 55 850 410 16,00 WE01

Ostrze wymienne
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Młotek ślusarski
DIN 1041 · bijak z kutej stali · z klinem pierścieniowym stalowym · 
z podwójnie wygiętym trzonkiem hikorowym · Najwyższa jakość

Cężar główki g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO
 100 260 40 00 811 021 5,05 PX10
 200 280 40 00 811 022 5,55 PX10
 300 300 40 00 811 023 6,75 PX10
 400 320 40 00 811 024 7,50 PX10
 500 320 40 00 811 025 8,40 PX10
 600 320 40 00 811 026 9,75 PX10
 800 350 40 00 811 028 10,30 PX10
1000 360 40 00 811 030 11,80 PX10
1500 380 40 00 811 035 13,30 PX10
2000 400 40 00 811 038 16,80 PX10

Młotek ślusarski
DIN 1041 · młotek kuty matrycowo · obuch i końcówka główki starannie 
hartowane i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany 
proszkowo · gładka powierzchnia robocza · trzonek zabezpieczony klinem 
pierścieniowym stalowym · wygiętym trzonkiem z drewna hikorowego

Cężar główki g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO
 100 260 40 00 811 138 9,34 WC11
 200 280 40 00 811 139 9,34 WC11
 300 300 40 00 811 140 10,41 WC11
 400 320 40 00 811 141 11,17 WC11
 500 320 40 00 811 142 12,24 WC11
 600 330 40 00 811 143 14,56 WC11
 800 350 40 00 811 144 16,08 WC11
1000 360 40 00 811 145 19,03 WC11
1500 380 40 00 811 146 24,39 WC11
2000 400 40 00 811 147 31,54 WC11

Młotek ślusarski
DIN 1041 · z przykutym kołnierzem ochronnym i ochronną tuleją 
nylonową · główka młotka kuta matrycowo · klin pierścieniowy stalowy 
i trzonek z drewna hikorowego · profesjonalna jakość

Cężar główki g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO
 200 280 40 00 811 236 5,55 PX10
 300 300 40 00 811 237 5,85 PX10
 400 310 40 00 811 238 6,45 PX10
 500 320 40 00 811 239 7,20 PX10
 800 350 40 00 811 240 9,40 PX10
1000 360 40 00 811 241 10,90 PX10

Młotek ślusarski SecuTec®

zabezpieczenie za pomocą śruby klinowej i łbem talerzowym · brak 
wystających elementów przy głowicy · głowica umocowana wyżej niż 
określa norma DIN C45 · stożkowy rdzeń śruby · klin pierścieniowy, łeb 
talerzowy ii gwint śruby są połączone w jedną całość · stalowa tuleja 
ochronna trzonka · stylisko z hikory 

Cężar główki g Nr art. EUR KO
 200 40 00 811 351 15,72 WK20
 300 40 00 811 352 16,67 WK20
 400 40 00 811 353 18,51 WK20
 500 40 00 811 354 19,83 WK20
 800 40 00 811 355 26,42 WK20
1000 40 00 811 356 31,25 WK20
1500 40 00 811 357 40,01 WK20
2000 40 00 811 358 50,91 WK20

Młotek ślusarski Rotband-Plus
kuta główka młotka DIN 1041 · starannie hartowana i odpuszczana · 
lakierowana czarnym lakierem wodorozcieńczalnym · obuch i końcówka 
główki gładko szlifowane · krawędzie łamane zgodnie z przepisami · 
dodatkowo hartowana tuleja ochronna trzonka · płyta zabezpieczająca ·  
klin pierścieniowy i śruba do drewna zapewniają trwałe połączenie 
trzonka i główki młotka · z podwójnie wygiętym trzonkiem z drewna 
hikorowego DIN 5111

Cężar główki g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO
 300 300 40 00 811 078 17,42 WC01
 500 320 40 00 811 079 20,52 WC01
 800 350 40 00 811 080 27,00 WC01
1000 360 40 00 811 082 31,59 WC01
1500 380 40 00 776 459 39,78 WC01
2000 400 40 00 776 460 50,67 WC01

Długość mm Nr art. EUR KO
300 40 00 776 463 7,78 WC01
320 40 00 776 465 8,50 WC01
350 40 00 776 467 10,42 WC01
360 40 00 776 468 12,21 WC01

Trzonek do młotków z miękkim bijakiem
DIN 5111 · do młotka ślusarskiego Rotband-Plus · z dodatkowo 
hartowaną tuleją ochronną trzonka · klin pierścieniowy · płyta 
zabezpieczająca i śruba drewniana · za pomocą tych zapasowych trzonków 
można doposażać wszystkie młotki ślusarskie według DIN 1041 do postaci 
młotka Rotband-Plus

Młotek ślusarski Ultratec
DIN 1041 · z 3-materiałowym trzonkiem ze specjalnego tworzywa 
sztucznego z dodatkiem włókna szklanego · młotek kuty matrycowo · 
optymalny i bezpieczny chwyt dzięki specjalnej powłoce elastomerowej 
uchwytu · ochrona trzonka przy niecelnych uderzeniach dzięki grubszej 
warstwie z tworzywa sztucznego · obuch i końcówka główki starannie 
hartowane i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany 
proszkowo · gładkie powierzchnie robocze

Cężar główki g Nr art. EUR KO
 200 40 00 811 010 9,60 PX10
 300 40 00 811 017 10,65 PX10
 500 40 00 811 018 12,55 PX10
 800 40 00 811 019 16,00 PX10
1000 40 00 811 020 18,40 PX10

5/422
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Młotek ślusarski Ultratec
DIN 1041 · z 3-materiałowym trzonkiem ze specjalnego tworzywa 
sztucznego z dodatkiem włókna szklanego · nierozerwalne połączenie 
z bijakiem · młotek kuty matrycowo · obuch i końcówka główki starannie 
hartowane i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany 
proszkowo · gładkie powierzchnie robocze 

Cężar główki g Nr art. EUR KO
 300 40 00 811 084 14,21 WC11
 500 40 00 811 085 16,80 WC11
 800 40 00 811 086 22,38 WC11
1000 40 00 811 087 26,45 WC11
1500 40 00 811 095 33,91 WC11
2000 40 00 811 096 52,31 WC11

Młotek ślusarski
DIN 1041 · trzonek 3-materiałowy · przykuty kołnierz zabezpieczający 
i hartowana tuleja ochronna z poliamidu · zabezpieczony mechanicznie 
za pomocą ciężkiego klina stalowego
wynik intensywnych badań jako odpowiedź na potrzebę maksymalnego 
możliwego bezpieczeństwa i ochrony podczas pracy narzędziem udarowym, 
ergonomiczny, niezniszczalny, pozbawiony szkodliwych drgań, chroni stawy 
 
Opatentowany trzonek o wysokim stopniu bezpieczeństwa: 
1. klin ze stali do blokady mechanicznej 
2. rdzeń ze stopu aluminium 
3. komponenty poliamidowe - odporne również na olej i rozpuszczalniki 
4. komponenty z termoplastycznego, antypoślizgowego kauczuku

Cężar główki g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO
 300 300 40 00 811 011 14,40 PX10
 500 320 40 00 811 012 16,30 PX10
1000 360 40 00 811 013 23,35 PX10
1500 380 40 00 811 014 26,70 PX10

Młotek ślusarski
z trzonkiem z rurki stalowej i uchwytem z tworzywa sztucznego · młotek 
kuty matrycowo · obuch i końcówka główki starannie hartowane i 
odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany proszkowo · 
gładkie powierzchnie robocze 

Cężar główki g Nr art. EUR KO
300 40 00 811 088 13,13 WC11
500 40 00 811 089 14,12 WC11

Młotek stolarski
DIN 5109 · kuta stal · z podwójnie wygiętym trzonkiem z drewna 
jesionowego

Waga g Nr art. EUR KO
230 40 00 811 271 9,83 WC11
320 40 00 811 272 10,27 WC11
450 40 00 811 273 11,08 WC11
520 40 00 811 274 13,13 WC11

Przybitnik
DIN 1042 · młotek kuty matrycowo · obuch i końcówka główki hartowane · 
krawędzie załamane · z trzonkiem hikorowym · klin drewniany i pierścień

Cężar główki g Nr art. EUR KO
3000 40 00 811 197 20,65 PX10
4000 40 00 811 198 23,50 PX10
5000 40 00 811 199 27,55 PX10
6000 40 00 811 200 30,15 PX10

Przybitnik
DIN 1042 · kuty, wysoka jakość · obuch i końcówka główki starannie 
hartowane i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany na 
czarno · gładkie powierzchnie robocze · z prostym trzonkiem z drewna 
hikorowego

Cężar główki 
g

Długość trzonka 
mm

Nr art. EUR KO

 3000 600 40 00 811 220 36,63 WC11
 4000 700 40 00 811 221 41,99 WC11
 5000 800 40 00 811 222 50,75 WC11
 6000 800 40 00 811 223 61,64 WC11
 8000 900 40 00 811 224 84,87 WC11
10000 900 40 00 811 225 102,91 WC11
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Przybitnik Ultratec
z trzonkiem 3-materiałowym · trzonek ze specjalnego tworzywa 
sztucznego z rdzeniem z włókna szklanego · nierozerwalne połączenie 
z bijakiem · młotek kuty matrycowo · obuch i końcówka główki starannie 
hartowane i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany 
proszkowo · gładkie powierzchnie robocze

Cężar główki 
g

Długość trzonka 
mm

Nr art. EUR KO

3000 900 40 00 811 227 50,92 WC11
4000 900 40 00 811 228 56,28 WC11
5000 900 40 00 811 229 64,33 WC11

Młotek dwuobuchowy
stal kuta · niedroga wersja · ze styliskiem jesionowym

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1250 40 00 710 000 8,35 WK33
1500 40 00 710 001 9,05 WK33

Młotek dwuobuchowy
DIN 6475 · kuty matrycowo · obuchy starannie hartowane i odpuszczane · 
szlifowane krawędzie obucha · lakierowany na czarno · gładkie powierzchnie 
robocze · z wygiętym trzonkiem z drewna hikorowego · lakierowany i 
z klinem

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1000 40 00 811 100 10,30 PX10
1250 40 00 811 101 11,80 PX10
1500 40 00 811 102 13,30 PX10
2000 40 00 811 103 15,75 PX10
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Młotek dwuobuchowy
DIN 6475 · młotek kuty matrycowo · obuchy starannie hartowane i 
odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany na czarno · 
gładkie powierzchnie robocze · z wygiętym trzonkiem z drewna 
hikorowego · lakierowany i z klinem

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1000 40 00 811 250 15,19 WC11
1250 40 00 811 251 15,50 WC11
1500 40 00 811 252 17,15 WC11
2000 40 00 811 253 21,71 WC11

Młotek dwuobuchowy
DIN 6475 · z kutym kołnierzem ochronnym na rękojeść i nylonową 
tuleją ochronną · kuty matrycowo · obuchy starannie hartowane 
i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · klin pierścieniowy stalowy 
i trzonek z drewna hikorowego 

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1000 40 00 811 242 8,70 PX10
1250 40 00 811 243 10,00 PX10
1500 40 00 811 244 11,25 PX10
2000 40 00 811 245 13,35 PX10

Młotek dwuobuchowy SecuTec®

zabezpieczenie śrubą klinową z łbem podkładki · brak wystających części na 
głowicy · głowica wyższa niż norma DIN C45 · stożkowy rdzeń śruby · klin 
pierścieniowy, łeb podkładki i gwint śruby łączone są w jeden element. · 
tuleja stalowa · stylisko z hikory 

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1000 40 00 811 361 24,59 WK20
1250 40 00 811 362 25,53 WK20
1500 40 00 811 363 27,84 WK20
2000 40 00 811 364 35,58 WK20

Młotek dwuobuchowy Ultratec
DIN 6475 · 3-materiałowa rękojeść ze specjalnego tworzywa 
sztucznego z rdzeniem z włókna szklanego · nierozerwalnie połączona 
z korpusem młotka · młotek kuty matrycowo · obuchy starannie hartowane 
i odpuszczane · szlifowane krawędzie obucha · lakierowany na czarno · 
gładkie powierzchnie robocze

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1000 40 00 811 255 20,59 WC11
1250 40 00 811 125 20,77 WC11
1500 40 00 811 126 22,96 WC11
2000 40 00 811 256 29,03 WC11

Młotek dwuobuchowy
lakierowany na czarno · z trzonkiem z rurki stalowej i uchwytem 
z tworzywa sztucznego

Cężar główki g Nr art. EUR KO
1000 40 00 811 119 15,46 WC11
1250 40 00 811 121 15,46 WC11

Nasadka gumowa
do ręcznego młota dwuobuchowego

Do podbijaka 
g

Powierzchnia 
udarowa mm

Nr art. EUR KO

1250 70 x 70 40 00 710 009 2,80 WK33
1500 70 x 70 40 00 710 010 2,80 WK33

Toporek tynkarski
lakierowany na czarno · chropowaty obuch · krawędź szlifowana gładka · 
z trzonkiem z rurki stalowej i uchwytem z tworzywa sztucznego z 
chropowatą powierzchnią · z trzpieniem zabezpieczającym

Cężar główki g Waga g Nr art. EUR KO
570 570 40 00 811 232 9,60 PX10

Topór zębaty
chropowaty obuch · głowica ze stopionej, hartowanej stali specjalnej, kuta, 
drobno szlifowana · hartowany stalowy pierścień ochronny dla dodatkowego 
bezpieczeństwa · krawędź tnąca zęba powoduje niskie drgania podczas 
uderzenia. · uchwyt rurki chromowo-molibdenowej · uchwyt 
2-materiałowy niebiesko-czarny

Cężar główki g Nr art. EUR KO
600 40 00 811 346 29,81 WK20

Młotek murarski DIN 5108
Model reński · kuty matrycowo

Tor Waga g Nr art. EUR KO
gładki 500 40 00 811 150 4,40 WK29

Trzonek młotka murarskiego
DIN 5108 · wzór nadreński · drewno jesionowe · szlifowany

Długość 
mm

Oczko trzon-
ka mm

Do młotka 
g

Nr art. EUR KO

300 28,5 500 - 600 40 00 815 765 0,90 WK17
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Młotek ciesielski z dziobem
głowica polerowana · trzonek 
z rurki stalowej · wersja korzystna 
cenowo

Wersja Cężar główki g Nr art. EUR KO
bez magnesu 600 40 00 710 015 7,05 WX46
z magnesem 600 40 00 710 016 7,75 WX46

Młotek ciesielski z dziobem
DIN 7239 · głowica lakierowana na czarno · z oszlifowanym wyciągaczem 
gwoździ i końcówką · z trzymakiem gwoździ · trzonek z rurki stalowej 
i pierścień stalowy dla lepszej ochrony trzonka · z trzpieniem 
zabezpieczającym · uchwyt z tworzywa sztucznego z chropowatą 
powierzchnią

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
bez 
magnesu

600 chropowata 40 00 811 305 10,00 PX10

z magnesem 600 chropowata 40 00 811 306 9,55 PX10

Młotek ciesielski z dziobem 
Nr. 600 S
DIN 7239 · głowica lakierowana na 
czarno · trzonek z rurki stalowej 
z kołkiem zabezpieczającym · 
uchwyt z tworzywa sztucznego

Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
600 chropowata 40 00 811 321 21,27 WK20
600 gładki 40 00 811 320 21,27 WK20

Młotek ciesielski z dziobem Nr. 620 M
DIN 7239 
 
z zabezpieczeniem głowicy · głowica młotka lakierowana na czarno · 
z rowkiem na gwoździe, trzonkiem z rurki stalowej i czarnym uchwytem 
specjalnym ·  z magnetycznym trzymakiem gwoździ

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 600 chropowata 43 00 000 272 26,69 WK20

Młotek murarski
wzór nadreński · utwardzony i odpuszczony wg normy DIN · lakierowana 
na czarno · trzonek z rurki stalowej · uchwyt z tworzywa sztucznego 
z chropowatą powierzchnią · z trzpieniem zabezpieczającym

Tor Cężar główki g Nr art. EUR KO
chropowata 600 40 00 811 167 9,40 PX10

Młotek murarski Nr. 275
wzór nadreński · z trzonkiem z rurki stalowej i czarnym uchwytem 
specjalnym

Tor Cężar główki g Nr art. EUR KO
chropowata 600 43 00 000 260 24,86 WK20

Młotek murarski
typ berliński · utwardzony i odpuszczony wg normy DIN · lakierowana na 
czarno · trzonek z rurki stalowej · uchwyt z tworzywa sztucznego 
z chropowatą powierzchnią · z trzpieniem zabezpieczającym

Tor Cężar główki g Nr art. EUR KO
chropowata 600 40 00 811 168 9,55 PX10

Młotek murarski
typ berliński · czarny, specjalny 
uchwyt · lakierowana na czarno · 
trzonek z rurki stalowej

Tor Cężar główki g Nr art. EUR KO
chropowata 600 40 00 801 609 24,86 WK20

Młotek zębaty
głowica ze stopowej, utwardzonej stali specjalnej, kutej, delikatnie 
szlifowanej · utwardzony pierścień ochronny ze stali dla dodatkowego 
bezpieczeństwa · ostrze zębate zapewniające mniejsze drgania przy 
uderzeniu · trzonek z rury chromowo-molibdenowej · 2-materiałowy 
uchwyt niebieski/czarny

Tor Cężar główki g Nr art. EUR KO
chropowata 600 40 00 811 347 29,81 WK20
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Młotek ciesielski z dziobem
DIN 7239 · głowica polerowana · z oszlifowanym wyciągaczem gwoździ 
i końcówką · trzonek z rurki stalowej i pierścień stalowy dla lepszej ochrony 
trzonka · z trzpieniem zabezpieczającym · uchwyt z tworzywa sztucznego 
z chropowatą powierzchnią

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 600 chropowata 40 00 811 308 9,55 PX10
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Młotek ciesielski z dziobem Nr. 298
gładka głowica · pazur i końcówka szczególnie hartowane · trzonek z rurki 
stalowej · uchwyt z tworzywa sztucznego 

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 600 chropowata 40 00 811 337 44,20 WK20
z magnesem 600 gładki 43 00 000 274 44,20 WK20

Młotek ciesielski z dziobem
ze specjalnym uchwytem 2-materiałowym · gładka głowica · spełnia 
najwyższe wymagania · trzonek z rury ze stali chromowo-molibdenowej · 
pazur i końcówka hartowane · z wysokim oczkiem · z trzpieniem zabezpi
eczającym

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 600 chropowata 40 00 801 603 46,91 WK20
z magnesem 600 gładki 40 00 801 604 46,91 WK20

Młotek ciesielski całkowicie 
ze stali 
całość kuta z jednej części · 
uchwyt z tworzywa sztucznego 

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 950 chropowata 40 00 811 345 40,20 WC11

Młotek ciesielski z dziobem Nr. 820 M
ze specjalnym uchwytem 2-materiałowym · głowica lakierowana na 
czarno · ergonomicznie wyprofilowany uchwyt specjalny · trzonek z rurki 
stalowej z kołkiem zabezpieczającym 
 
Szczególne zalety produktu: dodatkowo hartowana rura wewnątrz 
trzonka chroni przed deformacją przy bardzo dużych obciążeniach (np. przy 
heblowaniu) lub przy chybionych uderzeniach (działanie karbu)

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 600 chropowata 40 00 801 605 32,44 WK20

Młotek ciesielski całkowicie 
ze stali 
powierzchnia szczotkowana · 
wykonany całkowicie z jednego 
elementu · szeroki pazur · 
uchwyt z tworzywa sztucznego

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 600 chropowata 40 00 811 309 14,95 PX10

Młotek do pokryw kanałowych Nr. 350
głowica ze stopowej, utwardzonej stali specjalnej, kutej · utwardzony 
pierścień ochronny ze stali dla dodatkowego bezpieczeństwa · zgięta finka, 
specjalnie kuta końcówka · trzonek z rury chromowo-molibdenowej · 
2-materiałowy uchwyt niebieski/czarny

Cężar główki g Nr art. EUR KO
500 40 00 811 348 79,04 WK20

Młotek ciesielski
trzonek z rurki stalowej z kołkiem zabezpieczającym i pierścień stalowy dla 
lepszej ochrony trzonka · gładka głowica · uchwyt z tworzywa sztucznego
z chropowatą powierzchnią

Waga g Nr art. EUR KO
450 40 00 811 360 10,15 PX10

Młotek ciesielski z dziobem
całość kuta z jednej części · uchwyt skórzany  

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 850 chropowata 40 00 811 349 57,83 WC11
z magnesem 965 chropowata 40 00 811 359 58,07 WC11

Młotek ciesielski całkowicie ze 
stali  Nr. 790
z uchwytem skórzanym · młotek 
spełnia najwyższe wymagania · 
skóra pochłania wilgoć, dopasowuje 
się do kształtu dłoni i zapewnia 
optymalne przyleganie narzędzia

Wersja Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
z magnesem 950 chropowata 40 00 811 350 81,92 WK20
z magnesem 950 gładki 40 00 801 600 81,92 WK20

Młotek do deskowania Nr. 650
„młotek do deskowania · z zabezpieczeniem głowicy · głowica młotka 
lakierowana na czarno · z 2 ostrymi, utwardzanymi krawędziami „DGBM · 
opracowany specjalnie pod kątem zdzierania resztek betonu · z 
magnetycznym trzymakiem gwoździ · trzonek z rurki stalowej z 
2-materiałowym uchwytem niebieskim/czarnym

Cężar główki g Tor Nr art. EUR KO
600 chropowata 43 00 000 273 37,03 WK20
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Łeb młotka plastikowego
z odpornego na uderzenia A (octan celulozy) · odpowiedni do młotka 
z miękkim bijakiem

Ø głowicy mm Wys. głowicy mm Nr art. EUR KO
22 17 40 00 811 540 0,50 PX10
27 24 40 00 811 541 0,65 PX10
32 28 40 00 811 542 1,15 PX10
35 30 40 00 811 543 1,45 PX10
40 30 40 00 811 544 1,50 PX10
50 33 40 00 811 545 2,90 PX10

Trzonki do młotków plastikowych
drewno jesionowe · włącznie ze stalowym klinem pierścieniowym

Do Ø głowicy mm Długość mm Nr art. EUR KO
22 250 40 00 815 854 1,95 PX10
27 265 40 00 815 855 2,05 PX10
32 280 40 00 815 856 2,20 PX10
35 290 40 00 815 857 2,30 PX10
40 320 40 00 815 858 2,45 PX10
50 340 40 00 815 859 2,75 PX10

 
młotki do płytek/brukarskie oraz ubijaki brukarskie dostępne na zapytanie

Młotek gumowy
DIN 5128 · twardość 90 Shore, ciągliwo-twarda guma · wytłumione odbicie 
· z trzonkiem jesionowym · z 2 płaskimi obuchami

Ø głowicy mm Dł. głowicy mm Nr art. EUR KO
40  80 40 00 811 570 2,35 PX10
54  90 40 00 811 571 3,10 PX10
64 113 40 00 811 572 4,00 PX10
74 127 40 00 811 573 5,80 PX10
90 139 40 00 811 574 8,40 PX10

Młotek gumowy
DIN 5128 · twardość 70 Shore · biały · nie barwiący · specjalne wykonanie 
dla przemysłu drzewnego · z trzonkiem jesionowym · z 2 płaskimi obuchami

Ø głowicy mm Dł. głowicy mm Nr art. EUR KO
64 113 40 00 811 580 6,55 PX10
90 139 40 00 811 582 12,10 PX10
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Młotek ze stopu lekkiego
ciągnięty z aluminium i obrabiany na zimno · łeb młotka ze stożkowym 
zaczepem DIN, klin okrągły do dodatkowego bolca zabezpieczającego · 
z trzonkiem hikorowym
Zastosowanie:  tylko do detali bardziej miękkich niż łeb młotka · nadaje się 
do kształtowania blach, wyklepywania, montażu itd.

Ø głowicy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
40 300 40 00 811 036 9,10 WX46
50 320 40 00 811 037 13,50 WX46
60 350 40 00 811 039 17,05 WX46
60 360 40 00 811 040 20,95 WX46
70 380 40 00 811 047 28,90 WX46

Młotek plastikowy
korpus młotka z ocynkowanego żeliwa szarego · bijak odporny na uderzenia 
CA (octan celulozy) · z lakierowanym trzonkiem

Ø głowicy 
mm

Dł. głowicy 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

22  78 255 40 00 811 530 4,90 PX10
27  88 270 40 00 811 531 6,05 PX10
32  96 280 40 00 811 532 7,95 PX10
35 103 290 40 00 811 533 9,35 PX10
40 105 320 40 00 811 534 11,65 PX10
50 115 340 40 00 811 535 16,35 PX10

Młotek z miękkim bijakiem BASEPLEX
korpus główny z wysokojakościowego odlewu cynkowego z ochroną trzonka 
przed uderzeniem · bijak odporny na uderzenia CA (octan celulozy) · twardy 
/ odporny na działanie oleju i smaru · wymienne · ze styliskiem jesionowym 
· wszechstronne zastosowanie · do normalnych warunków · ergonomiczny 
kształt, lakierowany

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

25 270  86 40 00 760 123 7,74 WB18
30 280  95 40 00 760 124 11,16 WB18
40 330 103 40 00 760 125 16,52 WB18
50 340 117 40 00 760 126 22,82 WB18

Młotek z miękkim bijakiem BASEPLEX
korpus główny z wysokojakościowego odlewu cynkowego z ochroną 
trzonka przed uderzeniem · bijak z białego nylonu · twardy / bardzo 
odporny na zużycie · wymienne · ze styliskiem jesionowym · uniwersalne 
zastosowanie · do silnego udaru · ergonomiczny kształt, lakierowany

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

25 270  86 40 00 760 127 9,68 WB18
30 280  95 40 00 760 128 13,10 WB18
40 330 103 40 00 760 129 18,45 WB18
50 340 117 40 00 760 130 28,98 WB18
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Młotek z miękkim bijakiem BASEPLEX
wkłady z octanu celulozy czerwone/nylon biały · korpus główny 
z wysokojakościowego odlewu cynkowego · z ochroną trzonka przed 
uderzeniem, trzonek jesionowy · do uniwersalnego zastosowania w 
zakładach przemysłowych i rzemieślniczych

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

25 270  86 40 00 760 131 8,78 WB18
30 280  95 40 00 760 132 12,02 WB18
40 325 107 40 00 760 133 17,42 WB18
50 340 115 40 00 760 134 25,88 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem
do młotków z miękkim bijakiem BASEPLEX · z octanu celulozy czerwonego · 
twarda · odporna na działanie oleju i smaru

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
25 40 00 760 135 1,71 WB18
30 40 00 760 136 1,95 WB18
40 40 00 760 137 3,60 WB18
50 40 00 760 138 5,45 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem
do młotków z miękkim bijakiem BASEPLEX · z nylonu białego · twarda · 
bardzo odporny na zużycie · bez odprysków· odporna na działanie oleju  
i smaru

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
25 40 00 760 139 2,70 WB18
30 40 00 760 140 2,84 WB18
40 40 00 760 141 4,59 WB18
50 40 00 760 142 8,60 WB18

Trzonek do młotków z miękkim bijakiem
do młotków z miękkim bijakiem BASEPLEX · ergonomiczny kształt, 
lakierowany

Do Ø głowicy mm Długość mm Nr art. EUR KO
25/30 255 40 00 760 143 2,60 WB18
40/50 290 40 00 760 145 3,40 WB18

Młotek z miękkim bijakiem
z wymiennymi, odpornymi na zużycie bijakami nylonowymi · o wysokiej 
udarności · środkowy element stalowy częściowo wypełniony jest 
stalowym śrutem, stąd bezodrzutowe uderzenie · skuteczność uderzenia 
nawet o 100% większa niż przy zwykłych młotkach z miękkim bijakiem
Obszary zastosowania: 
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, pozycjonowanie 
elementów obrabianych w imadle, budowa namiotów/hal, budowa karoserii, 
naprawa i konserwacja, prostowanie, montaż obudów, montaż elementów 
obrabianych o ostrych krawędziach, łączenie elementów, obróbka blach

Ø głowicy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
25 305 40 00 811 460 16,75 PX10
30 330 40 00 811 550 17,70 PX10
35 335 40 00 811 551 19,45 PX10
40 360 40 00 811 552 23,35 PX10
45 365 40 00 811 553 25,95 PX10
50 370 40 00 811 554 28,30 PX10
60 370 40 00 811 555 47,95 PX10

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem
z wytrzymałego nylonu · bez odprysków, niewielki hałas ·  
do bezodrzutowych młotków z miękkim bijakiem

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 556 2,35 PX10
35 40 00 811 557 2,80 PX10
40 40 00 811 558 3,25 PX10
45 40 00 811 559 4,05 PX10
50 40 00 811 560 4,35 PX10
60 40 00 811 561 6,90 PX10

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem 

Młotek z miękkim bijakiem SUPERCRAFT
z wymiennymi, odpornymi na zużycie bijakami nylonowymi · 
bez odprysków, niewielki hałas · o wysokiej udarności · środkowy element 
stalowy zawiera zamkniętą przestrzeń, która częściowo wypełniona jest 
stalowym śrutem · przy uderzeniu wypełnienie przerzucane jest w kierunku 
strony uderzenia, czego efektem jest bezodrzutowe uderzenie · skuteczność 
uderzenia nawet o 100% większa niż przy zwykłych młotkach z miękkim 
bijakiem · z lakierowanym trzonkiem hikorowym i stalową tuleją do 
trzonka
Obszary zastosowania: 
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, pozycjonowanie 
elementów obrabianych w imadle, budowa namiotów/hal, budowa karoserii, 
naprawa i konserwacja, prostowanie, montaż obudów, montaż elementów 
obrabianych o ostrych krawędziach, łączenie elementów, obróbka blach, 
stawianie ogrodzeń, konstrukcja maszyn

Ø głowicy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
20 300 40 00 760 060 19,40 WB19
25 305 40 00 811 585 19,40 WB19
30 330 40 00 811 586 20,44 WB19
35 335 40 00 811 587 22,52 WB19
40 360 40 00 811 588 25,92 WB19
45 365 40 00 811 589 30,00 WB19
50 370 40 00 811 590 32,68 WB19
60 370 40 00 811 591 56,16 WB19
70 370 40 00 811 592 71,76 WB19
80 380 40 00 811 593 122,16 WB19
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Trzonek do młotków z miękkim bijakiem
ergonomiczne ukształtowane, lakierowane, bardzo stabilne · hikorowy · 
do bezodrzutowych młotków z miękkim bijakiem SUPERCRAFT

Do Ø 
głowicy 
mm

Długość 
mm

Pasuje 
do

Nr art. EUR KO

25 280 Nr art. 40 00 811 585 40 00 811 516 3,10 WB19
30 + 35 300 Nr art. 40 00 811 586, 

40 00 811 587
40 00 811 517 3,65 WB19

40, 45 
+ 50

315 Nr art. 40 00 811 588, 
40 00 811 589, 
40 00 811 590

40 00 811 518 4,45 WB19

60, 70 
+ 80

300 Nr art. 40 00 811 591, 
40 00 811 592, 
40 00 811 593

40 00 811 519 5,45 WB19

Przybitnik SUPERCRAFT
bezodrzutowy · z wymiennymi, odpornymi na zużycie bijakami 
nylonowymi · bez odprysków, niewielki hałas · wymienne · o wysokiej 
udarności · środkowy element stalowy zawiera zamkniętą przestrzeń, 
która częściowo wypełniona jest stalowym śrutem · przy uderzeniu 
wypełnienie przerzucane jest w kierunku strony uderzenia, czego efektem 
jest bezodrzutowe uderzenie · skuteczność uderzenia nawet o 100% 
większa niż przy zwykłych młotkach z miękkim bijakiem · z lakierowanym 
trzonkiem hikorowym i stalową tuleją do trzonka
Obszary zastosowania: 
wbijanie klinów rozczepiających, budowa płotów, prostowanie, budowa 
torów kolejowych, naprawa i konserwacja, budowa narzędzi/maszyn

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

 80  880 200 40 00 811 520 145,08 WB19
100 1000 210 40 00 811 521 223,32 WB19
100 1000 300 40 00 811 524 243,32 WB19
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Trzonek zapasowy
ergonomiczne ukształtowane, lakierowane, bardzo stabilne · hikorowy ·  
do bezodrzutowych przybitników SUPERCRAFT

Do Ø 
głowicy 
mm

Długość 
mm

Pasuje 
do

Nr art. EUR KO

 80 800 Nr art. 40 00 811 520 40 00 811 522 14,47 WB19
100 900 Nr art. 40 00 811 521 40 00 811 523 18,33 WB19

Młotek z miękkim bijakiem SUPERCRAFT
z wymiennymi, odpornymi na zużycie bijakami nylonowymi ·  
bez odprysków, niewielki hałas · wymienne · o wysokiej udarności · środkowy 
element stalowy zawiera zamkniętą przestrzeń, która częściowo wypełniona 
jest stalowym śrutem · przy uderzeniu wypełnienie przerzucane jest w 
kierunku strony uderzenia, czego efektem jest bezodrzutowe uderzenie · 
skuteczność uderzenia nawet o 100% większa niż przy zwykłych młotkach 
z miękkim bijakiem · z trzonkiem z rurki stalowej i uchwytem gumy
Obszary zastosowania:
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, łączenie elementów, 
pozycjonowanie elementów obrabianych w imadle, budowa karoserii, 
naprawa i konserwacja, prostowanie, montaż obudów, montaż elementów 
o ostrych krawędziach, obróbka blach, konstrukcja urządzeń

Ø głowicy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
25 270 40 00 811 741 22,04 WB19
30 290 40 00 811 660 23,84 WB19
35 295 40 00 811 661 24,84 WB19
40 300 40 00 811 662 29,16 WB19
45 305 40 00 811 663 32,84 WB19
50 310 40 00 811 664 36,28 WB19
60 325 40 00 811 665 57,96 WB19
70 335 40 00 760 061 90,60 WB19

Młotek z miękkim bijakiem SUPERCRAFT
z ergonomicznym, poręcznym, odpornym na wyślizgiwanie się i na 
pęknięcia 3-materiałowym trzonkiem (3-materiałowy trzonek składa się  
z trzonu z włókna szklanego, warstwy polipropylenowej i antypoślizgowej 
warstwy elastomeru) · bijaki, obie strony z nylonu, białe, twarde · 
wymienne · bez odprysków, niewielki hałas
Obszary zastosowania:
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, łączenie elementów, 
pozycjonowanie elementów obrabianych w imadle, budowa karoserii, 
naprawa i konserwacja, prostowanie, montaż obudów, montaż elementów  
o ostrych krawędziach, obróbka blach

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

40 370 116 40 00 811 742 35,64 WB19
50 380 120 40 00 811 743 44,00 WB19
60 390 145 40 00 811 744 70,72 WB19

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem SUPERCRAFT
nylon biały · do młotków z miękkim bijakiem · bezodrzutowy · bardzo 
odporny na zużycie · bez odprysków· nie hałasuje · do dużej siły udaru 
(do nr art. 40 00 760 060, 40 00 811 585, 40 00 811 586, 40 00 811 587, 
40 00 811 588, 40 00 811 589, 40 00 811 590, 40 00 811 591, 
40 00 811 592, 40 00 811 593, 40 00 811 520 u. 40 00 811 521, 
40 00 811 741, 40 00 811 660, 40 00 811 661, 40 00 811 662, 
40 00 811 663, 40 00 811 664, 40 00 811 665, 40 00 811 742, 
40 00 811 743, 40 00 811 744)

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
 20 40 00 760 078 2,11 WB19
 25 40 00 811 650 2,15 WB19
 30 40 00 811 651 2,52 WB19
 35 40 00 811 652 2,89 WB19
 40 40 00 811 653 3,55 WB19
 45 40 00 811 654 4,13 WB19
 50 40 00 811 655 4,55 WB19
 60 40 00 811 656 7,56 WB19
 70 40 00 811 657 11,24 WB19
 80 40 00 811 658 15,00 WB19
100 40 00 811 659 24,51 WB19

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wymienne bijaki  
z białego nylonu twardego i elastycznego · odporny na smary i oleje, 
trzonek drewniany · bez odprysków, bardzo odporny na zużycie · 
najtwardszy bijak
obszary zastosowania:
montaż rusztowań, produkcja namiotów/hal, budowa form, prace 
montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, obróbka blach, prace 
blacharskie, montaż obudów, montaż elementów o ostrych krawędziach, 
łączenie elementów, konserwacja i naprawa maszyn rolniczych, montaż 
konstrukcji stalowych

Ø głowicy 
mm

Długość mm Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 666 16,97 WB18
40 330 110 40 00 811 667 23,18 WB18
50 350 135 40 00 811 668 35,82 WB18
60 405 145 40 00 811 669 46,35 WB18
80 490 175 40 00 811 670 77,76 WB18
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Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wymienne bijaki 
z białego super plastiku · średnio twardy · bardzo odporne · odporna na 
zużycie · trzonek drewniany · średnio twarda końcówka
Obszary zastosowania: 
prace brukowe, osadzanie oporników kamiennych, montaż rusztowań, 
produkcja namiotów/hal, architektura ogrodowa i architektura krajobrazu, 
obróbka blach, prace blacharskie, prace montażowe i naprawy w branży 
motoryzacyjnej, budowa karoserii, montaż obudów, montaż elementów 
o ostrych krawędziach, budowa płotów, wbijanie klinów rozszczepiających, 
stolarstwom ciesielstwo

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 709 16,07 WB18
40 330 110 40 00 811 710 22,37 WB18
50 350 135 40 00 811 671 32,76 WB18
60 405 145 40 00 811 672 41,85 WB18
80 490 175 40 00 811 673 76,68 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wymienne bijaki 
z czarnego kompozytu gumowego do lekkich uderzeń · twardość Shore 
ok. 95 A, trzonek drewniany · tłumiący · o neutralnym zapachu · odporny 
na zużycia · średnio twarda końcówka
Obszary zastosowania: 
prace brukowe, osadzanie oporników kamiennych, montaż rusztowań, 
architektura ogrodowa/krajobrazu, osadzanie sięgaczy wykonanych z ciosu, 
budowa domów z prefabrykatów, budowa płotów, wykończenia budynków, 
stawianie murów / schodów

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 697 13,91 WB18
40 330 110 40 00 811 698 17,33 WB18
50 350 135 40 00 811 674 23,31 WB18
60 405 145 40 00 811 675 29,88 WB18
80 490 175 40 00 811 676 52,74 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · bijaki, obie strony z czerwonego plastiku, 
twarde · odporna na działanie oleju i smaru · wszechstronne zastosowanie
Obszary zastosowania: 
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, budowa karoserii, 
naprawa i konserwacja, obróbka blachy, prace blacharskie, montaż 
rusztowań, budowa domów z półfabrykatów

Ø głowicy 
mm

Długość mm Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300   90 40 00 811 713 13,91 WB18
40 330 110 40 00 811 714 19,76 WB18
50 350 135 40 00 811 715 28,44 WB18
60 405 145 40 00 811 716 36,81 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i trzonek Simplex można łatwo 
wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie imbusowej śruby mocującej · bijaki, obie strony ze 
srebrnego miękkiego metalu, twarde · odporny na działanie ciepła · do dużej siły udaru
Obszary zastosowania: 
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, prostowanie, budowa karoserii, budowa form, 
odlewnie

Ø głowicy mm Długość mm Dł. głowicy mm Nr art. EUR KO
30 300  90 40 00 811 717 19,22 WB18
40 330 110 40 00 811 718 25,16 WB18
50 350 135 40 00 811 719 38,88 WB18
60 405 145 40 00 811 720 49,68 WB18
80 490 175 40 00 811 721 86,67 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · odporne na uderzenia bijaki, po 1 szt. z 
plastiku TPE-soft, biały (średnio twardy) i TPE-soft niebieski (miękki) · 
odporne na ścieranie
Obszary zastosowania: 
Układanie naturalnych kamieni, wykończenia budynków, produkcja mebli, 
produkcja okien/drzwi, stolarstwo, układanie płytek i posadzek

Ø głowicy 
mm

Długość mm Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 760 013 14,85 WB18
40 330 110 40 00 760 014 18,77 WB18
50 350 135 40 00 760 015 26,78 WB18
60 405 145 40 00 760 016 33,71 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · odporne na ścieranie bijaki, po 1 sztuce z 
kompozytu gumowego, czarna (średnio twarda) i TPE-soft niebieski 
(miękki) · odporne na ścieranie
Obszary zastosowania: 
prace brukowe, kładzenie glazury/terakoty, ustawianie sięgaczy wykonanych 
z ciosu, montaż budynków na sucho

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 722 14,63 WB18
40 330 110 40 00 811 723 18,45 WB18
50 350 135 40 00 811 724 25,11 WB18
60 405 145 40 00 811 725 31,95 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z aluminium · wkładki bijaka i trzonek 
Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · odporne na ścieranie bijaki, 1 szt. z super 
plastiku, biały (średnio twardy) i TPE-soft niebieski (miękki) · odporne 
na ścieranie
Obszary zastosowania: 
produkcja mebli, produkcja okien/drzwi, stolarstwo

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 760 147 22,86 WB18
40 330 110 40 00 760 148 28,58 WB18
50 350 135 40 00 760 149 37,80 WB18
60 405 145 40 00 760 150 45,86 WB18
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Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · po 1 szt. wkładki bijaka z kompozytu 
gumowego, czarna średnio twarda i z plastiku czerwona twarda
Obszary zastosowania: 
prace brukarskie, osadzanie sięgaczy wykonanych z ciosu, budowa 
karoserii, prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, montaż 
rusztowań, naprawa i konserwacja, ciesielstwo

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 453 13,91 WB18
40 330 110 40 00 811 454 18,54 WB18
50 350 135 40 00 811 455 25,88 WB18
60 405 145 40 00 811 456 33,35 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca ze wzmocnionego żeliwa, czarna · trzonek 
z włókna szklanego z nieślizgającym się uchwytem gumowym · wkładki 
bijaka i trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie 
i dokręcanie imbusowej śruby mocującej · bijaki, do bardzo dużej siły 
udarowej po 1 sztuce z miedzi z tuleją z tworzywa sztucznego, twardy 
i miękki metal, srebrny, twarde
Obszary zastosowania: 
bardzo duża siła udarowa, prace nastawcze, konstrukcja urządzeń, obróbka 
urządzeń, prace związane z montażem, naprawami i remontami

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · odporne na ścieranie bijaki, 1 szt. z super 
plastiku, biały (średnio twardy) i TPE-soft niebieski (miękki) · odporne 
na ścieranie
Obszary zastosowania: 
produkcja mebli, produkcja okien/drzwi, stolarstwo

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 726 15,71 WB18
40 330 110 40 00 811 727 20,97 WB18
50 350 135 40 00 811 728 29,84 WB18
60 405 145 40 00 811 729 37,94 WB18
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Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka 
i trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · po 1 szt. wkładki bijaka z kompozytu 
gumowego, czarna średnio twarda i z super plastiku białego średnio 
twarda
Obszary zastosowania: 
prace brukowe, osadzanie oporników kamiennych, sięgaczy wykonanych 
z ciosu, montaż rusztowań, produkcja namiotów/hal, architektura ogrodowa/
krajobrazu, montaż obudów, budowa domów z prefabrykatów, ciesielstwo, 
budowa płotów, wbijanie klinów rozszczepiających

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 711 14,99 WB18
40 330 110 40 00 811 712 19,85 WB18
50 350 135 40 00 811 677 28,04 WB18
60 405 145 40 00 811 678 35,87 WB18
80 490 175 40 00 811 679 64,71 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · po 1 szt. wkładki bijaka z kompozytu 
gumowego, czarna średnio twarda i z nylonu białego średnio twarda
Obszary zastosowania: 
montaż ostrokrawędziastych materiałów, montaż obudów, konstrukcja 
maszyn, budowa hal, konstrukcje stalowe, konstrukcja urządzeń 
pomiarowych, prace związane z naprawami i konserwacją

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 760 018 15,44 WB18
40 330 110 40 00 760 019 20,25 WB18
50 350 135 40 00 760 020 29,57 WB18
60 405 145 40 00 760 021 38,12 WB18
80 490 175 40 00 760 022 65,25 WB18

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 760 151 38,30 WB18
40 330 110 40 00 760 152 53,33 WB18

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca ze wzmocnionego żeliwa, czarna · trzonek 
z włókna szklanego z nieślizgającym się uchwytem gumowym · wkładki 
bijaka i trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie 
i dokręcanie imbusowej śruby mocującej · bijaki, do bardzo dużej siły 
udarowej obie strony z miedzi z tuleją z tworzywa sztucznego, twarde
Obszary zastosowania: 
prace montażowe i naprawy w branży motoryzacyjnej, naprawy i 
konserwacja, odlewnie

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 300  90 40 00 811 730 46,85 WB18
40 330 110 40 00 811 731 65,48 WB18

Przybitnik SIMPLEX
z wymiennymi bijakami z białego super plastiku · bardzo odporne · 
odporne na zużycie · trzonek drewniany · średnio twarda końcówka
Obszary zastosowania: 
osadzanie oporników kamiennych, produkcja namiotów/hal, budowa płotów, 
budowa torów kolejowych, architektura ogrodowa/krajobrazu, wbijanie 
klinów rozszczepiających

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

 80  800 175 40 00 811 700 87,08 WB18
100 1000 200 40 00 811 701 143,28 WB18
125 1040 215 40 00 811 702 189,36 WB18
140 1045 215 40 00 811 703 217,89 WB18
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Przybitnik SIMPLEX
2-częściowa obudowa mocująca z odlewu stalowego · wkładki bijaka i 
trzonek Simplex można łatwo wymieniać poprzez poluzowanie i dokręcanie 
imbusowej śruby mocującej · po 1 szt. wkładki bijaka z kompozytu 
gumowego, czarna średnio twarda i z super plastiku białego średnio 
twarda
Obszary zastosowania: 
projektowanie ogrodów i terenów zielonych, umieszczanie słupów 
granicznych, budowanie murów/schodów, budowanie ogrodzeń, wbijanie 
klinów, budowa rusztowań/namiotów, ciesielstwo, budowa gotowych 
domów

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

80 800 175 40 00 760 017 75,11 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem 
SIMPLEX
TPE-soft niebieski, miękki · luzem · odporne na 
ścieranie
Obszary zastosowania: 
do bardzo wrażliwych materiałów, architektury 
ogrodowej, układania płytek, posadzek, osadzania 
oporników kamiennych, budowy mebli, 
wykańczania budynków, budowy okien i drzwi, 
stolarstwa

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 732 3,02 WB18
40 40 00 811 733 4,14 WB18
50 40 00 811 734 5,76 WB18
60 40 00 811 735 7,79 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem 
SIMPLEX
tworzywo sztuczne, czerwone, twarde · luzem · 
odporna na działanie oleju i Stały
Obszary zastosowania: 
uniwersalne zastosowanie do prac montażowo/
remontowych w branży motoryzacyjnej, prace 
konserwacyjne, obróbka blachy, budowa domów 
z półfabrykatów, ciesielstwo, budowa rusztowań, 
budowa namiotów

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 473 2,30 WB18
40 40 00 811 474 4,23 WB18
50 40 00 811 475 6,53 WB18
60 40 00 811 476 9,18 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem SIMPLEX
TPE-mid, szara, średniotwarda · luzem · odporna na działanie oleju i smaru
Obszary zastosowania: 
do bardzo wrażliwych materiałów, osadzania oporników kamiennych, 
wykańczania budynków, budowy mebli, układania płytek/posadzek, prace 
brukarskie, ustawiania murów/schodów

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 760 051 2,52 WB18
40 40 00 760 052 3,33 WB18
50 40 00 760 053 5,63 WB18
60 40 00 760 054 7,47 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem SIMPLEX
nylon , biały, twardy · luzem · bardzo odporny na 
zużycie · bez odprysków · odporna na działanie oleju i 
smaru
Obszary zastosowania: 
łączenie materiałów, montaż ostrokrawędziastych 
materiałów, montaż obudów, konstrukcja form, 
budowa hal, konstrukcje stalowe, konstrukcja 
urządzeń pomiarowych, prace związane z naprawami i 
konserwacją

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 680 3,83 WB18
40 40 00 811 681 5,94 WB18
50 40 00 811 682 10,22 WB18
60 40 00 811 683 13,95 WB18
80 40 00 811 684 22,55 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem SIMPLEX
miękki metal, srebrny, twardy · luzem · odporny na 
działanie ciepła · do dużej siły udaru
Obszary zastosowania: 
do dużej siły udaru, prac nastawczych, konstrukcji form, 
konstrukcji maszyn, prac związanych z montażem, 
naprawami i remontami, odlewnictwa, można obrabiać 
także gorące materiały

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 738 4,95 WB18
40 40 00 811 688 6,93 WB18
50 40 00 811 689 11,75 WB18
60 40 00 811 690 15,62 WB18
80 40 00 811 691 27,00 WB18

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem 
SIMPLEX
mieszanka gumowa, czarna, średnio twarda · 
luzem · tłumiący · o neutralnym zapachu · 
odporna na zużycie
Obszary zastosowania: 
projektowanie ogrodów i terenów zielonych, 
prace brukarskie, umieszczanie słupów 
granicznych, budowanie murów/schodów, 
budowanie ogrodzeń, budowa rusztowań, 
ciesielstwo, prace konserwacyjne i naprawcze

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 463 2,30 WB18
40 40 00 811 464 3,02 WB18
50 40 00 811 465 3,96 WB18
60 40 00 811 466 5,72 WB18
80 40 00 811 467 10,04 WB18
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem SIMPLEX
super plastik biały, średnio twardy · luzem · bardzo 
odporne · odporna na zużycie
Obszary zastosowania: 
projektowanie ogrodów i terenów zielonych, prace 
brukarskie, umieszczanie słupów granicznych, budowanie 
ogrodzeń, wbijanie klinów, budowa rusztowań, budowa namiotów, obróbka 
blachy, budowa domów z gotowych elementów, stolarstwo, ciesielstwo, 
budowa mebli, montaż ostrokrawędziastych materiałów

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
 30 40 00 811 736 3,38 WB18
 40 40 00 811 737 5,54 WB18
 50 40 00 811 685 8,69 WB18
 60 40 00 811 686 11,70 WB18
 80 40 00 811 687 22,01 WB18
100 40 00 811 704 31,41 WB18
125 40 00 811 705 43,65 WB18
140 40 00 811 706 57,92 WB18
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Młotek z miękkim bijakiem SECURAL
ze względu na prostokątne wymienne wkładki bijaka młotek SECURA jest 
specjalistycznym młotkiem do prac związanych z kątami i krawędziami · 
maksymalne tłumienie udaru · przyspawana wzdłużnie obudowa zapewnia 
całkowicie odporne da złamania połączenie pomiędzy młotkiem i trzonkiem
Obszary zastosowania: 
obróbka, pozycjonowanie i łączenie materiałów warsztatowych, prace 
naprawcze układanie parkietu/paneli podłogowych, produkcja okien/
drzwi, stolarstwo. dla wszechstronnego zastosowania z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 x 40 300 117 40 00 811 495 27,68 WB19

Nr art. EUR KO
40 00 811 745 2,89 WB19

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem

Przebijak
niewielki pomocnik zapewniający prace nastawcze i montażowe o wysokim 
stopniu ochrony z dokładnie wymierzonym działaniem uderzenia · 
z nylonowym wkładem bijaka, twardy, odporny na zużycie · nie powoduje 
odprysków · odporna na działanie oleju i smaru · Ø 20 bezodrzutowy
Obszary zastosowania: 
łączenie narzędzi, montaż obudów, prace montażowe/naprawcze dotyczące 
samochodów/samochodów użytkowych/prace związane 
z utrzymaniem ruchu w obszarach o ograniczonym dostępnie do 
delikatnego wbudowywania i demontażu gniazd i łożysk kulkowych

Ø głowicy mm Długość mm Nr art. EUR KO
10 168 40 00 760 065 7,44 WB19
12 170 40 00 760 066 9,04 WB19
15 175 40 00 760 067 11,64 WB19

Końcówka do młotka z miękkim bijakiem 
SIMPLEX
miedź, twarda · luzem · z tuleją z tworzywa 
sztucznego · do bardzo dużej siły udaru · montaż 
tylko we wzmocnionej obudowy z żeliwa czarnego
Obszary zastosowania: 
prace nastawcze, konstrukcja urządzeń, obróbka 
blachy, prace związane z montażem, naprawami 
i remontami

Ø głowicy mm Nr art. EUR KO
30 40 00 811 739 13,50 WB18
40 40 00 811 740 19,08 WB18

Trzonek do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX
luzem · odpowiedni do młotka z miękkim bijakiem Simplex · wysokiej 
jakości trzonek drewniany · tłumiący drgania · ergonomiczny kształt · 
podwójnie lakierowany obszar uchwytu (odporny na brud)

Do Ø głowicy mm Długość mm Nr art. EUR KO
30 260 40 00 811 483 4,01 WB18
40 275 40 00 811 484 4,19 WB18
50 310 40 00 811 485 5,13 WB18
60 335 40 00 811 486 5,40 WB18
80 395 40 00 811 487 6,75 WB18

Trzonek do młotków bezodrzutowych SIMPLEX
pasuje do przybitników Simplex · hikorowy · wysoka gęstość · 
długie włókna · bardzo stabilne · lakierowane · ergonomiczny kształt

Długość 
mm

Ø powierzchni 
uderzenia mm

Nr art. EUR KO

700  80 40 00 811 707 17,15 WB18
900 100, 125, 140 40 00 811 708 26,60 WB18
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Młotek z miękkim bijakiem BLACKCRAFT
bezodrzutowy · w powłoce z poliuretanu · z ergonomiczne ukształtowanym 
trzonkiem odpornym na złamania 
Obszary zastosowania: 
Prace związane z montażem w branży motoryzacyjnej, konstrukcja karoserii 
samochodowych, prace blacharskie, pozycjonowanie i łączenie materiałów 
warsztatowych, prace nastawcze, obróbka blachy, prace konserwacyjne, 
obróbka podzespołów o wrażliwej powierzchni

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

40 300 110 40 00 760 062 32,44 WB19
50 310 115 40 00 760 063 40,28 WB19
60 315 120 40 00 760 064 57,76 WB19

Młotek z miękkim bijakiem FERROPLEX
ze stalowym trzonkiem z ergonomicznie uformowanym uchwytem 
gumowym · główka młotka z wysokiej jakości stali ulepszanej · 
jednostronnie hartowane indukcyjne · przeciwna strona z wymiennym 
nylonowym wkładem bijaka
Obszary zastosowania: 
ogólne prace montażowe w przemyśle, rzemiośle i w branży 
motoryzacyjnej, prace naprawcze i konserwacyjne, wyposażanie walizek 
na narzędzia i zestawów narzędziowych

Ø głowicy 
mm

Długość 
mm

Dł. głowicy 
mm

Nr art. EUR KO

30 290 104 40 00 811 490 23,72 WB18
35 295 104 40 00 811 491 24,17 WB18

Pobijak
niewielki pomocnik zapewniający prace nastawcze i montażowe o wysokim 
stopniu ochrony z dokładnie wymierzonym działaniem uderzenia · 
z nylonowym wkładem bijaka, twardy, odporny na zużycie · nie powoduje 
odprysków · odporna na działanie oleju i smaru · Ø 20 bezodrzutowy
Obszary zastosowania: 
łączenie narzędzi, montaż obudów, prace montażowe/naprawcze dotyczące 
samochodów/samochodów użytkowych/prace związane 
z utrzymaniem ruchu w obszarach o ograniczonym dostępnie do 
delikatnego wbudowywania i demontażu gniazd i łożysk kulkowych

Ø głowicy mm Długość mm Nr art. EUR KO
20 150 40 00 760 068 12,32 WB19
25 150 40 00 760 069 13,00 WB19
30 155 40 00 760 070 13,76 WB19
35 155 40 00 760 071 17,28 WB19
40 160 40 00 760 072 18,92 WB19
45 160 40 00 760 073 21,52 WB19
50 165 40 00 760 074 24,52 WB19

Młotek miedziany
łamane krawędzie uderzające · klin pierścieniowy stalowy i trzonek 
z drewna hikorowego

Cężar 
główki 
g

Długość 
trzonka 
mm

Wielkość 
główki w 
mm

Nr art. EUR KO

 500 320 28 x  83 40 00 811 158 22,90 PX10
 750 350 30 x 105 40 00 811 159 29,35 PX10
1000 360 35 x 100 40 00 811 160 38,20 PX10
1500 380 40 x 117 40 00 811 161 59,85 PX10
2000 400 45 x 123 40 00 811 162 75,30 PX10
5000 900 60 x 165 40 00 811 164 196,50 PX10
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Trzonek do młotków
DIN 5111 · jesion · podwójnie wygięty · szlifowane

Długość 
mm

Oczko 
trzonka mm

Do młotka 
g

Nr art. EUR KO

260 17 x 10  100 40 00 815 781 1,15 WK17
280 19 x 11  200 40 00 815 782 1,15 WK17
300 21 x 12  300 40 00 815 783 1,15 WK17
310 24 x 14  400 40 00 815 784 1,25 WK17
320 26 x 15  500 40 00 815 785 1,25 WK17
330 27,5 x 16  600 40 00 815 786 1,25 WK17
350 29 x 17  800 40 00 815 787 1,50 WK17
360 31,5 x 18,5 1000 40 00 815 788 1,65 WK17
380 33 x 19,5 1500 40 00 815 789 1,75 WK17
400 37 x 22 2000 40 00 815 790 1,85 WK17

Trzonek do młotków
DIN 5111 · hikorowy · gładko szlifowany i woskowany · podwójnie wygięty

Długość 
mm

Oczko 
trzonka mm

Do młotka 
g

Nr art. EUR KO

280 19 x 11  200 40 00 815 802 1,95 WK17
300 21,5 x 12,5  300 40 00 815 803 2,10 WK17
310 24 x 14  400 40 00 815 804 2,20 WK17
320 26,5 x 15,5  500 40 00 815 805 2,20 WK17
330 28 x 16,5  600 40 00 815 806 2,80 WK17
350 29,5 x 17,5  800 40 00 815 807 3,00 WK17
360 31,5 x 18,5 1000 40 00 815 808 3,00 WK17
380 33,5 x 20 1500 40 00 815 809 3,40 WK17
400 37,5 x 22 2000 40 00 815 810 3,70 WK17

Trzonek do młotków bezodrzutowych
DIN 5112 · jesion · z owalnym osadzeniem

Długość 
mm

Oczko
 trzonka mm

Do młotka 
g

Nr art. EUR KO

600 42 x 24,5  3000 40 00 815 840 3,70 WK17
700 42 x 24,5  4000 40 00 815 841 3,95 WK17
800 47,5 x 27,5  5000 -  6000 40 00 815 842 5,25 WK17
900 53 x 31  8000 - 10000 40 00 815 843 6,05 WK17
900 59,5 x 34,5 12000 - 15000 40 00 815 844 6,40 WK17

Trzonek do młotków bezodrzutowych
DIN 5112 · hikorowy · gładko szlifowany i woskowany · końcówka uchwytu 
zaokrąglona

Długość 
mm

Oczko trzon-
ka mm

Do młotka 
g

Nr art. EUR KO

600 42 x 24 3000 40 00 815 850 6,90 WK17
700 42 x 24 4000 40 00 815 851 8,30 WK17
800 47 x 27 5000 

-  6000
40 00 815 852 9,55 WK17

900 52 x 30 8000 - 
10000

40 00 815 853 12,30 WK17

Trzonek do podbijaka (pobijaka)
DIN 5135 · drewno jesionowe · kształt klamrowy

Długość 
mm

Oczko 
trzonka mm

Do 
podbijaka g

Nr art. EUR KO

260 31,5 x 18,5 1000 - 1250 40 00 815 820 1,25 WK17
280 33,5 x 20 1500 40 00 815 821 1,25 WK17
300 37,5 x 22 2000 40 00 815 822 1,50 WK17

Trzonek do podbijaka (pobijaka)
DIN 5135 · hikorowy · gładko szlifowany i woskowany · kształt klamrowy

Długość 
mm

Oczko 
trzonka mm

Do 
podbijaka g

Nr art. EUR KO

260 31,5 x 18,5 1000 - 1250 40 00 815 825 2,55 WK17
280 33,5 x 20 1500 40 00 815 826 3,00 WK17
300 37,5 x 22 2000 40 00 815 827 3,25 WK17
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klin do młotka Sfix
z żeliwa ciągliwego · skośnie przyszlifowane krawędzie zębów rozwierają 
się przy uderzeniu i trwale mocują w ten sposób trzonek w oczku młotka · 
nadaje się do siekier i toporków

Rozmiar Szerokość 
mm

Do młotka 
g

Nr art. JS EUR KO

00 13   200 40 00 811 399 25 22,751) WK27
 0 16   400 40 00 811 400 25 29,051) WK27
 1 20   600 40 00 811 401 25 33,701) WK27
 2 23   800 40 00 811 402 25 43,601) WK27
 3 26  1500 40 00 811 403 25 58,451) WK27
 4 29  2000 40 00 811 404 25 71,151) WK27
 5 32  4000 40 00 811 405 25 81,551) WK27
 5 1/2 40  6000 40 00 811 406 25 114,501) WK27
 6 50 15000 40 00 811 407 25 142,901) WK27
1) cena za 100 szt.

Klin pierścieniowy do młotków
stalowy klin tulejowy naciska z dużą siłą na drewno trzonka w oczku i rozciska je pierścieniowo we wszystkie strony 
zaklinowując trwale trzonek i główkę młotka · wersja okrągła

Ø zewn. mm Wysokość mm Do młotka Liczba klinów szt. Nr art. JS EUR KO
 7 12  100 g 1 40 00 811 410  + 10 0,301) WC11
 8 13  200 g 1 40 00 811 411  + 10 0,301) WC11
10 16  300 g 1 40 00 811 412  + 10 0,401) WC11
12 18  400 g 1 40 00 811 413  + 10 0,401) WC11
13 18  500 g 1 40 00 811 414  + 10 0,401) WC11
15 20  800 g + 1000 g/przebijak 1000 g + 1250 g 1 40 00 811 415  + 10 0,401) WC11
16 22 1500 g / młot kowalski 5 kg + 6 kg 1 / 2 40 00 811 416  + 10 0,401) WC11
17 23 2000 g / przebijak 2000 g 1 40 00 811 417  + 10 0,541) WC11
18 25 młot kowalski 3-10 kg 1 / 2 40 00 811 418  + 10 0,541) WC11
1) cena za szt.
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Szpicak
stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali ośmiokątnej

Długość mm Przekrój chwytu mm Nr art. EUR KO
300 16 40 00 812 133 4,90 PX19
400 18 40 00 812 134 6,60 PX19

Dłuto płaskie
DIN 6453 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali płasko-
owalnej · lakierow. · hartowany · ulepszona główka bijaka

Szpicak
DIN 7256 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali ośmiokątnej · 
lakierowany · hartowany · ulepszona główka bijaka

Długość mm Przekrój mocowania mm Nr art. EUR KO
250 16 40 00 812 141 4,60 PX19
300 18 40 00 812 142 5,70 PX19
400 20 40 00 812 144 7,60 PX19
500 20 40 00 812 117 9,85 PX19

Szpicak
stal chr.-wanad.  · z ochroną rąk

Długość mm Przekrój chwytu mm Nr art. EUR KO
300 18 40 00 812 241 6,60 WK33

Przecinak ślusarski
DIN 6451 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali płasko-
owalnej · lakierowany · hartowany · ulepszona głowica bijaka

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

125 5 17 x 11 40 00 812 150 3,30 PX19
150 6 17 x 11 40 00 812 151 4,00 PX19
175 7 17 x 11 40 00 812 152 4,30 PX19
200 8 20 x 12 40 00 812 153 4,75 PX19
250 9 23 x 13 40 00 812 154 5,85 PX19
300 9 23 x 13 40 00 812 118 8,35 PX19

Przecinak wąski
do dłutowania listew pomiędzy otworami · stal samohartowna chromowo-
wanadowa · w pełni ulepszona cieplnie · przez to wykazuje się większą 
trwałością · dzięki ulepszeniu główki bijaka zgodnie z DIN 7255 prawie 
wyeliminowano tworzenie się odprysków i zgrubień 

Długość 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

125 2 10 40 00 812 180 9,15 WX23
125 3 10 40 00 812 181 9,70 WX23

Przecinak do rowków
stal samohartowna chromowo-wanadowa · prosta · hartowana · lakierowany · 
ulepszona główka bijaka

Dł. całkowita 
mm

Przekrój mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

240 26 x 7 40 00 812 160 5,55 PX19

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

100 15 14 x  9 40 00 812 110 2,85 PX19
125 15 14 x  9 40 00 812 100 2,95 PX19
150 18 17 x 11 40 00 812 101 3,25 PX19
175 21 20 x 12 40 00 812 102 3,90 PX19
200 24 20 x 12 40 00 812 103 4,15 PX19
200 24 23 x 13 40 00 812 104 4,35 PX19
250 25 23 x 13 40 00 812 105 5,05 PX19
300 26 23 x 13 40 00 812 106 6,40 PX19

Wycinak do rowków
DIN 6455 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · lakierowany · 
hartowany · ulepszona główka bijaka

Długość 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

150 2 10 40 00 812 182 4,35 PX19
150 4 10 40 00 812 184 4,35 PX19

Przecinak murarski
DIN 7254 A · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali 
płasko-owalnej · lakierowany · hartowany · ulepszona główka bijaka

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

250 26 20 x 12 40 00 812 111 5,40 PX19
300 29 23 x 13 40 00 812 123 5,95 PX19
400 29 23 x 13 40 00 812 124 7,35 PX19
500 32 26 x 13 40 00 812 125 9,55 PX19
600 32 26 x 13 40 00 812 116 14,95 PX19

Przecinak murarski
stal samohartowna chromowo-wanadowa · hartowany w oleju · 
ze stali ośmiokątnej · lakierowany

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

300 26 18 40 00 812 119 5,20 PX19
400 30 20 40 00 812 120 7,00 PX19

Przecinak dla elektryków
DIN 7255 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze pręta stalowego 
ośmiokątnego · lakierowany · hartowany · ulepszona głowica bijaka

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

200 10  8 40 00 812 170 2,50 PX19
200 12 10 40 00 812 172 2,95 PX19
250 10  8 40 00 812 173 2,95 PX19
250 12 10 40 00 812 174 3,10 PX19
300 12 10 40 00 812 121 3,45 PX19
250 14 12 40 00 812 175 3,60 PX19
300 14 12 40 00 812 176 3,90 PX19
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Dłuto płaskie
stal chromowa-wanadowa · z ochroną rąk

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój 
chwytu mm

Nr art. EUR KO

300 25 18 40 00 812 240 7,10 WK33

Przecinak do rowków
z ochroną rąk · stal samohartowna chromowo-wanadowa · prosta · 
lakierowany · hartowany · ulepszona główka bijaka

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój mo-
cowania mm

Nr art. EUR KO

240 26 26 x 7 40 00 812 165 7,80 PX19

Przecinak do płytek ceramicznych
stal samohartowna chromowo-wanadowa · lakierowany · hartowany · 
ulepszona główka bijaka

Dł. całkowita 
mm

Szer. ostrza 
mm

Przekrój mo-
cowania mm

Nr art. EUR KO

250 50 23 x 13 40 00 812 190 8,05 PX19
250 60 23 x 13 40 00 812 122 8,70 PX19
250 70 23 x 13 40 00 812 126 9,90 PX19
250 80 26 x 13 40 00 812 191 10,60 PX19

Osłona dłoni do przecinaka
możliwość uniwersalnego zastosowania · 
do przecinaków płaskich i ośmiokątnych
Do ośmiokątu: Ø 16 - 18 mm 
profil płaski: 20 x 12 - 26 x 13 mm

Długość mm Nr art. EUR KO
110 40 00 812 245 2,35 PX19

Osłona dłoni do przecinaka
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego · 
do wszystkich przecinaków płasko-owalnych 
i ośmiokątnych 

Długość mm Nr art. EUR KO
120 40 00 812 248 3,75 WC11

Przebijaki
DIN 6458 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali ośmiokątnej · 
polerowany · hartowany · ulepszona głowica bijaka

Dł. 
całkowita 
mm

Ø 
wierzchołka 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

120  1 10 40 00 812 211 1,15 PX19
120  2 10 40 00 812 212 1,15 PX19
120  3 10 40 00 812 213 1,15 PX19
120  4 10 40 00 812 214 1,15 PX19
120  5 10 40 00 812 215 1,15 PX19
120  6 12 40 00 812 216 1,30 PX19
120  8 12 40 00 812 218 1,30 PX19
120 10 12 40 00 812 219 1,30 PX19
150 12 14 40 00 812 221 2,40 PX19

Zestaw przebijaków
DIN 6458 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · hartowany · 
ulepszona głowica bijaka
Dostawa w wysokiej jakości oprawie z tworzywa sztucznego

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
6-częśc. 1-2-3-4-5 + punktak D 4 40 00 812 365 8,95 PX19

Zestaw przebijaków
DIN 6458 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · hartowany · 
ulepszona głowica bijaka
Dostawa w kasetce metalowej

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
6-częśc. 1-2-3-4-5 + punktak D 4 40 00 812 362 12,75 PX19

Przebijak montażowy
z hartowanej specjalnej stali narzędziowej · stożek oszlifowany

Dł. 
całkowita 
mm

Ø 
wierzchołka 
mm

Długość 
stożka 
mm

Ø 
chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

180  5 110 12 40 00 812 081 6,90 PX19
200  6 120 13 40 00 812 082 7,55 PX19
200  8 130 16 40 00 812 083 9,95 PX19
200  9 130 20 40 00 812 084 11,50 PX19
230 10 140 22 40 00 812 085 12,25 PX19
250 11 155 24 40 00 812 086 15,15 PX19
280 12 170 27 40 00 812 087 16,35 PX19
315 14 190 30 40 00 812 088 20,50 PX19
340 15 200 32 40 00 812 089 29,45 PX19
380 16 220 35 40 00 812 090 38,40 PX19

Wybijak
DIN 6450 · stal samohartowna chromowo-wanadowa · ze stali ośmiokątnej · 
polerowany · hartowany · ulepszona główka bijaka

Ø 
mm

Długość 
mm

Przekrój mo-
cowania mm

Nr art. EUR KO

wielk. przedn. 2 150 10 40 00 812 222 1,75 PX19
wielk. przedn. 3 150 10 40 00 812 223 1,75 PX19
wielk. przedn. 4 150 10 40 00 812 224 1,75 PX19
wielk. przedn. 5 150 10 40 00 812 225 1,75 PX19
wielk. przedn. 6 150 10 40 00 812 226 1,75 PX19
wielk. przedn. 7 150 12 40 00 812 227 1,80 PX19
wielk. przedn. 8 150 12 40 00 812 228 1,80 PX19
wielk. przedn. 9 150 12 40 00 812 229 1,80 PX19
wielk. 
przedn. 10

150 12 40 00 812 230 1,80 PX19

wielk. 
przedn. 12

150 14 40 00 812 243 2,50 PX19
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Zestaw wybijaków
DIN 6450 · stal samohartowna 
chromowo-wanadowa · hartowany · 
ulepszona główka bijaka
Dostawa w wysokiej jakości oprawie 
z tworzywa sztucznego

Zawartość Wyposażenie 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

6-częśc. 3-4-5-6-8-10 150 40 00 812 369 12,55 PX19

Zestaw wybijaków
DIN 6450 · stal samohartowna 
chromowo-wanadowa · hartowane · 
ulepszona główka bijaka
Dostawa w kasetce metalowej

Zawartość Wyposażenie 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

6-częśc. 3-4-5-6-8-10 150 40 00 812 364 16,15 PX19

Zestaw wybijaków
z ergonomicznym uchwytem · 
działa amortyzująco · dla większego 
bezpieczeństwa
Dostawa w pudełku z tworzywa 
sztucznego

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
6-częśc. 2-3-4-5-6-8 40 00 812 368 32,03 WC11

Zestaw wybijaków
stal chr.-wanad.  · ulepszana cieplnie 
na całej długości, wysokostopowa stal 
narzędziowa · twardość ≥ 54 HRC · 
wybijak z zabezpieczeniem · całość 
chromowana · lakierowane proszkowo w 
kilku kolorach 
Dostawa w kasetce metalowej 

Zawartość Wyposażenie 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

6-częśc. 3-4-5-6-8-10 150 40 00 812 107 30,60 PX19

Wybijak
z tuleją prowadzącą · wąska wersja · z rowkowaną krzyżowo skośnie tuleją 
prowadzącą i hartowanym trzpieniem · stal chr.-wanad. 
Rozmiar 0,9 - 3,9 z luźną tuleją prowadzącą 
Rozmiar 5,9 - ze stałym trzpieniem

Ø mm Długość mm Nr art. EUR KO
wielk. przedn. 0,9  80 40 00 812 091 2,35 PX19
wielk. przedn. 1,4  84 40 00 812 092 2,35 PX19
wielk. przedn. 1,8  88 40 00 812 093 2,35 PX19
wielk. przedn. 2,4  92 40 00 812 094 2,35 PX19
wielk. przedn. 2,8  96 40 00 812 095 2,35 PX19
wielk. przedn. 3,4  98 40 00 812 096 2,35 PX19
wielk. przedn. 3,9 100 40 00 812 097 2,35 PX19
wielk. przedn. 5,9 102 40 00 812 098 2,25 PX19

Zestaw wybijaków
z tuleją prowadzącą · wąska wersja · 
z rowkowaną krzyżowo skośnie tuleją 
prowadzącą i hartowanym trzpieniem ·  
stal chr.-wanad. 

Zawartość Wyposażenie Nr art. EUR KO
8-częśc. 0,9 - 5,9 40 00 812 099 25,15 PX19

Punktaki
DIN 7250 · stal chr.-wanad. · z pręta stalowego ośmiokątnego · polerowany · 
hartowany · ulepszona głowica bijaka

Dł. 
całkowita 
mm

Ø 
wierzchołka 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

100 3  8 40 00 812 199 1,05 PX19
120 4 10 40 00 812 200 1,05 PX19
120 5 12 40 00 812 201 1,20 PX19
150 5 12 40 00 812 203 1,50 PX19
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Punktaki
z przylutowanym ostrzem z metalu twardego i trzpieniem ośmiokątnym 
ze stali chromowo-wanadowej 

Dł. 
całkowita 
mm

Ø 
wierzchołka 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

120 3 10 40 00 812 108 7,30 PX19
130 4 14 40 00 812 109 10,95 PX19
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Zestaw przecinaków z wybijakami
stal samohartowna chromowo-wanadowa · powierzchnia lakierowana · 
hartowana · ulepszona główka bijaka
Zawartość: 
po 1 szt. dłuta płaskiego 125 x 10 mm, 150 x 12 mm 
1 szt. przecinaka ślusarskiego 125 x 10 mm 
1 szt. punktaka 120 x 10 mm 
po 1 szt. przebijaka 120 x 10 x 3 mm, 120 x 10 x 4 mm 
 
Dostawa w wysokiej jakości oprawie z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częśc. 40 00 812 361 13,45 PX19

Zestaw przecinaków z wybijakami
stal samohartowna chromowo-wanadowa · powierzchnia lakierowana · 
hartowana · ulepszona główka bijaka
Zawartość: 
po 1 dłucie płaskim 125 x 10 mm, 150 x 12 mm 
przecinak ślusarski 125 x 10 mm 
punktak 120 x 10 mm 
po 1 przebijaku 120 x 10 x 3 mm, 120 x 10 x 4 mm 
 
Dostawa w kasetce metalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częśc. 40 00 812 360 16,45 PX19

Zestaw przecinaków z wybijakami
stal samohartowna chromowo-wanadowa · hartowany · ulepszona główka 
bijaka
Zawartość: 
po 1  dłucie płaskim 150 x 17 x 11 mm, 200 x 23 x 13 mm, 125 x 10 mm, 

150 x 12 mm 
przecinak ślusarski 125 x 10 mm

po 1  wybijaku 150 x 10 x 3 mm, 150 x 10 x 4 mm, 150 x 10 x 5 mm,  
150 x 10 x 6 mm, 150 x 12 x 8 mm, 150 x 12 x 10 mm

po 1 punktaku 120 x 10 mm, 150 x 12 mm 
po 1  przebijaku 120 x 10 x 1 mm, 120 x 10 x 2 mm, 120 x 10 x 3 mm,  

120 x 10 x 4 mm, 120 x 10 x 5 mm, 120 x 12 x 6 mm, 120 x 12 x 8 mm 
 
dostawa w zwijanym pokrowcu

Zawartość Nr art. EUR KO
20 częściowy 40 00 812 366 55,45 PX19

Zestaw punktaków centrujących
do dokładnego, punktowania obrabianych przedmiotów · równomierne 
wyregulowanie tulei centrującej w przyrządzie wiertarskim lub w 
przedmiocie wzorcowym · specjalnie ulepszony punktak centrujący · 
możliwość ostrzenia 
 
zawartość: 
1 szt. regulowany punktak centrujący do otworów Ø 6 - 8 mm 
1 szt. regulowany punktak centrujący do otworów Ø 8 - 11 mm 
1 szt. regulowany punktak centrujący do otworów Ø 11 - 16 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
3 sztuki 40 00 812 198 107,40 WX23

Punktaki automatyczne
z mechanizmem sprężynowym; do obsługi jednoręcznej · siła uderzenia jest 
regulowana przez obrót gałki

Długość 
mm

Przekrój moco-
wania mm

Uziarnienie 
mm

Nr art. EUR KO

125 2 2 40 00 812 205 14,70 PX19

Punktaki automatyczne
ze specjalnej stali narzędziowej · z grotem · do obsługi jednoręcznej · 
z mechanizmem sprężynowym

Długość 
mm

Przekrój 
mocowania 
mm

Regulo-
wana siła 
udaru N

Nr art. EUR KO

 95 11   20 -   50 40 00 812 206 14,10 WX23
125 14   60 - 130 40 00 812 208 15,90 WX23
130 17 180 - 250 40 00 812 210 17,40 WX23
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Nitownik DIN 6435
trzpień sześciokątny · gładka głowica · specjalne ulepszenie główki bijaka 
zapobiegające tworzeniu się odprysków na bijaku · stal samohartowna 
chromowo-wanadowa · powierzchnia lakierowana

Ø nitu 
mm

Ø 
głowicy 
mm

Ø chwy-
tu mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

2  3,5 10 100 40 00 812 135 2,95 WX23
3  5,2 10 100 40 00 812 136 2,95 WX23
4  7,0 12 100 40 00 812 137 3,40 WX23
5  8,8 14 110 40 00 812 138 4,65 WX23
6 10,5 16 110 40 00 812 139 5,20 WX23

Zestaw nitowników DIN 6435
w uchwycie z tworzywa sztucznego

Ø nitu mm Nr art. EUR KO
2 - 6 40 00 812 145 16,15 WX23

Zestaw dociągaczy nitów DIN 6434
w uchwycie z tworzywa sztucznego

Ø nitu mm Nr art. EUR KO
2 - 6 40 00 812 132 15,85 WX23

Dociągacz nitów DIN 6434
trzpień sześciokątny · gładka głowica · specjalne ulepszenie główki bijaka 
zapobiegające tworzeniu się odprysków na bijaku · stal samohartowna 
chromowo-wanadowa · powierzchnia lakierowana

Ø nitu 
mm

Ø 
otowru 
mm

Ø chwy-
tu mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

2 2,5 10 100 40 00 812 127 2,80 WX23
3 3,5 10 100 40 00 812 128 2,80 WX23
4 4,5 12 100 40 00 812 129 2,95 WX23
5 6,0 12 110 40 00 812 130 4,20 WX23
6 7,0 14 110 40 00 812 131 4,60 WX23
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Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Odstęp między szczelinami 
(środek / środek) mm

Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

 80  70 110 150 x 140 x  62 40 00 830 888 106,50 PX15
100 115 140 280 x 180 x  74 40 00 830 890 182,50 PX15
125 130 165 350 x 205 x  85 40 00 830 892 275,00 PX15
160 225 210 460 x 255 x 102 40 00 830 896 460,00 PX15

Imadło maszynowe
ze specjalnego żeliwa · szczęki stalowe · szczęki pryzmowe

Szer. szczęki mm Pasuje do imadła maszynowego Nr art. EUR KO
 80 nr art. 40 00 830 888 40 00 830 905 43,50 PX15
100 nr art. 40 00 830 890 40 00 830 906 58,50 PX15
125 nr art. 40 00 830 892 40 00 830 907 68,00 PX15
160 nr art. 40 00 830 896 40 00 830 908 75,00 PX15

Szczęki imadła maszynowego
dostawa w kompletach parami, z wkrętami

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Odstęp między szczelinami 
(środek / środek) mm

Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

110 170 138 440 x 230 x 90 40 00 830 956 192,00 PX15

Imadło maszynowe
kute · precyzyjnie frezowane · powierzchnie mocujące rowkowane, hartowane 
 
Szczególne zalety produktu: 
ma bardzo duży zakres mocowania do 170 mm i jest oprócz tego bardzo lekkie, waży tylko 9,5 kg netto

Szer. szczęki mm Pasuje do imadła maszynowego Nr art. EUR KO
110 nr art. 40 00 830 956 40 00 830 957 37,00 PX15

Szczęki pryzmowe do imadła maszynowego
dostawa parami w komplecie z 4 wkrętami

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Rozstaw otworów mm Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
100 100 220 x 110 200 x 225 x 91,5 40 00 830 900 148,00 PX21

Imadło maszynowe
możliwość obrotu o 360° · poziomy · możliwość przesunięcia o 160 mm 
 
szczególne zalety produktu 
za pomocą tego imadła maszynowego można uzyskać różne pozycje robocze, bez zmiany mocowania przedmiotu 
obrabianego

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Odstęp między szczelinami (środek / środek) mm Nr art. EUR KO
 80  75 115 40 00 830 820 47,50 PX15
100  92 120 40 00 830 821 63,85 PX15
120 110 150 40 00 830 822 87,75 PX15

Imadło maszynowe
ze szczęką pryzmową i szczęką gładką · do wiertarek stołowych i stojakowych

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Odstęp między szczelinami (środek / środek) mm Nr art. EUR KO
bez szybkiej regulacji
 80  85 100 40 00 830 828 54,90 PX15
100 100 135 40 00 830 830 72,00 PX15
z szybką regulacją
 80  85 100 40 00 830 838 61,75 PX15
100 100 135 40 00 830 840 76,50 PX15

Imadło maszynowe
z wysokiej jakości żeliwa maszynowego · do wiertarek stołowych i stojakowych · szczęki stalowe · szczęki pryzmowe

5/440

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Odstęp między szczelinami 
(środek / środek) mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

100 80 130 230 x 165 x 46 40 00 830 810 31,50 WK40

Imadło maszynowe
dobra jakość · szczęka pryzmowa · z dodatkową przetyczką

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Odstęp między szczelinami 
(środek / środek) mm

Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

 80  80 108,5 172 x 137 x 65 40 00 830 811 58,75 WX25
100 100 128,0 194 x 157 x 65 40 00 830 812 69,00 WX25
125 125 153,5 225 x 186 x 68 40 00 830 813 93,25 WX25
150 220 178,5 302 x 213 x 85,5 40 00 830 814 109,00 WX25

Imadło maszynowe Kanca
ze specjalnego żeliwa · hartowane i szlifowane szczęki · jedna szczęka z poziomą· i jedna z pionową możliwością ułożenia 
materiału · solidna konstrukcja

5/441

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Odstęp między szczelinami (środek / środek) mm Nr art. EUR KO
 80  80 100 40 00 830 089 111,80 WX53
100  90 125 40 00 830 091 142,00 WX53
120 120 165 40 00 830 093 176,00 WX53
140 155 165 40 00 830 095 206,00 WX53

Imadło maszynowe MSP
bardzo wytrzymałe, ciężkie imadło maszynowe do stosowania w produkcji i rzemiośle · korpus wykonany z bardzo 
wytrzymałego żeliwa ciągliwego · hartowane i szlifowane szczęki · mocne trzpienie z gwintem trapezowym z długą 
przetyczką do uzyskania maksymalnej siły mocującej

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Odstęp między szczelinami 
(środek / środek) mm

Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

135 160 170 587 x 205 x 80,5 40 00 830 955 626,00 ZB02

Imadło maszynowe BSS
obsługa jednoręczna · szybkie przestawienie i mocowanie szczęk za pomocą jednej dźwigni · blokada kształtowa · 
korpus ze specjalnego żeliwa · duży zakres mocowania · mocowanie boczne i czołowe · obydwie szczęki z powierzchnią 
stykową do mocowania płaskich przedmiotów · szczęki mocujące dwukierunkowe · jedna strona gładka lub pryzmy 
podłużne i poprzeczne · jedna strona rowkowana

Rozmiar Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Wys. szczęk 
mm

Siła naciągu 
kN

Dł. całkowita 
mm

Wys. całkowita 
mm

Szer. korpusu 
mm

Nr art. EUR KO

system mocowania RB-K (ze wzmocnioną siłą)
1  92 100 31,6  25  490  91 160 41 21 000 005 1285,00 ZB02
2 113 170 31,6  30  583  97 160 41 21 000 006 1390,00 ZB02
3 135 220 39,6  40  681 112 200 41 21 000 007 1710,00 ZB02
4 160 310 49,6  50  817 133 240 41 21 000 008 2140,00 ZB02
5 200 350 66,6 100 1022 171 280 41 21 000 009 2890,00 ZB02

Imadło maszynowe RB-K - Orange Line
system mocowania z siłownikiem · do stosowania na frezarkach NC i w centrach obróbkowych · wszystkie części 
zużywalne są hartowane i szlifowane · możliwość zastosowania na podstawie obrotowej z podziałką stopniową · 
powierzchnia podstawy z podłużnymi rowkami (20H7) dla dokładnego zamocowania na stołach maszynowych 
 
zalety: 
- wysoka dokładność dzięki precyzyjnemu prowadzeniu szczęk 
- długie, płaskie prowadzenie szczęk ruchomych na płaskiej powierzchni z dużym zakresem mocowania 
- szybka regulacja zakresu mocowania za pomocą systemu śrub.

Dostawa obejmuje szczęki standardowe SGN i korbę ręczną

z regulacją zakresu 
szybkiego moco-
wania

41 21 000 005
regulacja zakresu szybkiego 
mocowania
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Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Głębokość mocowania 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

75 45 32 żeliwo sferoidalne 40 00 830 119 54,50 PX21

Imadło do mechaniki precyzyjnej
z odpornego na uderzenia żeliwa sferoidalnego · szczęki hartowane indukcyjnie (52-58 HRC)  

Szczególna zaleta produktu: zdejmowana podstawa obrotowa i śruba zaciskowa, dlatego imadło można także 
montować na stałe

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Głębokość 
mocowania mm

Wersja Nr art. EUR KO

46  70 35 pałąk zaciskowy 40 00 830 970 99,84 WB23
80 110 52 pałąk zaciskowy 40 00 830 971 232,96 WB23
46  70 35 płytka do przykręcania 40 00 830 973 99,84 WB23
80 110 52 płytka do przykręcania 40 00 830 974 232,96 WB23
46  75 35 blok naciągowy, 

pałąk zaciskowy 
40 00 830 976 106,08 WB23

Imadło do mechaniki precyzyjnej
małe imadło z przegubem kulowym · możliwość mocowania za pomocą dźwigni mocującej · możliwość obrotu pod 
dowolnym kątem w poziomie i jednocześnie o 90° w pionie · imadło i pałąk zaciskowy lub płytka przykręcana ze stopu 
lekkiego · pokryte lakierem młotkowym · kryty trzpień stalowy · szczęki otwierane do przodu · z wymiennymi szczękami 
z tworzywa sztucznego lub aluminium

nr art. 40 00 830 976 z aluminiowymi blokami obrotowo-naciągowymi

40 00 830 97640 00 830 973
40 00 873 974

40 00 830 970 
40 00 830 971

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Głębokość mocowania 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

50 70 38 ESD z ruchomymi 
szczękami zacis-
kowymi

40 00 830 980 169,75 WX48

Imadło do mechaniki precyzyjnej Spannfix
wersja ESD do przykręcania do stołów warsztatowych i stołów laboratoryjnych o grubości płyty maks. 80 mm

5/442

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Wersja Nr art. EUR KO
100 125 żeliwo sferoidalne 40 00 830 136 63,00 WX25
125 150 żeliwo sferoidalne 40 00 830 137 78,75 WX25
150 170 żeliwo sferoidalne 40 00 830 138 125,50 WX25
200 190 żeliwo sferoidalne 40 00 830 139 169,50 WX25

Imadło równoległe Castillo
z odpornego na uderzenia żeliwa sferoidalnego · szczęki i kowadło hartowane indukcyjnie (HRC 52-58) · bardzo duża 
powierzchnia kowadła 

Szczególna zaleta produktu: nakrętka wrzeciona z kutej stali · wymienne

40 00 830 137

436-05_14___im Aufbau[2248551]-9s.indd   442 07.11.2018   14:27:03



Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Głębokość mocowania mm Wersja Nr art. EUR KO
115 140 73,5 kute 40 00 830 151 123,50 WX25
125 160 72,5 kuta 40 00 830 152 135,50 WX25
135 170 88 kute 40 00 830 153 168,50 WX25
150 190 96 kuta 40 00 830 154 185,50 WX25

Imadło równoległe Fortissimo
stal kuta · precyzyjnie równoległe mocowanie dzięki regulowanej prowadnicy centrującej · szczęki i kowadło hartowane 
indukcyjnie (HRc 52-58) · z podparciem pod szczękami mocującymi do zamocowania ruchomych i wymiennych szczęk 
mocujących do rur · imadło otwierane do przodu

pasujące akcesoria: 
podstawa obrotowa patrz strona 5/445, 26

Szer. 
szczęki mm

Zakres 
pracy mm

Wersja Głębokość mo-
cowania mm

Nr art. EUR Głębokość mocowania 
mm

Nr art. EUR

100 125 kute  68 40 00 830 290 99,75  65 40 00 830 300 127,90
120 150 kute  83 40 00 830 291 119,50  80 40 00 830 302 161,20
140 200 kute  96 40 00 830 292 159,95  95 40 00 830 304 226,80
160 225 kute 118 40 00 830 293 203,50 120 40 00 830 306 298,00
180 225 kute 118 40 00 830 294 229,00 120 40 00 830 308 333,70

PX21 WC21

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Głębokość 
mocowania mm

Wersja Nr art. EUR KO

100 100 53 wykonane całkowicie ze stali 40 00 830 200 55,00 WB21
125 125 67 wykonane całkowicie ze stali 40 00 830 202 78,00 WB21
150 150 87 wykonane całkowicie ze stali 40 00 830 205 100,00 WB21
175 175 87 wykonane całkowicie ze stali 40 00 830 207 108,00 WB21

Imadło równoległe
całość ze stali · hartowane szczęki stalowe · z dużym kowadłem · rowek do odprowadzania wiórów w prowadnicy · 
szczęki do rur · z regulowaną mosiężną prowadnicą

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Głębokość mocowania mm Wersja Nr art. EUR KO
100 125  68,0 kute 40 00 830 260 126,50 WX58
120 150  83 kute 40 00 830 262 142,00 WX58
140 200  96,0 kute 40 00 830 264 195,00 WX58
160 225 118,0 kute 40 00 830 266 246,50 WX58
180 225 118,0 kute 40 00 830 268 276,50 WX58

Imadło równoległe Magnat
kute · z systemem MDS · szczęki mocujące rowkowane i hartowane powierzchniowo · dokładnie regulowana 
prowadnica · duża powierzchnia kowadła · bardzo duża odległość mocowania · od 120 mm z przyrządem mocującym  
do ruchomych szczęk dodatkowych

Szczególne zalety produktu: 
·  z kwadratowym gniazdem do wszystkich powszechnie stosowanych grzechotek 1/2”  
(grzechotka nie wchodzi w zakres dostawy)

· wyjmowanie klucza trzpieniowego za pomocą zatrzasku 
· trzpień MDS ułatwia i usprawnia prace, zwłaszcza w przypadku przedmiotów trudnych w obróbce

Imadło równoległe Imadło równoległe Matador
kute (stal C45) · precyzyjnie równoległe mocowanie dzięki regulowanej 
prowadnicy centrującej · szczęki i kowadło hartowane indukcyjnie (HRc 
52-58) · bardzo duże kowadło do obróbki plastycznej - prostowania i 
spęczania · szczęki mocujące bardzo wysoko ukształtowane umożliwiające 
głębokie mocowanie · z podziałką do szybkiego, wstępnego ustawiania 
odległości mocowania · od rozmiaru 120 mm z podparciem pod szczękami 
mocującymi do zamocowania ruchomych i wymiennych szczęk mocujących 
do rur · imadło otwierane do przodu

kute · idealnie równoległe mocowanie dzięki regulowanej, precyzyjnej 
prowadnicy oraz trzpieniowi z podwójnym gwintem trapezowym i 
wymienną nakrętką · szczęki mocujące sfrezowane i hartowane · 
od rozmiaru 120 mm z podparciem pod szczękami mocującymi do 
zamocowania szczęk do dodatkowych do prac specjalnych · powierzchnia 
kowadła hartowana, prostowania i spęczania · z podziałką do szybkiego, 
wstępnego ustawiania odległości mocowania · imadło otwierane do przodu

5/443

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Szer. 
szczęki mm

Zakres 
pracy mm

Wersja Głębokość 
mocowania mm

Nr art. EUR Głębokość mocowania 
mm

Nr art. EUR

120 150 ze szczękami 
do rur

 83 40 00 830 270 129,00  75 40 00 830 282 161,20

140 200 ze szczękami 
do rur

 96 40 00 830 272 173,00  90 40 00 830 284 226,80

160 225 ze szczękami 
do rur

118 40 00 830 273 223,50 115 40 00 830 286 298,00

PX21 WC21

Imadło równoległe Imadło równoległe Superior
ze szczękami mocującymi do rur, odpowiednie zwłaszcza do 
instalatorów · zawiera szczęki mocujące do rur · kute (stal C45) · 
precyzyjnie równoległe mocowanie dzięki regulowanej prowadnicy 
centrującej · szczęki i kowadło hartowane indukcyjnie (HRc 52-58) · duże 
kowadło do prostowania i spęczania · szczęki mocujące bardzo wysoko 
ukształtowane umożliwiające głębokie mocowanie ·  z podziałką do 
szybkiego, wstępnego ustawiania odległości mocowania · imadło otwierane 
do przodu

Pasujące akcesoria: podstawa obrotowa zob. nr art. 40 00 830 275 i 
40 00 830 276, podnośniki zob. nr art. 40 00 830 279 i 40 00 830 280 

szczególnie przydatne dla instalatorów · ze szczękami do rur · precyzyjne 
prowadzenie i idealnie równoległe mocowanie dzięki hartowanej 
powierzchniowo prowadnicy · z podziałką · z dużym kowadłem · 
wytrzymałe szczęki do rur ·imadło otwierane do przodu

Pasujące akcesoria:podstawa obrotowa zob. nr art. 40 00 830 492 + 
40 00 830 494

Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Głębokość mocowania 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

115 140 73,5 kuta 40 00 830 161 133,50 WX25
125 160 72,5 kuta 40 00 830 162 146,00 WX25
135 170 88 kuta 40 00 830 163 180,00 WX25
150 190 96 kuta 40 00 830 164 197,00 WX25

Imadło równoległe Fortissimo Fix
ze spawanymi szczękami mocującymi do rur, odpowiednie zwłaszcza do instalatorów · stal kuta · precyzyjnie 
równoległe mocowanie dzięki regulowanej prowadnicy centrującej · szczęki i kowadło hartowane indukcyjnie (HRc 52-58) · 
imadło otwierane do przodu

pasujące akcesoria: 
podstawa obrotowa patrz strona 5/445, 26

5/444

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Do szer. szczęk mm Do imadła Nr art. EUR Do imadła Nr art. EUR
100 nr art. 40 00 830 290 40 00 830 274 33,50 - - -
120 nr art. 40 00 830 270, 

40 00 830 291
40 00 830 275 41,25 - 40 00 830 492 52,31

140 - 180 nr art. 40 00 830 272, 
40 00 830 273, 
40 00 830 292, 
40 00 830 293, 
40 00 830 294

40 00 830 276 45,25 - 40 00 830 494 66,22

PX21 WR08

Podstawa obrotowa Podstawa obrotowa Matador
2 otwory montażowe · umożliwia obracanie imadła o 360° · bezstopniowa 
blokada za pomocą dźwigni mocującej

kuta stal · pasuje do imadeł Matador nr art. 40 00 830 302, 40 00 830 304, 
40 00 830 306, 40 00 830 308 i imadeł Superior nr art. 40 00 830 282, 
40 00 830 284, 40 00 830 286 · możliwość obrotu o 360° · kolor: niebieski
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5/445

Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Do szer. szczęk mm Do imadła Nr art. EUR KO
115 nr art. 40 00 830 151, 40 00 830 161 40 00 830 171 40,50 WX25
125 nr art. 40 00 830 152, 40 00 830 162 40 00 830 172 42,00 WX25
135 nr art. 40 00 830 153, 40 00 830 163 40 00 830 173 43,50 WX25
150 nr art. 40 00 830 154, 40 00 830 164 40 00 830 174 47,25 WX25

Podstawa obrotowa Kanca
umożliwia obracanie imadła o 360° · bezstopniowa blokada za pomocą dźwigni mocującej · stal kuta

Do szer. szczęk mm Do imadła Nr art. EUR Do imadła Nr art. EUR
100 PROMAT z mocowaniem 

na dwa otwory
40 00 830 278 189,95 - - -

120 PROMAT z mocowaniem 
na dwa otwory

40 00 830 279 189,95 - 40 00 830 402 220,30

140-180 - - - - 40 00 830 404 220,30
140/160 PROMAT z mocowaniem 

na dwa otwory
40 00 830 280 189,95 - - -

PX21 WR08

Podnośnik Podnośnik Elevator
ze sprężyną gazową · do ustawiania wysokości przymocowanego 
śrubami imadła · wbudowana sprężyna gazowa pozwala na bezstopniową 
regulację urządzenia · możliwość obrotu o 360°, dzięki czemu możliwe jest 
płynne ustawianie w poziomie i w pionie · kolumna jest po nastawieniu 
unieruchamiana za pomocą dźwigni mocującej

(dostawa nie obejmuje imadła)

mechaniczny · wysokość robocza jest ustawiana za pomocą trzpienia · 
możliwość obrotu o 360° · kolor niebieski

Pasuje do: imadła Matador

(dostawa nie obejmuje imadła)

Szczęka ochronna
z tworzywa sztucznego  · do szczególnie delikatnych obrabianych 
przedmiotów · wymagane 2 sztuki
pasuje do imadeł Matador, MultiPLUS 
 
(dostawa nie obejmuje imadła)

Do szer. szczęk mm Nr art. JS EUR KO
120 40 00 830 502 2 24,651) WR08
140 40 00 830 504 2 25,701) WR08
160 40 00 830 506 2 26,711) WR08
180 40 00 830 508 2 28,651) WR08
1) cena za szt.

Szczęka mocująca do rur
z dodatkową pryzmą krzyżową · dzięki szczęce mocującej do rur można 
uzyskać pełnowartościowe imadło do rur z mocowaniem trzypunktowym · 
wymagana 1 sztuka
pasuje do imadeł Matador, MultiPLUS 
 
(dostawa nie obejmuje imadła)

Do szer. szczęk mm Nr art. EUR KO
120 40 00 830 512 31,891) WR08
140 40 00 830 514 39,031) WR08
160 40 00 830 516 43,921) WR08
180 40 00 830 518 51,861) WR08
1) cena za szt.

Do szer. szczęk mm Nr art. JS EUR KO
120 40 00 830 522 2 64,601) WR08
140 40 00 830 524 2 68,201) WR08
160 40 00 830 526 2 81,001) WR08
1) cena za szt.

Szczęka pryzmowa
do mocowania rur, prętów, profili itp. · wymagane 2 sztuki

pasuje do imadeł Matador, MultiPlus 
 
(dostawa nie obejmuje imadła)
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Szer. szczęki 
mm

Zakres pracy 
mm

Wersja Głębokość 
mocowania mm

Nr art. EUR Głębokość mocowania 
mm

Nr art. EUR

100 125 kute  55 40 00 830 230 110,50  50 40 00 830 350 116,99
120 150 kute  74 40 00 830 231 130,00  65 40 00 830 351 155,74
140 200 kute  85,5 40 00 830 232 181,00  80 40 00 830 353 215,08
160 225 kute 104 40 00 830 233 255,00 100 40 00 830 355 295,41
180 225 kute 104 40 00 830 234 280,00 100 40 00 830 357 320,54

PX21 WX55

Imadło równoległe Imadło równoległe HEUER Front
z 2 kutymi szczękami mocującymi do rur · kute · powierzchnia kowadła 
do prostowania i spęczania · szczęki mocujące sfrezowane · indukcyjnie 
hartowane · (HRc 54-58) · regulowana prowadnica · zabezpieczenie 
przed kradzieżą w postaci wyjmowanej części szczęki przedniej · imadło 
otwierane do przodu

Pasujące akcesoria: podstawa obrotowa zob. nr art. 40 00 830 360, 
40 00 830 361, 40 00 830 362, 40 00 830 363 
 
podnośniki zob. nr art. 40 00 830 366, 40 00 830 367, 40 00 830 368

kuta stal · gwarantowanie nietłukące się · z kutymi i obrobionymi 
szczękami mocującymi do rur 
imadło otwierane do przodu · duża możliwość głębokiego mocowania · 
chronione wrzeciono z podwójnym gwintem trapezowym do szybkiego 
otwierania i zamykania · prowadnicę można regulować za pomocą tylko 
jednej śruby centralnej · duże, obrobione ze wszystkich stron powierzchnie 
prowadnic · hartowane szczęki stalowe · bardzo duże kowadło do 
prostowania i spęczania · odporna na zarysowania i uderzenia powierzchnia 
lakierowana proszkowo · ocynkowany klucz trzpieniowy z nitowanymi 
pierścieniami zabezpieczającymi ze stali · Made in Germany
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Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Głębokość mocowania mm Wersja Nr art. EUR KO
120 130 65 kute 40 00 830 349 136,17 WX55

Imadło równoległe HEUER Compact
z szybką regulacją · masa tylko 4,5 kg · siła naciągu 10 kN · idealne do użytku mobilnego i stacjonarnego · Made in 
Germany 
szczególne zalety produktu: 
-  szybka regulacja HEUER Quicklaunch umożliwia otwieranie i zamykanie na 130 mm w ciągu kilku sekund bez potrzeby 
uruchamiania wrzeciona

- wymienne, dwustronne szczęki z gładką i rowkowaną powierzchnią mocowania są hartowane i ocynkowane 
- wskaźnik zakresu mocowania ze skalą ułatwia wstępne ustawienie szczęk 
- zintegrowane szczęki mocujące do rur od 5/8” do 2” (15-50 mm)

Dostawa bez klamer stołowych

Pasujące akcesoria: 
- Klamra stołowa rozmiar 100: nr art. 40 00 830 380 
- Podstawa obrotowa rozmiar 100: nr art. 40 00 830 369 
- Klamra obrotowa rozmiar 100: nr art. 40 00 830 382 
- Szczęki ochronne rozmiar 120

Szer. szczęki mm Grubość stołu mm Pasuje do Nr art. EUR KO
100 10-60 nr art. 40 00 830 349, 40 00 830 350 40 00 830 380 32,32 WX55
120 10-60 nr art. 40 00 830 351 40 00 830 381 47,25 WX55

Klamra stołowa
klamra stołowa HEUER daje się łatwo i szybko zamontować i zdemontować – bez wiercenia otworów – kilkoma 
uchwytami · mocny docisk gwarantuje szybką i bezpieczną obsługę · 4 kotwy do śrub dostosowane są do imadła HEUER 
100 lub 120 · Made in Germany 
do imadła HEUER Compact należy wybrać klamrę stołową rozmiar 100 
dostawa nie obejmuje imadła

Dostawa nie obejmuje imadła

Szer. szczęki mm Grubość stołu mm Pasuje do Nr art. EUR KO
100 10-60 40 00 830 349, 40 00 830 350 40 00 830 382 64,45 WX55
120 10-60 40 00 830 351 40 00 830 383 95,63 WX55

Klamra obrotowa
daje się łatwo i szybko zamontować i zdemontować – bez wiercenia otworów – kilkoma uchwytami · mocny docisk 
gwarantuje szybką i bezpieczną obsługę · zamontowane imadło można obracać o 360° · prowadnica zabezpieczona jest 
przed zanieczyszczeniami · 4 kotwy do śrub dostosowane są do imadła HEUER 100 lub 120 · Made in Germany

do imadła HEUER Compact należy wybrać klamrę obrotową rozmiar 100

Dostawa nie obejmuje imadła

40 00 830 383 40 00 830 382
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Do szer. szczęk 
mm

Do imadła Nr art. EUR Do imadła Nr art. EUR

100 nr art. 40 00 830 230 40 00 830 360 33,00 nr art. 40 00 830 350, 40 00 830 349 40 00 830 369 33,64
120 nr. art. 40 00 830 231 40 00 830 361 45,75 nr art. 40 00 830 351 40 00 830 370 50,27
140 nr. art. 40 00 830 232 40 00 830 362 56,75 nr art. 40 00 830 353 40 00 830 371 68,80
160 + 180 nr art. 40 00 830 233, 40 00 830 234 40 00 830 363 69,75 nr art. 40 00 830 355, 40 00 830 357 40 00 830 372 86,66

PX21 WX55

Podstawa obrotowa Podstawa obrotowa Heuer Front
4 otwory montażowe · umożliwia obracanie imadła o 360° · bezstopniowa 
blokada za pomocą dźwigni mocującej

stal kuta  · umożliwia bezstopniowe obracanie imadła o 360° · bezpieczna 
blokada dzięki mocnej dźwigni mocującej · prowadnica chroniona jest 
przed zanieczyszczeniami · malowany całkowicie proszkowo · pasuje do 
wszystkich typów imadeł HEUER · Made in Germany

Dla imadła HEUER Compact wybrać podstawę obrotową o rozmiarze 100

Do szer. szczęk mm Do imadła Nr art. EUR Do imadła Nr art. EUR
100 - - - - 40 00 830 374 155,93
120 PROMAT z mocowaniem na 

cztery otwory
40 00 830 366 165,00 - 40 00 830 375 155,93

140 PROMAT z mocowaniem na 
cztery otwory

40 00 830 367 165,00 - 40 00 830 376 155,93

160 / 180 PROMAT z mocowaniem na 
cztery otwory

40 00 830 368 165,00 - 40 00 830 377 155,93

PX21 WX55

Podnośnik Podnośnik HEUER Lift
ze sprężyną gazową · do ustawiania wysokości przymocowanego 
śrubami imadła · wbudowana sprężyna gazowa pozwala na bezstopniową 
regulację urządzenia · możliwość obrotu o 360°, dzięki czemu możliwe jest 
płynne ustawianie w poziomie i w pionie · kolumna jest po nastawieniu 
unieruchamiana za pomocą dźwigni mocującej

ze sprężyną gazową · umożliwia bezstopniową regulację wysokości 
imadła o 200 mm i obrót o 360° · zintegrowana sprężyna gazowa 
powoduje, że imadło praktycznie nic nie waży · z dźwignią mocującą 
zabezpieczającą i specjalną obróbką powierzchni rury stojakowej dla 
bezpiecznego mocowania · Made in Germany

Dostawa nie obejmuje imadła
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Do szer. szczęk mm Nr art. EUR KO
120 40 00 830 378 415,33 WX55
140 40 00 830 379 415,33 WX55

Uchylny uchwyt z regulacją wysokości do imadeł
ze sprężynami gazowymi i dźwigną zabezpieczającą przed przygnieceniem palców · umożliwia bezstopniową 
regulację wysokości imadła o 175 mm i obrót o 360° · nieużywane imadło można łatwo złożyć pod stołem 
warsztatowym, w ten sposób cała powierzchnia robocza jest do dyspozycji do wykonywania innych czynności · 
Made in Germany

dostawa nie obejmuje imadła

Imadło równoległe Junior
ciężkie, stabilne wykonanie z żeliwa szarego GG 25 · najwyższa dokładność mocowania dzięki długiej i precyzyjnej 
prowadnicy o przekroju jaskółczego ogona · kryte i chronione przed zanieczyszczeniem wrzeciono z gwintem 
trapezowym · wymienne i obrotowe szczęki stalowe · otwierane do tyłu · odlewane szczęki do rur
nadaje się zwłaszcza do prac, które wymagają dokładnego i szczególnie precyzyjnego mocowania obrabianych 
przedmiotów

Szer. szczęki mm Zakres pracy mm Głębokość mocowania mm Nr art. EUR KO
100 140 84 40 00 830 675 216,00 WB24
125 180 88 40 00 830 676 252,00 WB24
150 280 98 40 00 830 677 390,00 WB24

Podnośnik
ze zintegrowaną sprężyną gazową · do łatwego podnoszenia, obracania, obniżania imadeł równoległych o szerokości 
szczęk od 100 mm do 150 mm (nr art. 40 00 830 675, 40 00 830 676, 40 00 830 677) · nadaje się także do montażu 
przyrządów i urządzeń · bezstopniowa regulacja wysokości dla każdej wysokości roboczej i w każdym kierunku · 
możliwość obrotu o 360°  · nieodzowne w celu spełnienia wymagań bhp odnośnie do stanowiska roboczego

Do szer. szczęk mm Do imadła Nr art. EUR KO
100 Leinen Junior 40 00 830 679 244,00 WB24
125 Leinen Junior 40 00 830 680 244,00 WB24
150 Leinen Junior 40 00 830 681 244,00 WB24

 220 mm

Do szer. szczęk mm Do imadła Nr art. EUR KO
100 nr art. 40 00 830 675 40 00 830 682 119,50 WB24
125 nr. art. 40 00 830 676 40 00 830 683 137,75 WB24
150 nr. art. 40 00 830 677 40 00 830 684 187,70 WB24

Podstawa obrotowa Leinen Junior
podstawa obrotowa z szarego żeliwa · do imadeł Leinen Junior ·  obracana o 360°
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Do szer. szczęk mm Nr art. EUR Nr art. EUR
100 40 00 830 527 17,50 40 00 830 544 22,30
120 40 00 830 528 20,25 40 00 830 545 23,72
125 - - 40 00 830 575 23,72
140 40 00 830 529 23,00 40 00 830 546 25,23
150 - - 40 00 830 576 25,23
160 40 00 830 530 24,50 40 00 830 547 26,37
180 40 00 830 531 25,25 40 00 830 548 26,37

WE03 WX55

Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł 
profil rowkowy · z uchwytem magnetycznym · mocny profil aluminiowy 
w normalnej wersji · zastosowane magnesy prętowe przytrzymują szczęki 
w imadle · stop o twardości między miedzią a ołowiem. 
 
1 jedn. opak. = 1 para

z aluminium z profilem rowkowym · do mocowania przedmiotów 
obrabianych zgrubnie i średnioziarn. · z bardzo mocnym płaskim 
magnesem neodymowym, który jest mocno wciśnięty w szczękę i nie 
poluzowuje się nawet po długim użytkowaniu · mechanizm magnetyczny 
nie przenika do przedniej powierzchni mocowania · pasuje do wszystkich 
typów imadeł

Szczególne korzyści produktu: 
Materiał szczęk to aluminium o twardości między miedzią a ołowiem. 
6 rowki utrzymują większe obrabiane przedmioty w imadle.Głębszy rowek 
służy do mocowania cienkich wałów, kołków itd.

Do szer. szczęk mm Nr art. EUR Nr art. EUR
100 40 00 830 668 21,10 40 00 830 555 26,84
120 40 00 830 669 23,20 40 00 830 556 28,16
125 - - 40 00 830 577 28,16
140 40 00 830 670 24,50 40 00 830 557 30,24
150 - - 40 00 830 578 30,24
160 40 00 830 671 25,75 40 00 830 558 31,56
180 40 00 830 672 25,75 40 00 830 559 31,56

WE03 WX55

Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł 
z pryzmami · z uchwytem magnetycznym · mocny profil aluminiowy 
szczęki z poziomymi pryzmatami · druga strona z trzema różnymi 
pryzmatami pionowymi · zastosowane magnesy prętowe przytrzymują 
szczęki w imadle · stop o twardości między miedzią a ołowiem. 
 
1 jedn. opak. = 1 para

z aluminium z powłoką z pryzmatami · do mocowania obrabianych 
przedmiotów w różnych formach · z bardzo mocnym płaskim magnesem 
neodymowym, który jest mocno wciśnięty w szczękę i nie poluzowuje się 
nawet po długim użytkowaniu · mechanizm magnetyczny nie przenika do 
przedniej powierzchni mocowania · pasuje do wszystkich typów imadeł

Szczególne korzyści produktu: 
Materiał szczęk to aluminium o twardości między miedzią a ołowiem. 
Pryzma pozioma i trzy pryzmy pionowe o różnych rozmiarach w obydwu 
szczękach umożliwiają mocowanie okrągłych i owalnych przedmiotów. 
Frezowanie 90° w górnej części szczęk umożliwia bezproblemowe i 
poziome mocowanie płaskich materiałów. 
1 jedn. opak. = 1 para
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Do szer. szczęk mm Nr art. EUR Nr art. EUR
100 40 00 830 532 21,10 40 00 830 565 24,57
120 40 00 830 533 23,20 40 00 830 566 26,37
125 - - 40 00 830 579 26,37
140 40 00 830 534 24,50 40 00 830 567 27,69
150 - - 40 00 830 591 27,69
160 40 00 830 535 25,75 40 00 830 568 28,92
180 40 00 830 536 25,75 40 00 830 569 28,92

WE03 WX55

Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł 
z powłoką z włókna · z uchwytem magnetycznym · mocny profil 
aluminiowy z powłoką z włókna szklanego do mocowania obrabianych 
przedmiotów o wrażliwej powierzchni · zastosowane magnesy prętowe 
przytrzymują szczęki w imadle · stop o twardości między miedzią a 
ołowiem. 
 
1 jedn. opak. = 1 para

z aluminium z powłoką z włókna · do mocowania obrabianych 
przedmiotów z powierzchniami drobnofrezowanymi lub heblowanymi i 
szlifowanymi lub polerowanymi · z bardzo mocnym płaskim magnesem 
neodymowym, który jest mocno wciśnięty w szczękę i nie poluzowuje się 
nawet po długim użytkowaniu · mechanizm magnetyczny nie przenika do 
przedniej powierzchni mocowania · pasuje do wszystkich typów imadeł

Szczególne korzyści produktu: 
Powierzchnia mocowania składa się z włókna ze strukturą warstwową. 
Deformacja powłoki z włókna nie jest możliwa nawet podczas mocowania 
podgrzanych przedmiotów obrabianych. 
 
1 jedn. opak. = 1 para
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Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł Szczęki ochronne aluminiowe do imadeł 
z powłoką gumową · z uchwytem magnetycznym · mocny profil 
aluminiowy z powłoką gumową do mocowania rur cienkościennych, 
elementów kształtowych, drewnianych i z tworzywa sztucznego · 
zastosowane magnesy prętowe przytrzymują szczęki w imadle · 
stop o twardości między miedzią a ołowiem.

1 jedn. opak. = 1 para

z aluminium z powłoką z włókna · do mocowania cienkościennych rur 
oraz elementów kształtowych, drewnianych i z tworzywa sztucznego · 
z bardzo mocnym płaskim magnesem neodymowym, który jest mocno 
wciśnięty w szczękę i nie poluzowuje się nawet po długim użytkowaniu · 
mechanizm magnetyczny nie przenika do przedniej powierzchni mocowania 
· pasuje do wszystkich typów imadeł

Szczególne korzyści produktu:
Powierzchnia mocowania wykonana z syntetycznej gumy specjalnej. 
obrabiane przedmioty są przytrzymywane bezpiecznie nawet przy bardzo 
małym docisku

1 jedn. opak. = 1 para

Do szer. szczęk mm Nr art. EUR Nr art. EUR
100 40 00 830 537 21,10 41 57 120 300 24,57
120 40 00 830 538 23,20 41 57 120 320 26,37
125 - - 40 00 830 592 26,37
140 40 00 830 539 24,50 41 57 120 340 27,69
150 - - 40 00 830 593 27,69
160 40 00 830 540 25,75 41 57 120 360 28,92
180 40 00 830 541 25,75 41 57 120 380 28,92

WE03 WX55
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Szczęki ochronne do imadeł z poliuretanu
z poliuretanu z pryzmatami · do mocowania wrażliwych obrabianych 
przedmiotów · z niezwykle mocnym płaskim magnesem neodymowym, 
który został mocno wciśnięty w szczękę i nie obluzowuje się nawet po 
długim czasie użytkowania · pole magnetyczne nie przedziera się do 
przedniej powierzchni mocowania · pasuje do wszystkich typów imadła
Szczególne zalety produktu: 
Szczęki wykonane z poliuretanu. Ten bardzo elastyczny, wytrzymały i 
odporny na starzenie się materiał przyjmuje po deformacji na skutek nacisku 
z powrotem swój pierwotny kształt. dzięki integrowanym pryzmom o różnej 
wielkości obrabiane przedmioty są pewnie zamocowane 
 
Typ PP (pryzmy poliuretanowe):   
Mocowanie delikatnych okrągłych i owalnych przedmiotów 
 
Typ PR (rowki poliuretanowe): 
mocowanie delikatnych obrabianych przedmiotów każdego rodzaju
1 jedn. opak. = 1 para

Do szer. szczęk mm Typ Nr art. EUR KO
100 PR 41 57 120 500 24,571) WX55
120 PR 41 57 120 520 26,371) WX55
140 PR 41 57 120 540 27,691) WX55
160 PR 41 57 120 560 28,921) WX55
100 PP 41 57 120 600 24,571) WX55
120 PP 41 57 120 620 26,371) WX55
140 PP 41 57 120 640 27,691) WX55
160 PP 41 57 120 660 28,921) WX55
1) cena za parę

Typ PP

Typ PR

Zestaw szczęk ochronnych do rur
z aluminium  · z niezwykle mocnym płaskim magnesem 
neodymowym, który dociskany jest mocno w szczęce i nie poluzowuje 
się nawet po dłuższym użytkowaniu · magnes nie wnika w przednią 
powierzchnię mocowania · pasuje do imadeł wszelkiego typu · zapakowany 
w wysokiej jakości torbę z uchwytami do zawieszenia np. na tablicy 
perforowanej
Zawartość: 
1 para aluminiowych szczęk ochronnych z rowkami 
1 para aluminiowych szczęk ochronnych z pryzmatami 
1 para aluminiowych szczęk ochronnych z pokryciem z włókna 
1 para aluminiowych szczęk ochronnych z pokryciem gumowym 
 
Dostawa bez haka i tablicy perforowanej

Do szer. szczęk mm Zawartość Nr art. EUR KO
100 8-częściowy 40 00 830 573 78,44 WX55
120 8 cz. 40 00 830 570 83,54 WX55
140 8 cz. 40 00 830 572 88,64 WX55
160 8 cz. 40 00 830 574 92,52 WX55

Szczęki ochronne do rur
z aluminium · do mocowania delikatnych przedmiotów · pasuje do 
wszystkich typów imadeł 
 
1 jedn. opak. = 1 para

Do szer. szczęk mm Nr art. EUR KO
100 40 00 830 550 6,751) WK40
125 40 00 830 552 7,951) WK40
150 40 00 830 554 9,051) WK40
1) cena za parę

Szczęki ochronne do rur
z tworzywa sztucznego · z uchwytem magnetycznym · do mocowania 
delikatnych przedmiotów · pasuje do wszystkich typów imadeł 
 
1 jedn. opak. = 1 para

Do szer. szczęk mm Nr art. EUR KO
100 40 00 830 560 9,151) WK40
125 40 00 830 562 10,401) WK40
150 40 00 830 564 11,601) WK40
1) cena za parę
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Wersja Nr art. EUR KO
z dwoma rogami 40 00 830 664 200,00 WB08
z dwoma rogami 40 00 830 665 346,50 WB08
z dwoma rogami 40 00 830 666 499,00 WB08
z dwoma rogami 40 00 830 667 735,00 WB08

Nr art. 40 00 830 664 40 00 830 665 40 00 830 666 40 00 830 667
Wersja z dwoma 

rogami
z dwoma 
rogami

z dwoma 
rogami

z dwoma 
rogami

Ø otworu 
okrągłego mm

20 20 23 23

Szerokość toru 
mm

80 95 110 125

Długość toru mm 165 195 250 275
Długość iglicy mm 110 135 180 185
Wys. całkowita 
mm

155 200 220 265

Długość mm 390 475 550 625
Waga kg 20 35 50 75
Powierzchnia 
podstawy mm

140 x 165 170 x 195 210 x 250 235 x 275

Kowadło
z dwoma rogami · z wysokiej jakości stali kutej w kształtowniku · od 
50 kg dolna i górna część jest zespawana · gładź kowadła hartowana i 
szlifowana · z okrągłym otworem · od rozmiaru 50 kg dodatkowo z otworem 
kwadratowym jako uchwytem narzędzi · korpus kowadła lakierowany 
na czarno · odchylenia masy i wagi w zakresie ±10% są uzależnione od 
produkcji i nieuniknione

Imadło do rur
kute z wysokiej jakości stali · korpus i szczęki do rur ze stali hartowanej · 
możliwość regulacji za pomocą śrub samozaciskowych · wymienna górna 
i dolna szczęka oraz hak · wykonanie otwierane z samoczynnie 
zamykającym się hakiem

Ø rury w mm (cale) Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
50,8 (2) 60 40 00 830 705 84,50 PX21
76,2 (3) 90 40 00 830 706 109,75 PX21

Imadło do rur
za pomocą rozkładanego imadła do rur można zaciskać rury o Ø 1/8”-2” 
z każdego materiały dzięki 3-punktowemu ułożeniu · wielopunktowe 
ułożenie zapewnia równomierny, silny ścisk, co zapobiega zniekształceniu 
· ruchoma górna szczęka zaciskowa zapewnia pewny uchwyt · wykonanie 
otwierane z samoczynnie zamykającym się hakiem

Ø rury w mm (cale) Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
 50,8 (2) 10- 60 40 00 781 352 130,95 WX50
 76,2 (3) 10- 89 40 00 781 353 212,95 WX50
101,6 (4) 10-114 40 00 781 354 271,95 WX50
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Imadło do rur ze stojakiem
składane · ze składanym imadłem i stabilna rozkładaną płytą · półka do 
odkładania narzędzia i płyta do gięcia rur na zimno · z 5 różnymi otworami do 
gięcia · możliwy jest montaż imadła do rur 3 (nr art. 40 00 830 706) 
(nie należy do zakresu dostawy)

Ø rury w mm (cale) Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
50,8 (2) 60 40 00 830 755 200,00 PX21
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Model Nr art. EUR KO
HK 500 40 00 830 966 286,00 WJ04
HK 800 40 00 830 967 383,00 WJ04

Nr art. 40 00 830 966 40 00 830 967
Model HK 500 HK 800
Siła nacisku kN 5 8
Skok mm 40 40
Wysokość robocza mm 60-150 50-200
Ø wrzeciona mm 20 24
Otwór wrzeciona mm 10 H 7 10 H 7
Prowadnica wrzeciona mm 50 75
Wysunięcie mm 73 90
Powierzchnia stołu dł. x szer. mm 115 x 70 120 x 160
Szer. rowka mm (DIN 650) 10 (DIN 650) 12
Wysokość stojaka mm 290 410
Podstawa dł. x szer. mm 115 x 175 160 x 230
Waga kg 11 22

Prasa dźwigniowa z napędem ręcznym
przenoszenie siły za pomocą dźwigni kolanowej · wrzeciono hartowane 
i szlifowane · długa prowadnica wrzeciona dla optymalnego nacisku · 
wysokość robocza przestawiana dzięki zwolnieniu śruby mocującej na 
stojaku · powrót dźwigni ręcznej dzięki sprężynie · z otworem w stole o 
średnicy 15 mm we wpuście teowym

Szczególne zalety produktu 40 00 830 967: 
Ta prasa kolanowa jest wyposażona w precyzyjny mechanizm do 
przestawiania wysokości roboczej. Umożliwia on ustawienie bloku do 
żądanej wysokości roboczej z dokładnością co do milimetra. Precyzyjne 
przestawianie musi być wykonywane w obydwu kierunkach za pomocą 
gwintowanego wrzeciona. 
 
Ważne! W przełożeniu dźwigni kolanowej maksymalny nacisk osiągany jest 
dopiero przy wydłużonej dźwigni, tj. tuż przed maksymalnym odsunięciem.

HK 800HK 500

Stojak wiertarski
ze sprężyną cofającą i ogranicznikiem głębokości · podpory do wiercenia 
obracane bezstopniowo o 360° · kolumna o średnicy 35 mm · płyta 
podstawowa 185 x 200 mm · do wszystkich wiertarek o szyjce o 
europejskiej średnicy normatywnej 43 mm

Wysunięcie 
mm

Wys. 
całkowita mm

Skok 
mm

Nr art. EUR KO

127 500 60 40 00 832 950 82,00 WB21

Stojak wiertarski MBS 165
stojak wiertarski do wiertarek ręcznych i wiertnic do zastosowań 
stacjonarnych · kolumna o średnicy 40 mm · płyta podstawowa 220 x 213 
mm · do wszystkich wiertarek o szyjce o europejskiej średnicy normatywnej 
43 mm
Szczególne zalety produktu: 
dzięki asymetrycznemu dopasowaniu podpory do płyty podstawowej można 
poruszać nawet większymi przedmiotami obrabianymi w dwóch kierunkach 
pod wrzecionem roboczym · możliwa maksymalna głębokość wiercenia 65 
mm z obrotem ramienia uchwytu o 180°

Wysunięcie 
mm

Wys. całkowita 
mm

Skok 
mm

Nr art. EUR KO

165 500 65 40 00 832 993 118,00 WX53
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Stojak do szlifierki kątowej MTS 230
do szlifierek kątowych z dwoma uchwytami · o średnicy tarczy 178 i 
230 mm · solidne urządzenie profesjonalne do stosowania w warsztacie 
i na budowie · do dokładnego i pewnego cięcia · stabilna, frezowana 
płyta podstawowa i szczęki mocujące z żeliwa maszynowego · uchwyt 
szlifierki kątowej w wychylnym wahaczem wyciągającym z samoczynnym 
powrotem do pozycji wyjściowej · zacisk mimośrodowy także do cięcia pod 
kątem do 45° z prostą regulacją za pomocą odlewanej podziałki na płycie 
podstawowej · regulowany zderzak długości · z ochroną przed dotykiem · z 
gwintem mocującym M14 i M12 w uchwycie
ciężkie, solidne wykonanie · waga 13 kg 
Dostawa bez szlifierki kątowej

Do Ø tarczy mm Płyta podstawowa mm Zakres pracy mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
178/230 320 x 245 115 60 / 30 40 00 832 995 205,00 WX53

Stojak do wiertarki/frezarki
z uchylnym, okrągłym stołem Ø 180 mm · zakres obrotu uchwytu maszyny, 
stołu, kolumny: 360° · płyta podstawowa 300 x 180 mm

Wys. całkowita mm Skok mm / mm Nr art. EUR KO
500 w poziomie 175 / w 

pionie 250
40 00 832 960 205,00 WB21
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Płyta robocza z rowkami K400
do precyzyjnego wiercenia i frezowania metali, drewna i tworzyw 
sztucznych · dokładna, regulowana prowadnica pryzmowa · korba kulista 
z regulowanym pierścieniem ze skalą z podziałką o dokładności co do 
1/10 mm · płyta robocza 400 x 180 mm · droga posuwu o długości 320 mm / 
szerokości 100 mm · z 5 rowkami wiórowymi (3 na płycie roboczej i po 
1 jednym na obydwóch stronach czołowych)

Nr art. EUR KO
40 00 832 961 205,00 WB21
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Ściągacz 43
dwuramienny · z samocentrującymi hakami ściągającymi · dzięki samodzielnemu prowadzeniu i centrowaniu 
ramion ściągających podczas demontażu części są podtrzymywane w sposób nierozłączny coraz silniejszym uchwytem 
· w smukłym wykonaniu do serwisów akumulatorów, warsztatów mechaniki precyzyjnej i napraw małych silników 
elektrycznych 
 
Zastosowanie: do zastosowania szczególnie w elektryce samochodowej, elektrowniach, utrzymaniu ciśnienia 
sprężonego powietrza i podobnych przypadkach

Siła rozciągająca t Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
1 50 60 40 00 821 830 29,84 WB07
1 70 70 40 00 821 831 30,60 WB07
1 80 80 40 00 821 832 31,37 WB07

Ściągacz 44
dwuramienny · z przenoszącymi siłę, samocentrującymi hakami ściągającymi · nadaje się w szczególności do 
zamocowanych stabilnie kół zębatych, tarcz, łożysk kulkowych, kół pasowych itd. 
 
Zastosowanie: do ściągania kół zębatych, łożysk kulkowych, kół pasowych itd.

Siła rozciągająca t Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
3 100 100 40 00 821 852 35,19 WB07
5 120 120 40 00 821 853 55,59 WB07
6 160 160 40 00 821 854 85,94 WB07
7 200 250 40 00 821 857 119,09 WB07
9,5 250 300 40 00 821 858 156,83 WB07

Ściągacz 110
dwuramienny · z bardzo smukłymi i wąskimi hakami ściągającymi · obrotowe haki do ściągania zewnętrznego 
i wewnętrznego · ramiona są zabezpieczone przed wypuszczaniem trzpieniami zabezpieczającymi; zabezpieczenie 
uruchamia się za pomocą przycisku, w celu przełączenia ramion na opcję ściągania wewnątrz i na zewnątrz 
 
poprzez przełożenie ściągacz może być zastosowany jako ściągacz wewnętrzny

Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
 50  50 40 00 821 810 44,37 WB07
 50  80 40 00 821 811 44,37 WB07
100 100 40 00 821 812 44,37 WB07
100 120 40 00 821 813 50,49 WB07
150 160 40 00 821 814 79,56 WB07
150 200 40 00 821 815 88,49 WB07
200 250 40 00 821 816 155,81 WB07
250 350 40 00 821 817 179,01 WB07

Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR Zakres pracy mm Nr art. EUR
100 100 

150
40 00 821 800 
40 00 821 801

40,50 
45,25

  90 
120

40 00 821 846 
40 00 821 847

58,14 
62,73

 

150 150 
250

40 00 821 802 
40 00 821 803

71,25 
78,75

 160 
200

40 00 821 848 
40 00 821 849

108,63 
118,83

 

200 250 
350

40 00 821 804 
40 00 821 805

106,50 
141,50

 250 
350

40 00 821 850 
40 00 821 851

198,65 
215,73

 

PX06 WB07

Ściągacz Ściągacz 20
dwuramienny · z jednoczęściowymi, ślizgowymi, zawsze równoległymi 
ramionami ściągającymi · poprzecznica ze sprężyną podtrzymującą przed 
nieumyślnym ześlizgnięciem się z haków · końcówka wrzeciona z opaską 
zapobiega ześlizgnięciu się płaskiego klucza · wymienny i przełączany, 
swobodnie obracający się kieł centrujący (kulka/wierzchołek)

dzięki przełożeniu ramion może być stosowany jako ściągacz 
wewnętrzny · regulowany bez konieczności stosowania narzędzi

dwuramienny · ze ślizgowymi, zawsze równoległymi ramionami 
ściągającymi · stal specjalna  · z mocnym wrzecionem do wysokich 
parametrów dociskowych i poprzecznicą o dużej wytrzymałości na 
odkształcanie · ramiona ściągające o dużej powierzchni przylegania w celu 
delikatnego zdejmowania · ruchomy koniec wrzeciona

dzięki przełożeniu ramion ściągacz może być zastosowany jako ściągacz 
wewnętrzny

Zastosowanie: uniwersalne zastosowanie, do ściągania łożysk kulkowych, 
łożysk, kół zębatych itp. · poprzez obrócenie ramion ściągających można 
stosować jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny · również do ściągania 
elementów asymetrycznych
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Ściągacz 20 +
dwuramienny · z szybką regulacją · ze stali specjalnej  · z radełkowanym 
pokrętłem do szybkiego odkręcenia i przesuwania ramion ściągających bez 
pomocy klucza płaskiego 
 
Zastosowanie: uniwersalne zastosowanie, do ściągania łożysk kulkowych, 
łożysk, kół zębatych itp. · po obróceniu ramion ściągających można 
stosować jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny · również do ściągania 
elementów asymetrycznych

Siła 
rozciągająca 
t

Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

4,5 100  90 40 00 821 833 68,09 WB07
4,5 100 120 40 00 821 834 73,19 WB07
6 150 160 40 00 821 835 123,68 WB07
6 150 200 40 00 821 836 139,49 WB07
8,5 200 250 40 00 821 837 225,42 WB07

Zestaw ściągaczy KS-2030
dwu-/trójramienne z szybką regulacją ze smukłymi ramionami 
ściągającymi · do ciasnych pomieszczeń przejściowych
zestaw z sześcioma ramionami ściągającymi 
 
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

8 częściowe 100-200 90 40 00 821 841 261,63 WB07

Ściągacz 20-SP
dwuramienny · z bardzo smukłymi hakami ściągającymi · do ciasnych 
pomieszczeń przejściowych · do zdejmowania kół zębatych w przekładniach, 
łożysk, tarcz itp. 
 
Zastosowanie: do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, tarcz i 
elementów synchronicznych · po obróceniu ramion ściągających 
można stosować jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny · również 
do ściągania elementów asymetrycznych
w komplecie z trzema parami ramion ściągających do trudno 
dostępnych miejsc

Siła 
rozciągająca 
t

Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

2,5 100 / 200 / 
250

120 40 00 821 910 226,70 WB07

Zestaw ściągaczy K-2030
dwu/trójramienny · z bardzo smukłymi hakami ściągającymi · 
do ciasnych pomieszczeń przejściowych 
 
Zastosowanie: do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, tarcz i 
elementów synchronicznych · po obróceniu ramion ściągających można 
stosować jako ściągacz zewnętrzny albo wewnętrzny · również do ściągania 
elementów asymetrycznych
w komplecie z dziewięcioma ramionami ściągającymi 
 
Całość w stabilnej walizce „L-BOXX

Zawartość Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

11 
częściowe

100-350 120 40 00 821 911 448,29 WB07

Ściągacz z ramionami krzyżowymi z pazurami 14
regulowane · za pomocą samozabezpieczających bolców ustalających do 
indywidualnej regulacji odległości i głębokości mocowania · samonapinający · 
łatwa obsługa  
 
40 00 821 870: z bardzo wąskimi ramionami ściągającymi 
 
Zastosowanie: do zdejmowania tarcz, łożysk, itp. w wąskich przestrzeniach

Siła 
rozciągająca 
t

Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

1  85  6 - 100 40 00 821 870 98,43 WB07
2,5  85  6 - 100 40 00 821 872 85,94 WB07
3,5 125 10 - 140 40 00 821 873 108,12 WB07

Ściągacz 43
trójramienny · z samocentrującymi hakami ściągającymi · dzięki 
samodzielnemu prowadzeniu i centrowaniu ramion ściągających podczas 
demontażu części są podtrzymywane w sposób nierozłączny coraz 
silniejszym uchwytem · w wykonaniu oszczędzającym miejsce
Zastosowanie: do zastosowania szczególnie w elektryce samochodowej, 
warsztatach elektrycznych

Siła 
rozciągająca 
t

Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres pracy 
mm

Nr art. EUR KO

1,5 50 60 40 00 821 867 37,74 WB07
1,5 70 70 40 00 821 868 38,25 WB07
1,5 80 80 40 00 821 869 40,80 WB07
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Ściągacz 11-A
trójramienny · ze ślizgowymi, zawsze równoległymi ramionami ściągającymi · ze stali specjalnej  · 
bardzo mocna wersja do szczególnie dużych obciążeń · dzięki opcji równoległego przestawiania 
części przylegają zawsze do dużych powierzchni ramion ściągających i są bezpiecznie ściągane · 
poprzez przełożenie ramion ściągających ściągacz może być zastosowany jako ściągacz wewnętrzny 
 
Zastosowanie: do ściągania ciężkich kół pasowych, kół zębatych, itp. · po obróceniu ramion ściągających 
można stosować jako ściągacz zewnętrzny albo wewnętrzny · również do ściągania elementów 
asymetrycznych

Siła rozciągająca t Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
15 200 375 41 57 340 037 609,45 WB07
20 200 520 41 57 340 052 797,13 WB07
20 200 650 41 57 340 065 880,77 WB07

Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR Zakres pracy mm Nr art. EUR
100 150 40 00 821 806 61,95  90 

120
41 57 310 080 
41 57 310 120

83,39 
89,25

 

150 150 
250

40 00 821 807 
40 00 821 808

96,00 
119,00

 160 
200

41 57 310 160 
41 57 310 200

155,30 
174,93

 

200 250 40 00 821 809 187,00 250 41 57 310 250 327,93
PX06 WB07

Ściągacz Ściągacz 30
trójramienny · z jednoczęściowymi, ślizgowymi, zawsze równoległymi 
ramionami ściągającymi · poprzecznica ze sprężyną podtrzymującą przed 
nieumyślnym ześlizgnięciem się z haków · końcówka wrzeciona z opaską 
zapobiega ześlizgnięciu się płaskiego klucza · wymienny i przełączany, 
swobodnie obracający się kieł centrujący (kulka/wierzchołek) 
 
dzięki przełożeniu ramion może być stosowany jako ściągacz 
wewnętrzny · regulowany bez konieczności stosowania narzędzi

trójramienny · ze stali specjalnej  · solidne wykonanie · dzięki 
równomiernemu rozłożeniu ciężaru trójramienne ściągacze gwarantują 
bardzo stabilny chwyt ściąganych części i wycentrowane ściągnięcie · 
poprzez przełożenie ramion ściągających ściągacz może być zastosowany 
jako ściągacz wewnętrzny 
 
Zastosowanie: uniwersalne zastosowanie, do ściągania łożysk kulkowych, 
łożysk, kół zębatych itp. · poprzez obrócenie ramion ściągających można 
stosować jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny · również do ściągania 
elementów asymetrycznych

5/458

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ściągacz 45
trójramienny · z przenoszącymi siłę, samocentrującymi hakami 
ściągającymi · nadaje się w szczególności do zamocowanych stabilnie kół 
zębatych, tarcz, łożysk kulkowych, kół pasowych itd. 
 
Zastosowanie: do ściągania kół zębatych, łożysk kulkowych, 
kół pasowych itd.

Siła 
rozciągająca 
t

Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres 
pracy 
mm

Nr art. EUR KO

4 100 100 40 00 821 875 53,81 WB07
6 120 120 40 00 821 876 80,58 WB07
8 160 160 40 00 821 877 120,36 WB07
9,5 200 250 40 00 821 878 169,83 WB07
9,5 250 300 40 00 821 879 211,40 WB07

Ściągacz 12
trójramienny · z regulacją rozpiętości mocowania · mocny ściągacz ze 
znakomitym efektem mocowania do ściągania łożysk kulkowych, kół 
zębatych, kół pasowych itd. · z cienkimi hakami ściągającymi do trudno 
dostępnych miejsc · wymagana długość jest regulowana za pomocą klucza · 
ześlizgnięcie haka z części ściąganych jest niemożliwe 
 
Zastosowanie: do ściągania wyjątkowo stabilnie zamocowanych łożysk 
kulkowych, kół zębatych, kół pasowych, itp.

Siła 
rozciągająca 
t

Głębokość 
mocowania 
mm

Zakres 
pracy 
mm

Nr art. EUR KO

 8 100 100 41 57 308 100 91,80 WB07
 9 125 150 41 57 308 150 135,41 WB07
10 165 200 41 57 308 200 196,61 WB07
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Ściągacz wewnętrzny 21
do ściągania łożysk kulkowych, zewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych 
i puszek · ze stali specjalnej  · dzięki znakomitemu efektowi mocowania 
można pewnie uchwycić i szybko dokręcić również łożyska zupełnie 
przylegające do tylnej ścianki
Zastosowanie: do wyciągania ściśle przylegających łożysk kulkowych, 
zewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych i panewek

Młotek ślizgowy 22-0
stabilne wykonanie z ergonomicznie ukształtowanym młotkiem ślizgowym · 
ocynkowany · do szybkiego ściągania łożysk kulkowych w połączeniu ze 
ściągaczami wewnętrznymi · (zamiast normalnej podpory) albo poprzez 
dodatkowe przystosowanie innych elementów

Waga 
kg

Droga 
udaru 
mm

Pasuje do 
ściągaczy 
wewnętrznych

Nr art. EUR KO

0,5 200 21-0 - 21-2 / 21-
00 - 21-02

40 00 767 260 44,63 WB07

1,7 230 21-3 - 21-6 40 00 767 261 97,92 WB07

40 00 767 261

40 00 767 260

Do Ø otworu mm Nr art. EUR KO
 5- 8 40 00 821 880 42,33 WB07
 6-10 40 00 821 881 42,33 WB07
 8-12 40 00 821 882 42,33 WB07
10-14 40 00 821 883 42,33 WB07
12-16 40 00 821 890 42,33 WB07
14-19 40 00 821 891 42,33 WB07
18-23 40 00 821 892 42,33 WB07
20-30 40 00 821 893 46,41 WB07
28-40 40 00 821 894 52,28 WB07
36-46 40 00 821 895 58,40 WB07

40 00 821 890, 40 00 821 891, 
40 00 821 892, 40 00 821 893, 
40 00 821 894, 40 00 821 895

40 00 821 880, 40 00 821 881, 
40 00 821 882, 40 00 821 883
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Wspornik  22
ze stali specjalnej  · z mocnym trzpieniem 
 
Zastosowanie: do wyciągania ściśle przylegających łożysk kulkowych, 
zewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych i panewek
Zestaw bez ściągacza wewnętrznego

Do Ø otworu 
mm

Pasuje do ściągacza 
wewnętrznego

Nr art. EUR KO

 5 - 40 21-0 / 21-02 / 21-1 40 00 821 898 47,18 WB07
18 - 70 21/1 - 21/ 5 40 00 821 899 65,54 WB07

40 00 821 89940 00 821 898

Zestaw ściągaczy wewnętrznych 25
kompletne zestawy · ze ściągaczami wewnętrznymi i podporami 
 
zastosowanie: do wyciągania ściśle przylegających łożysk kulkowych, 
zewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych i panewek
Całość w stabilnej walizce „L-BOXX

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
 8 częśc. 6 ściągaczy wewnętrznych 

12-46 mm, 2 podpory 
5-40 mm oraz 18-70

41 57 417 108 432,23 WB07

10 części 8 ściągaczy wewnętrznych 
12-70 mm, 2 podpory 
5-40 mm oraz 18-70

41 57 417 210 615,57 WB07

Zestaw z młotkiem ślizgowym KS-22-01
z ergonomicznie ukształtowanym młotkiem ślizgowym · do ściągania 
i wyciągania części z gwintem wewnętrznym · pasuje do wszystkich 
ściągaczy wewnętrznych KUKKO · w komplecie z przejściówką do gwintu 
M3 do M10 oraz specjalnym mocowaniem trzpieni gwintowanych do 
wyciągania kołków stożkowych czy pasowanych 
 
Zastosowanie: do wyciągania ściśle przylegających łożysk kulkowych, 
zewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych i tulejek, do wyciągania części 
z wycentrowanymi gwintowanymi otworami, np. kołków stożkowych, 
walcowych, itp.
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 821 843 100,47 WB07

Zestaw ściągaczy do łożysk 24
kompletny zestaw · ze ściągaczami wewnętrznymi i podporami oraz 
dwuramiennymi ściągaczami uniwersalnymi 
 
Zastosowanie: uniwersalne zastosowanie, do ściągania łożysk 
kulkowych, łożysk, kół zębatych, rozłącznych pierścieni wewnętrznych 
łożyska, rowkowych łożysk kulowych itp. · również do wyciągania ściśle 
przylegających łożysk kulkowych, zewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych 
i tulejek 
 
* produkt składa się z 2 walizek
Dostawa w stabilnej walizce „L-BOXX

Zawartość Nr art. EUR KO
6 ściągaczy wewnętrznych 12 - 46 mm, 
2 wsporniki 5 - 40 mm oraz 18 - 70, 
1 głowica zaciskowa, 1 ściągacz do 
zacisków akumulatora 55 mm, 1 ściągacz 
dwuramienny 80 mm 

41 57 430 111 702,53 WB07

8 ściągaczy wewnętrznych 12 - 70 mm, 
2 wsporniki 5 - 40 mm oraz 18 - 70, 
1 głowica zaciskowa, 1 ściągacz do 
zacisków akumulatora 55 mm, 2 ściągacze 
dwuramienne 80 oraz 160 mm 

41 57 430 214 1031,22 WB07

41 57 430 214
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Zestaw ściągaczy, odklejaczy 17
w zestawie ze ściągaczem · szybkomocujące wrzeciono naciskowe · 
stal specjalna · poręczne szybkomocujące wrzeciono pozwala na szybkie 
i w osi napinanie 
 
Zastosowanie: do ściągania łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, pierścieni 
wewnętrznych i innych ściśle osadzonych elementów, w szczególności dla 
mechaników samochodowych, w rolnictwie i przemyśle
Dostawa w walizce 
(41 57 480 002 w stabilnej walizce „L-BOXX)

Wielkość 
znamionowa 

Otwór A 
mm

Otwór B 
mm

Nr art. EUR KO

0  5–60  60 41 57 480 000 201,71 WB07
1 12–75  75 41 57 480 001 230,78 WB07
2 22–115 115 41 57 480 002 339,92 WB07
3 25–155 155 41 57 480 003 469,71 WB07

41 57 480 000

Ściągacz 18
w celu połączenia z 
rozdzielaczem do otworów 
gwintowanych szczęk 
rozdzielacza wkręca się trzpienie

Wielkość 
znamionowa

Zakres 
pracy 
mm

Długość 
trzpienia 
mm

Nr art. EUR KO

0 50 - 110 150 41 57 490 000 44,12 WB07
1 60 - 150 200 41 57 490 001 73,70 WB07
2 60 - 200 250 41 57 490 002 107,61 WB07
3 80 - 300 300 41 57 490 003 186,92 WB07

5/460

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ściągacz / odklejacz 15
zastosowanie: do ściągania łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, pierścieni 
wewnętrznych i innych osadzonych blisko siebie elementów · ostre 
ostrza umożliwiają ściąganie znajdujących się blisko siebie elementów, w 
przypadku których nie mają zastosowania ściągacze 2- i 3-ramienne 
 
rys. 1: · szczęki naprężają się dzięki równomiernemu ściąganiu nakrętek na 
trzpieniach bocznych 
 
Zasada pracy: 
ściągnięcie odbywa się poprzez zaciśnięcie trzpienia na końcu wału (rys. 
2 i 3), w przypadku większych ściągaczy możliwe są również prace 
hydrauliczne 
 
Zasada pracy z urządzeniem hydraulicznym (rys. 4):  
(zestaw nie zawiera urządzenia hydraulicznego) 
przykręcić kluczem (b) trzpień urządzenia hydraulicznego do gwintu poprzecznicy 
ściągacza · aż element dociskowy będzie mocno dociśnięty do wału, następnie 
przekręcając górny trzpień (a) uruchomić urządzenie hydrauliczne

Uwaga: 
ilustracje 2 i 3 przedstawiają ściągacz/odklejacz połączony ze 
ściągaczem nr art. 41 57 490 000, 41 57 490 001, 41 57 490 002, 
41 57 490 003 (nie wchodzi w skład zestawu) 
 
ilustracja 4 przedstawia ściągacz/odklejacz połączony ze ściągaczem 
nr art. 41 57 490 000, 41 57 490 001, 41 57 490 002, 41 57 490 003 i 
wrzecionem hydraulicznym (ściągacz i wrzeciono hydrauliczne nie 
wchodzą w skład zestawu) 
 
Wrzeciono hydrauliczne do zamówienia osobno

Ściągacz / odklejacz 17
szybkomocujące wrzeciono naciskowe · stal specjalna · poręczne 
szybkomocujące wrzeciono pozwala na szybkie i w osi napinanie
Zastosowanie: do ściągania łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, 
pierścieni wewnętrznych i innych ściśle osadzonych elementów, w 
szczególności dla mechaników samochodowych, w rolnictwie i przemyśle

Wielkość 
znamionowa 

Otwór A 
mm

Otwór B 
mm

Nr art. EUR KO

0  5–60  60 40 00 821 860 73,70 WB07
1 12–75  75 40 00 821 861 95,37 WB07
2 22–115 115 40 00 821 862 139,49 WB07
3 25–155 155 40 00 821 863 225,93 WB07

rys. 4

rys. 2

Wielkość znamionowa Otwór A mm Otwór B mm Nr art. EUR KO
0  5–60  60 41 57 490 010 49,22 WB07
1 12–75  75 41 57 490 011 64,26 WB07
2 22–115 115 41 57 490 012 98,43 WB07
3 25–155 155 41 57 490 013 159,89 WB07
4 30–200 200 41 57 490 014 459,51 WB07
5 30–250 250 41 57 490 015 654,84 WB07

rys. 3

457-05_14___im Aufbau[2248893]-BF.indd   460 07.11.2018   14:27:40



Zakres mocowania mm Zawartość Opakowanie Nr art. EUR KO
20 -  95  7 części L-Boxx mini 41 57 490 691 193,04 WB07
35 - 120  7 części L-Boxx mini 41 57 490 692 262,40 WB07
56 - 220 10 części L-Boxx 41 57 490 693 561,00 WB07

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych 69
Zasada pracy: 
niezbędny jest dostęp do pierścieni łożyskowych. W tym celu należy zniszczyć koszyczek łożyska. 
 
Następnie segmenty kulek wprowadzone zostają w odpowiednie miejsce pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym 
pierścieniem łożyska i umocowane po przekręceniu o 90°. 
 
Po przykręceniu trzpieni ściągacza są one umocowane do poprzecznicy ściągacza. 
 
Ściągnięcie odbywa się poprzez zaciśnięcie sworznia naciskowego ściągacza na wale, który jest zamocowany na łożysku.

41 57 490 691 41 57 490 69341 57 490 692

Wielkość znamionowa Pasujące haki Nr art. EUR KO
01 nr art. 40 00 821 905, 40 00 821 906 40 00 821 903 84,15 WB07
02 nr art. 40 00 821 907, 40 00 821 908 40 00 821 904 102,00 WB07

Ściągacz do łożysk kulkowych 70-0
Pullpo · do łatwego i szybkiego ściągania rowkowych łożysk kulkowych, które są jednocześnie posadowione na wale 
i w obudowie · łożyska kulkowe zdejmowane są bez uszkodzeń bez demontażu wału

Szczególne zalety produktu: 
· ściągacz z właściwościami samonapinającymi 
· łatwe, nieskomplikowane zastosowanie

5/461
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Zawartość Wielkość znamionowa Opakowanie Nr art. EUR KO
1 ściągacz/odklejacz rozm. 0, 1 ściągacz rozm. 0, 2 przedłużki rozm. 1 0 i-Boxx 41 57 503 003 162,18 WB07
1 ściągacz/odklejacz rozm. 1, 1 ściągacz rozm. 1, 2 przedłużki rozm. 1 1 i-Boxx 41 57 503 103 230,78 WB07
1 ściągacz/odklejacz rozm. 2, 1 ściągacz rozm. 2, 2 przedłużki rozm. 2 2 L-Boxx 41 57 503 203 303,20 WB07
1 ściągacz/odklejacz rozm. 3, 1 ściągacz rozm. 3, 2 przedłużki rozm. 3 3 stalowa walizka 41 57 503 303 429,93 WB07

Zestaw ściągaczy, odklejaczy
kompletny zestaw · ze ściągaczem/odklejaczem i przedłużką 
 
Zastosowanie: do ściągania łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, pierścieni wewnętrznych i innych osadzonych blisko 
siebie elementów

Dostawa w walizce

41 57 503 003 41 57 503 30341 57 503 20341 57 503 103
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Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
 70 50 41 57 500 004 76,25 WB07
100 90 41 57 500 005 117,81 WB07

Ściągacz do łożysk 204-0
ze ściskiem bocznym · niezastąpiony do ściągania położonych blisko siebie łożysk kulkowych, pierścieni łożyskowych, 
itp. w mechanice precyzyjnej, elektrowniach, w instalacjach pneumatycznych itd. · zęby ramion ściągających 
chwytają spodnią część ściąganego elementu przy zaciskaniu zacisku i łapią go już przed właściwym ściągnięciem

Głębokość mocowania mm Zakres pracy mm Nr art. EUR KO
 90  80 41 57 500 006 85,94 WB07
100 100 41 57 500 007 98,43 WB07
140 150 41 57 500 008 159,89 WB07

Ściągacz do łożysk 204
ze ściskiem bocznym · niezastąpiony do ściągania położonych blisko siebie łożysk kulkowych, pierścieni łożyskowych, 
tarcz, drążków kierowniczych itp. · zacisk do oporu zaciska ramiona ściągające na ściąganej części

Wielkość znamionowa Wymagany ściągacz Pasuje do Nr art. EUR KO
011 rozmiar nominalny 01 łożysko kulkowe nr: 6000, 6006, 6200- 6202, 6301 40 00 821 905 145,35 WB07
012 rozmiar nominalny 01 łożysko kulkowe nr: 6005, 6006, 6203 - 6205, 6300, 6302 - 6304 40 00 821 906 145,35 WB07
021 rozmiar nominalny 02 łożysko kulkowe nr: 6007 - 6013, 6206, 6210, 6211, 6306, 6307 40 00 821 907 277,95 WB07
022 rozmiar nominalny 02 łożysko kulkowe nr: 6014 - 6020, 6207 - 6209, 6212, 6305, 6308 - 6311, 6403 - 6408 40 00 821 908 277,95 WB07

Zakres mocowania mm Zawartość Opakowanie Nr art. EUR KO
10- 30 18 części i-Boxx® 40 00 821 900 408,00 WB07
37-100 21 części i-Boxx® 40 00 821 901 586,50 WB07
10-100 38 części L-Boxx® 40 00 821 902 918,00 WB07

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych K-70
Pullpo · do łatwego i szybkiego ściągania rowkowych łożysk kulkowych, które są jednocześnie posadowione na wale 
i w obudowie · łożysko kulkowe jest oszczędnie ściągane bez demontażu wału

Szczególne zalety produktu: 
· ściągacz z właściwościami samonapinającymi 
· łatwe, intuicyjne zastosowanie

40 00 821 90240 00 821 90140 00 821 900

Zestaw haków ściągających 70-0
do ściągacza pullpo · do ściągacza do łożysk kulkowych 40 00 821 903 i 40 00 821 904

Uwaga ściągacz nie wchodzi w skład zestawu

40 00 821 90840 00 821 90740 00 821 90640 00 821 905
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Wykrętak do szpilek
dzięki posiadającemu rowek kółku radełkowemu szpilka zostaje dociśnięta 
do uzębienia wewnętrznego · podczas wykręcania szpilka znajduje się 
w obrębie klucza i nie może się ułamać · solidne wykonanie · obsługa za 
pomocą klucza oczkowego lub płaskiego (nie znajdują się w zestawie)
Zastosowanie: Do wykręcania i wkręcania szpilek bez ich uszkadzania

Zakres mocowania w mm (cale) Nr art. EUR KO
     5 - 10 (3/16 -  3/81)) 41 57 520 010 39,27 WB07
     8 - 19 (5/16 -  3/41)) 41 57 520 119 50,49 WB07
    18 - 25 (3/4 - 11)) 41 57 520 225 61,20 WB07
1) Ww

Wykrętak do szpilek
do wkręcania i wykręcania szpilek · rozpórka zaciska się dzięki trzem 
niewspółśrodkowo rozmieszczonym walcom w urządzeniu · wykrętaki 
do szpilek ze stali  · z gniazdem czworokątnym 1/2” i sześciokątem 
zewnętrznym 21 mm · lewo- i prawostronna nasadka zewnętrzna do obsługi 
za pomocą grzechotki lub klucza płaskiego (nie znajdują się w zestawie)
Zastosowanie: Do wykręcania i wkręcania szpilek bez ich uszkadzania

Ø otworu mm Nr art. EUR KO
10 - 501), 18 - 32 - 522) 41 57 465 120 414,12 WB07
1) oczko, 2) tuleja

Zestaw narzędzi do montażu łożysk 71-L
lekki model z odpornego na uderzenia poliacetalu z jedyną w swoim rodzaju blokadą · do użycia na budowach 
i przy montażach na zewnątrz 
 
Obszary zastosowań: do bezpiecznego, szybkiego i precyzyjnego montażu łożysk, panewek, uszczelek pierścieniowych 
i kół pasowych · w szczególności przystosowane do użycia na budowach i przy montażach na zewnątrz 
 
podniesienie wartości produktu: 
pokrywy tulei składają się z odpornego na uderzenia aluminium

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pasuje do 
trzpieni o śr. 
mm

Ø korpusu 
mm

Długość
mm

Nr art. EUR KO

 6 24 65 41 57 523 006 33,66 WB07
 8 24 65 41 57 523 008 33,66 WB07
10 28 75 41 57 523 010 33,66 WB07
12 28 75 41 57 523 012 36,21 WB07

Zestaw wykrętaków do szpilek 53
zestaw w etui z tworzywa sztucznego · do wkręcania i wykręcania szpilek · 
szpilka zaciska się dzięki trzem niewspółśrodkowo rozmieszczonym walcom 
w urządzeniu · wykrętaki do szpilek ze stali  · z gniazdem czworokątnym 
1/2” i sześciokątem zewnętrznym 21 mm · lewo- i prawostronna nasadka 
zewnętrzna do obsługi za pomocą grzechotki lub klucza płaskiego (nie 
znajdują się w zestawie)
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego
Zastosowanie: Do wykręcania i wkręcania szpilek bez ich uszkadzania

Zawartość Pasuje do trzpieni o 
śr. mm

Nr art. EUR KO

4 szt. 6-8-10-12 41 57 523 104 136,94 WB07

Przecinak do nakrętek
mechaniczny  · do usuwania solidnie zamocowanych lub przekręconych 
nakrętek bez uszkodzenia kołka gwintowanego 
 
Rozmiary nakrętek odpowiadają rozwartości klucza!

Do nakrętek mm Nr art. EUR KO
 4 - 10 41 57 540 000 43,10 WB07
10 - 18 41 57 540 001 52,28 WB07
19 - 27 41 57 540 002 56,10 WB07
27 - 36 41 57 540 003 72,93 WB07
32 - 50 41 57 540 004 243,78 WB07

457-05_14___im Aufbau[2248893]-BF.indd   463 07.11.2018   14:28:04



Hydrauliczny przyrząd do usuwania nakrętek
do usuwania solidnie zamocowanych lub przekręconych nakrętek (klasy 
5, 6, 8 i 10) bez uszkodzenia kołka gwintowanego · podwójne odgięcie 
umożliwia pracę również w ciasnych warunkach · dzięki układowi 
hydraulicznemu wystarczy jedynie niewielki nakład siły · przecinaki 
przyrządu są elementami zużywalnymi · tępe, wyszczerbione lub wyłamane 
przecinaki są elementami wymiennymi
Rozmiary nakrętek odpowiadają rozwartości klucza!

Dla nakrętek mm (cale) Nr art. EUR KO
 7 - 22  (9/32 - 7/8) 41 57 540 210 136,94 WB07
22 - 36  (7/8 - 17/16) 41 57 540 220 258,06 WB07

41 57 540 220

41 57 540 210

Zestaw narzędzi do ściągania uszczelek 177
z uchwytami 2-skł. · ostrza proste i zakrzywione 45° i 90°
Dostawa w torbie zwijanej
Zastosowanie: 
do wielostronnego zastosowania, np. demontażu zamocowanych stabilnie 
podkładek czy pierścieni uszczelniających, klipsów listew ozdobnych, osłon, 
obudów, rozdzielania kabli w wiązkach kablowych itp.

Zawartość Nr art. EUR KO
4 częśc. 40 00 821 884 23,00 WE01

Zestaw wykrętaków do śrub
stal chr.-wanad.  · wykrętak do śrub z lewoskrętem · złamana śruba zostaje 
nawiercona, następnie wkręca się wykrętak i luzuje się pozostałą część 
śruby obracając wykrętak w lewo
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Do śrub Nr art. EUR KO
5 części M 3 - M 18 40 00 867 851 6,30 WU10
6-częśc. M 3 - M 24 40 00 867 852 8,90 WU10

Zestaw wykrętaków do śrub
do odkręcania złamanych śrub i trzpieni · w komplecie wkrętaki do śrub, 
wiertła kręte ze stali szybkotnącej HSS i tulejki prowadzące do wiertła 
umożliwiające łatwe nawiercenie złamanych śrub nawet w głębokich 
otworach gwintu uszkodzonych elementów
Zawartość:  
po 1  sztuce: 

nakrętka nasadowa SW 10 mm, SW 11 mm, SW 13 mm,  
SW 14 mm, SW 17 mm 
trzpień profilowy 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 8,7 mm 
wiertło kręte HSS 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 8,6 mm

tulejka wiertarska  6 mm / 3,2 mm, 8 mm / 3,2 mm, 9 mm / 3,2 mm, 10,0 
mm / 3,2 mm

tulejka wiertarska  10 mm / 4,8 mm, 11 mm / 4,8 mm, 12 mm / 4,8 mm, 13 
mm / 4,8 mm

tulejka wiertarska 13 mm/ 6,4 mm, 14 mm / 6,4 mm 
 
skrzynka z wkładką
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Do śrub Nr art. EUR KO
25 części M 5 - M 16 41 57 540 049 102,77 WB07

5/464

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

464-05_14___im Aufbau[2248940]-Ah.indd   464 07.11.2018   14:27:11



5/465

Narzędzia ręczne
Je

że
li 

w
 o

pi
sie

 n
ie

 zo
st

ał
y p

od
an

e 
in

ne
 in

fo
rm

ac
je

, d
os

ta
w

a 
od

by
w

a 
się

 b
ez

 za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
100 50 15,0 x 5,0 40 00 831 250 7,12 WX27
150 50 15,0 x 5,0 40 00 831 252 7,28 WX27
200 50 15,0 x 5,0 40 00 831 254 7,36 WX27
250 80 20,0 x 5,0 40 00 831 258 12,80 WX27

Ścisk z odlewu ciśnieniowego
siła mocująca do 2000 N · ze specjalnego odlewu cynkowego · szyna, uchwyt i wrzeciono powlekana proszkowo na 
czarno  · kaptur ochronny z tworzywa sztucznego

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
 100  50 15,0 x 5,0 40 00 831 285 5,15 WK40
 150  80 25,0 x 6,0 40 00 831 286 8,65 WK40
 200 100 27,0 x 7,0 40 00 831 288 12,00 WK40
 250 120 30,0 x 8,0 40 00 831 289 14,00 WK40
 300 120 30,0 x 8,0 40 00 831 291 14,95 WK40
 400 120 30,0 x 8,0 40 00 831 292 16,50 WK40
 500 120 30,0 x 8,0 40 00 831 294 17,50 WK40
 600 120 30,0 x 8,0 40 00 831 295 18,70 WK40
 800 120 30,0 x 8,0 40 00 831 297 20,85 WK40
1000 120 30,0 x 8,0 40 00 831 298 23,25 WK40

Ścisk stolarski
ramiona mocujące z żeliwa ciągliwego · ocynkowana szyna z profilem wydrążonym · wrzeciono stalowe z gwintem 
trapezowym · rączka drewniana ze ściskiem · kaptur ochronny z tworzywa sztucznego

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
100  50 15,0 x  5,0 40 00 831 599 8,08 WX27
120  60 20,0 x  5,0 40 00 831 600 10,80 WX27
160  80 25,0 x  6,0 40 00 831 601 12,88 WX27
200 100 27,0 x  7,0 40 00 831 602 17,84 WX27
250 120 29,0 x  9,0 40 00 831 603 21,60 WX27
300 140 32,0 x 10,0 40 00 831 604 27,04 WX27
400 175 32,0 x 10,0 40 00 831 605 32,96 WX27

Ścisk stolarski z żeliwa ciągliwego TPN
siła naciągu do 5500 N · ergonomicznie wyprofilowana drewniana rączka · z kołpakami ochronnymi na powierzchniach 
mocowania · stabilna szyna z profilem drążonym z rowkowaniem
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Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR

 100  50 - - - 15,0 x  5,0 40 00 831 400 10,72
 120  60 - - - 20,0 x  5,0 40 00 831 402 14,40
 150  80 25,0 x  6,0 40 00 831 332 6,60 - - -
 160  80 - - - 25,0 x  6,0 40 00 831 404 17,20
 200 100 27,0 x  7,0 40 00 831 333 10,50 27,0 x  7,0 40 00 831 406 23,76
 250 120 30,0 x  8,0 40 00 831 335 14,54 29,0 x  9,0 40 00 831 408 28,80
 300 140 35,0 x  9,0 40 00 831 336 19,35 32,0 x 10,0 40 00 831 410 36,00
 400 175 35,0 x  9,0 40 00 831 338 21,90 32,0 x 10,0 40 00 831 412 43,92
 400 120 - - - 35,0 x 11,0 40 00 831 399 40,64
 500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 341 25,00 35,0 x 11,0 40 00 831 414 44,64
 600 120 35,0 x 11,0 40 00 831 342 28,00 35,0 x 11,0 40 00 831 416 47,12
 600 175 35,0 x  9,0 40 00 831 339 26,50 32,0 x 10,0 40 00 831 418 51,76
 800 120 35,0 x 11,0 40 00 831 344 31,50 35,0 x 11,0 40 00 831 420 53,44
 800 175 35,0 x  9,0 40 00 831 345 29,80 32,0 x 10,0 40 00 831 439 58,48
1000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 347 35,50 35,0 x 11,0 40 00 831 422 59,84
1000 175 - - - 32,0 x 10,0 40 00 831 441 65,44
1250 120 - - - 35,0 x 11,0 40 00 831 424 65,12
1500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 351 42,75 35,0 x 11,0 40 00 831 426 71,60
2000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 353 53,28 35,0 x 11,0 40 00 831 428 87,44

PX22 WX27

Ścisk stolarski Ścisk śrubowy 
ścisk zabezpieczający · z zabezpieczeniem antypoślizgowym · ramiona 
mocujące z żeliwa ciągliwego wysokiej jakości · odlew niebieski z 
pokryciem proszkowym · ocynkowana szyna z profilem wydrążonym · 
obustronnie 3-krotnie żłobkowany · ruchoma, stalowa płyta dociskowa · 
wrzeciono z gwintem trapezowym · kaptur ochronny z tworzywa 
sztucznego oraz pierścień z tworzywa sztucznego na ergonomicznym 
trzonku z drewna bukowego

wysokogatunkowa jakość przemysłowa

stałe i ruchome ramię z wysokiej jakości odlewu · malowane proszkowo · 
szyny z profilem wydrążonym 6-krotnie żłobkowane · ocynkowany z 
połyskiem · oksydowane wrzeciono · siła mocująca do 7000 N · kaptur 
ochronny z tworzywa sztucznego (wszystkie ściski śrubowe o przekroju 
szyny 35 x 11 mm bez nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego) · 
od rozmiaru 160 x 80 mm z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem + 
wymiana płytek dociskowych bez narzędzi

Ścisk stolarski
wersja lekka z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem · z ergonomicznym 3-częściowym uchwytem do 
optymalnego przenoszenia siły 

ramię stałe i ruchome z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego · bezpieczna szyna wysokoprofilowa, 6-krotnie żłobkowana, 
ocynkowana · kaptur ochronny z tworzywa sztucznego · gładkie, oksydowane wrzeciono z gwintem trapezowym

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
 400 120 30,0 x 8,0 40 00 831 300 20,50 PX22
 500 120 30,0 x 8,0 40 00 831 301 21,50 PX22
 600 120 30,0 x 8,0 40 00 831 302 23,90 PX22
 800 120 30,0 x 8,0 40 00 831 303 24,50 PX22
1000 120 30,0 x 8,0 40 00 831 304 26,00 PX22
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Przekrój szyny mm Nr art. EUR

 120  65 22,0 x  6,0 40 00 831 305 10,75 - - -
 160  80 22,0 x  6,0 40 00 831 306 11,50 25,0 x  6,0 - 40 00 831 761 18,00
 200 100 30,0 x  8,0 40 00 831 307 16,50 27,0 x  7,0 - 40 00 831 762 24,80
 250 120 30,0 x  8,0 40 00 831 308 18,75 29,0 x  9,0 - 40 00 831 763 30,08
 300 120 30,0 x  8,0 40 00 831 309 19,50 - - -
 300 140 35,0 x  9,0 40 00 831 318 23,75 32,0 x 10,0 - 40 00 831 772 37,44
 400 120 35,0 x 11,0 40 00 831 310 29,95 35,0 x 11,0 - 40 00 831 764 42,08
 400 175 35,0 x  9,0 40 00 831 319 28,75 32,0 x 10,0 - 40 00 831 773 45,36
 500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 311 30,75 35,0 x 11,0 - 40 00 831 765 46,08
 600 120 35,0 x 11,0 40 00 831 312 32,50 35,0 x 11,0 - 40 00 831 766 48,56
 600 175 35,0 x  9,0 40 00 831 320 33,25 32,0 x 10,0 - 40 00 831 774 53,20
 800 120 35,0 x 11,0 40 00 831 313 35,95 35,0 x 11,0 - 40 00 831 767 54,88
 800 175 35,0 x  9,0 40 00 831 321 37,50 32,0 x 10,0 - 40 00 831 775 59,92
1000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 314 41,50 35,0 x 11,0 - 40 00 831 768 61,28
1000 175 35,0 x  9,0 40 00 831 322 41,50 32,0 x 10,0 - 40 00 831 776 66,88
1250 120 35,0 x 11,0 40 00 831 315 43,75 35,0 x 11,0 - 40 00 831 769 66,56
1500 120 35,0 x 11,0 40 00 831 316 48,25 35,0 x 11,0 - 40 00 831 770 73,04
2000 120 35,0 x 11,0 40 00 831 317 59,75 35,0 x 11,0 40 00 831 771 88,88

PX22 WX27

Ścisk stolarski Ścisk śrubowy TG-2K / TGK-2K
wysoka jakość rzemieślnicza z zabezpieczeniem przed wyśliźnięciem · 
z ergonomicznym 3-materiałowym uchwytem do optymalnego 
przenoszenia siły

ramię stałe i ruchome z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego · bezpieczna 
szyna wysokoprofilowa, 6-krotnie żłobkowana, ocynkowana · kaptur 
ochronny z tworzywa sztucznego · gładkie, oksydowane wrzeciono z 
gwintem trapezowym

siła mocująca do 6 000 N · wysokojakościowa rękojeść z 
2-komponentowego tworzywa sztucznego · płytki dociskowe wymieniane 
bez narzędzi (od wysięgu 80) · z kapturami ochronnymi na powierzchniach 
mocowania · stabilna szyna z profilem wydrążonym z rowkowaniem · 
z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem BESSEY (do wysięgu od 80 mm)
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR

 400 250 45,0 x 12,0 40 00 831 383 43,75 40,0 x 11,0 41 57 720 425 67,92
 400 300 45,0 x 12,0 40 00 831 386 49,95 45,0 x 12,0 41 57 720 430 79,52
 400 200 - - - 35,0 x 11,0 41 57 720 420 53,44
 400 400 - - - 45,0 x 12,0 41 57 720 440 117,28
 600 200 35,0 x 11,0 40 00 831 356 37,00 35,0 x 11,0 41 57 720 620 60,64
 600 250 45,0 x 12,0 40 00 831 384 46,75 40,0 x 11,0 41 57 720 625 76,24
 600 300 45,0 x 12,0 40 00 831 387 55,75 45,0 x 12,0 41 57 720 630 89,28
 800 200 35,0 x 11,0 40 00 831 357 42,50 - - -
 800 250 45,0 x 12,0 40 00 831 385 51,75 40,0 x 11,0 41 57 720 825 83,92
 800 300 45,0 x 12,0 40 00 831 388 59,95 45,0 x 12,0 41 57 720 830 96,48
1000 200 35,0 x 11,0 40 00 831 358 44,75 - - -
1000 250 45,0 x 12,0 40 00 831 359 53,75 40,0 x 11,0 41 57 720 125 92,24
1000 300 45,0 x 12,0 40 00 831 389 66,75 - - -
1000 400 - - - 45,0 x 12,0 41 57 720 140 146,80

PX22 WX27

Ścisk stolarski głęboki Ścisk głęboki 
z ergonomicznym 2-częściowym uchwytem do optymalnego 
przenoszenia siły

ramię stałe i ruchome z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego · szyna 
profilowana lub szyna pełna · przekrój szyny 35 x 11 mm z szyną 
profilowaną, przekrój szyny 45 x 12 mm z szyną pełną · 6-krotnie 
żłobkowana, ocynkowana · gładkie, oksydowane wrzeciono z gwintem 
trapezowym

siła mocująca do 7000 N · pałąk mocujący z wysokogatunkowego żeliwa  · 
ciągniona beznalotowo, żłobkowana szyna z pełnego profilu stalowego · 
oksydowane wrzeciono · drewniany lakierowany uchwyt

Ścisk stolarski 4003-H
wysokowydajny ścisk kołkowy z łożyskiem kulkowym w obudowie 
kapsułowej · składany metalowy uchwyt  · obudowa gwintowana 
zabezpiecza wrzeciono przed zgrzeinami punktowymi i uszkodzeniami
Szczególne zalety produktu: 
· ciśnienie prasowania do 12000 N 
·   ok. 60 % większe wzrost ciśnienia przy jednakowym nakładzie sił  
w porównaniu ze standardowym ściskiem

·   obrabiane materiały można mocować także na krawędzi talerzowej  
tarczy dociskowej

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny mm

Nr art. EUR KO

 200 120 35,0 x 8,0 40 00 831 730 36,12 WC09
 300 120 35,0 x 8,0 40 00 831 731 39,90 WC09
 400 120 35,0 x 8,0 40 00 831 732 42,94 WC09
 500 120 35,0 x 8,0 40 00 831 733 45,89 WC09
 600 120 35,0 x 8,0 40 00 831 734 48,88 WC09
 800 120 35,0 x 8,0 40 00 831 735 54,75 WC09
1000 120 35,0 x 8,0 40 00 831 736 60,79 WC09

Ścisk skręcany, w całości ze stali classiX
siła mocująca do 5000 N · hartowane ramię ruchome i ramię stałe do 
sprężynowego i elastycznego mocowania · ergonomicznie wyprofilowana 
drewniana rączka

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny mm

Nr art. EUR KO

100  50 11,5 x  5,6 40 00 831 589 10,08 WB09
120  60 13,5 x  6,5 40 00 831 590 12,60 WB09
160  80 16,0 x  7,5 40 00 831 591 15,12 WB09
200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 592 20,50 WB09
250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 593 24,70 WB09
300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 594 31,00 WB09
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR

 100  60 - - - 15,0 x  6,0 40 00 831 521 12,26
 120  60 13,5 x  6,5 40 00 831 450 10,00 15,0 x  6,0 40 00 831 522 15,37
 160  80 15,5 x  7,5 40 00 831 451 11,50 17,5 x  6,8 40 00 831 523 18,48
 200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 453 15,00 22,0 x  8,5 40 00 831 524 24,95
 250 120 22,0 x 10,6 40 00 831 454 19,75 24,5 x  9,5 40 00 831 525 30,07
 300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 456 26,80 28,0 x 11,0 40 00 831 526 37,80
 400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 457 29,50 28,0 x 11,0 40 00 831 527 43,60
 500 120 25,0 x 12,0 40 00 831 459 31,90 28,0 x 11,0 40 00 831 528 46,87
 600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 460 33,90 28,0 x 11,0 40 00 831 529 49,48
 800 120 - - - 28,0 x 11,0 40 00 831 530 59,81
1000 120 - - - 28,0 x 11,0 40 00 831 531 67,20
1250 120 - - - 28,0 x 11,0 40 00 831 532 90,89

PX22 WB09

Ścisk stolarski, w całości ze stali Ścisk stolarski, w całości ze stali GZ
prowadnica i ramię stałe z ciągnionego beznalotowo, hartowanego 
wydrążonego profilu stalowego · niklowane · część ruchoma kuta w 
kształtowniku · hartowany i niklowany  · wrzeciono z gwintem trapezowym · 
ergonomiczny trzonek w drewna jesionowego · ruchoma, stalowa płyta 
dociskowa 

20% więcej siły mocującej na obrót trzpienia dzięki zoptymalizowanemu 
profilowi szyny ergonomicznie wyprofilowana drewniana rączka · najwyższe 
bezpieczeństwo dzięki przenoszeniu siły po linii prostej na ramieniu 
ruchomym · siła mocująca do 6000 N · hartowane ramię ruchome i 
ramię stałe do sprężynowego i elastycznego mocowania · ergonomicznie 
wyprofilowana drewniana rączka · od wysięgu 80 mm wymiana płytki 
dociskowej bez narzędzi

Ścisk stolarski, w całości ze stali Ścisk stolarski, w całości ze stali GZ-2K
z ergonomiczną 2-materiałową wytrzymałą rękojeścią · prowadnica 
i ramię stałe z ciągnionego beznalotowo, hartowanego wysokiego 
profilu stalowego · ocynkowana powierzchnia · część ruchoma kuta 
w kształtowniku · hartowany i ocynkowany · oksydowane wrzeciono z 
gwintem trapezowym · ruchoma, stalowa płyta dociskowa

Szczególne korzyści produktu: 
z ergonomicznym 2-materiałowym uchwytem do optymalnego 
przenoszenia siły

siła mocująca do 6 000 N · 20% więcej siły mocującej na obrót trzpienia 
dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny ergonomicznie wyprofilowana 
drewniana rączka · najwyższe bezpieczeństwo dzięki przenoszeniu siły po 
linii prostej na ramieniu ruchomym · hartowane ramię ruchome i ramię stałe 
do sprężynowego i elastycznego mocowania · wysokojakościowa rękojeść 
z 2-komponentowego tworzywa sztucznego · płytki dociskowe wymieniane 
bez narzędzi (od wysięgu 80)

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR

 120  60 13,5 x  6,5 40 00 831 490 12,75 15,0 x  6,0 40 00 831 779 16,04
 160  80 16,0 x  7,5 40 00 831 491 15,00 17,5 x  6,8 40 00 831 780 19,32
 200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 492 19,75 22,0 x  8,5 40 00 831 781 26,04
 250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 493 22,75 24,5 x  9,5 40 00 831 782 31,42
 300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 494 28,50 28,0 x 11,0 40 00 831 783 39,31
 400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 495 33,50 28,0 x 11,0 40 00 831 784 45,11
 500 120 25,0 x 12,0 40 00 831 496 35,50 28,0 x 11,0 40 00 831 785 48,38
 600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 497 37,50 28,0 x 11,0 40 00 831 786 50,99
 800 120 27,0 x 13,0 40 00 831 498 45,25 28,0 x 11,0 40 00 831 787 61,32
1000 120 27,0 x 13,0 40 00 831 499 50,25 28,0 x 11,0 40 00 831 788 68,71

PX22 WB09
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Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR

 250 120 30 x 15 40 00 831 465 52,50 140 34,0 x 13,0 41 05 700 025 70,14
 300 140 30 x 15 40 00 831 466 56,50 140 34,0 x 13,0 41 05 700 030 71,74
 500 140 30 x 15 40 00 831 467 67,25 140 34,0 x 13,0 41 05 700 050 89,96
 800 140 30 x 15 40 00 831 468 78,50 140 34,0 x 13,0 41 05 700 080 103,74
1000 - - - - 140 34,0 x 13,0 41 05 700 100 116,68

PX22 WB09

Ścisk o dużej wytrzymałości Ścisk o dużej wytrzymałości SG
stały uchwyt z ciągnionego na zimno profilu stalowego · uchwyt przesuwny 
kuty matrycowo · hartowany · ocynkowany · wrzeciono z gwintem 
trapezowym i SW 17 na końcówce wrzeciona · ruchoma (do 35°) płyta 
dociskowa i pokrętło do dużych obciążeń podczas mocowania przy obróbce 
elementów konstrukcji stalowych · ślusarnie · klejenie drewna · budowa 
maszyn itp. · do sił mocujących 12 kN przy rozpiętości 150 mm

szybsza siła nacisku dzięki optymalnemu kształtowi profilu · 20% więcej siły 
mocującej na obrót trzpienia · ramię ruchome w kształcie U dla najwyższej 
stabilności · siła mocująca do 12000 N z momentem dokręcania 40 Nm · 
długi okres użytkowania dzięki żaroodpornej płycie dociskowej z wkładką ze 
stali spiekanej, wychylne do 35°

Pasuje do Nr art. EUR KO
nr art. 40 00 831 465, 40 00 831 466, 40 00 831 467, 40 00 831 468 40 00 831 464 21,00 WE01

Zapasowy element dociskowych
kombinacja płyt dociskowych do wydajnych ścisków wykonanych w pełni ze stali, nr art. 40 00 831 465, 40 00 831 466, 
40 00 831 467, 40 00 831 468

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
 300 175 40,0 x 20,0 41 57 815 030 134,48 WB09
 400 175 40,0 x 20,0 41 57 815 040 141,62 WB09
 500 175 40,0 x 20,0 41 57 815 050 147,59 WB09
 600 175 40,0 x 20,0 41 57 815 060 152,80 WB09
 800 175 40,0 x 20,0 41 57 815 080 162,88 WB09
1000 175 40,0 x 20,0 41 57 815 100 176,06 WB09

Ścisk o dużej wytrzymałości STBM
ciężkie · szyna, ramię stałe i płyta dociskowa w jednej części ze statycznie zoptymalizowanego, ciągnionego na zimno 
profilu stalowego  · uformowany na gorąco · hartowany i galwanicznie ocynkowany · uchwyt przesuwny kuty matrycowo 
· hartowany i galwanicznie ocynkowany · oksydowane i hartowane wrzeciono z gwintem trapezowym z ocynkowaną 
przetyczką · długi okres użytkowania dzięki żaroodpornej płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, wychylne do 
35° · z sześciokątną końcówką wrzeciona do osadzenia klucza płaskiego · siła naciągu do 22000 N (2,20 t) z momentem 
dokręcania 70 N.m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
160  80 16,5 x  7,5 40 00 831 470 20,24 WB09
200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 471 27,47 WB09
250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 472 33,10 WB09
300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 474 41,50 WB09
400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 475 47,80 WB09
600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 477 53,93 WB09

Ścisk stolarski, w całości ze stali OMEGA
z ergonomiczną 2-materiałową rękojeścią z tworzywa sztucznego· wymienna płyta dociskowa (bez użycia 
narzędzi) · szyna i ramię stałe w jednej części ze statycznie zoptymalizowanego, ciągnionego na zimno profilu stalowego · 
uformowany na gorąco, hartowany i galwanicznie ocynkowany · ramię ruchome ze stali ulepszanej cieplnie kute w 
kształtowniku, hartowane i galwanicznie ocynkowane · wrzeciono z lekkobieżnym gwintem trapezowym · siła mocująca 
do 5000 N

Szczególne zalety produktu:  
·  większe bezpieczeństwo poprzez elastyczne mocowanie, zwłaszcza przy wibracjach, dzięki opatentowanej oprawce 
Omega

· większe przełożenie siły dzięki większemu ugięciu sprężyny oprawki Omega 
· zastosowanie uniwersalne do prac z drewnem i metalem

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
300 140 30,0 x 15,0 40 00 831 549 96,43 WB09

Ścisk o dużej wytrzymałości SGU
w kształcie U · ramię stałe ze statycznie zoptymalizowanego, ciągnionego na zimno profilu stalowego · hartowany · 
ocynk galwaniczny · z płytą dociskającą do mocowania obejmującego · ramię ruchome ze stali ulepszanej cieplnie, kute w 
kształtowniku · ulepszany cieplnie · wytrzymały · oksydowane i gładkie wrzeciono z gwintem trapezowym · ruchoma płyta 
dociskowa z wkładką ze stali spiekanej, · wychylne do 35° · lekkie wymienne · trzpień naciskowy hartowany · siła naciągu 
do 12000 N z momentem dokręcania 40 Nm

Zestaw ścisków o wysokiej wytrzymałości SLV/GSV
zmienny wysokowydajny ścisk stolarski z suwakiem z ciągnionego na 
zimno i ocynkowanego profilu · 2 uchwyty ślizgowe kute ze stali ulepszanej 
cieplnie · przestawne beznarzędziowo do rozpierania · zacisk może zostać 
przesunięty przez otwory w obrabianym przedmiocie · siła mocowania 
do 6500 N (przy odległości mocowania do 2000 mm) wzgl. 9000 N (przy 
odległości mocowania 3000 mm) · odporna na wysoką temperaturę 
wychylna do 35° specjalna płyta dociskowa ( przy rozpiętości do 2000 mm) · 
z wkładką ze stali spiekanej przy odległości mocowania 3000 mm

Zakres 
pracy mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny mm

Nr art. EUR KO

1000 120 27 x 13 40 00 831 545 89,63 WB09
1500 120 27 x 13 40 00 831 546 108,36 WB09
2000 120 27 x 13 40 00 831 547 127,26 WB09
3000 140 30 x 15 40 00 831 548 235,79 WB09

Uchwyt ślizgowy
do różnych zestawów ścisków o wysokiej wytrzymałości wielkość 
konstrukcyjna SLV (grubość profilu 27 x 13 mm), z dźwignią

Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
120 40 00 831 610 76,50 WK24
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Uchwyt ślizgowy GSV
do różnych zestawów ścisków o wysokiej wytrzymałości wielkość 
konstrukcyjna GSV (grubość profilu 30 x 15 mm), z pokrętłem

Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
200 40 00 831 611 78,00 WK24

Zacisk krokwiowy SPZ
ze składaną końcówką · szeroka powierzchnia udarowa · ruchoma specjalna 
płyta dociskowa (wychylna do 35 stopni) · stabilny sześciokąt do mocnego 
i kontrolowanego dokręcania za pomocą klucza dynamometrycznego · 
(zestaw nie zawiera klucza dynamometrycznego)

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny mm

Nr art. EUR KO

600 120 27 x 13 40 00 831 613 78,04 WB09
800 140 30 x 15 43 00 000 163 122,22 WB09

Ścisk dźwigniowy Ścisk dźwigniowy GH
stały uchwyt z ciągnionego na zimno profilu stalowego · uchwyt przesuwny 
z systemem rastrów wykutych matrycowo · hartowany · ocynkowany · 
dźwignia napinająca i zwalniająca · ruchoma płyta dociskowa do szybkiego 
mocowania z wysoką siłą mocującą (do 8000 N)

wysoki poziom rezerwy mocy dzięki zoptymalizowanemu profilowi 
szyny · z jednolitą siłą nacisku · dźwignia zwalniająca z zabezpieczeniem 
antypoślizgowym · do 5 x szybsze naprężanie niż tradycyjne ściski · odporny 
na wibracje · siła mocująca (do 8500 N)

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR Przekrój szyny 
mm

Nr art. EUR

120  60 - - - 15,0 x  6,0 40 00 831 587 39,31
160  80 16,0 x  7,5 40 00 831 323 34,50 17,5 x  6,8 40 00 831 571 43,09
200 100 19,5 x  9,5 40 00 831 324 39,50 22,0 x  8,5 40 00 831 572 49,48
250 120 22,0 x 10,5 40 00 831 325 45,50 24,5 x  9,5 40 00 831 573 57,04
300 140 25,0 x 12,0 40 00 831 326 53,50 28,0 x 11,0 40 00 831 574 67,70
400 120 25,0 x 12,0 40 00 831 327 55,50 28,0 x 11,0 40 00 831 575 71,06
500 120 25,0 x 12,0 40 00 831 328 60,25 28,0 x 11,0 40 00 831 588 76,19
600 120 25,0 x 12,0 40 00 831 329 62,75 - - -

PX22 WB09
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Ścisk śrubowy UK
do mocowania i rozpierania · szyna z kształtowników drążonych z 
ciągnionej stali wysokiej jakości · 2-krotnie żłobkowany · ocynk galwaniczny ·  
ramię ruchome i ramię stałe z odlewu cynkowego, galwanicznie 
ocynkowane · lekkobieżne, oksydowane wrzeciono z gwintem trapezowym ·  
powłoki z tworzywa sztucznego ze wzmocnionego włóknem szklanym, 
odpornego na klej polietylenu (odpornego na pęknięcie) z dużymi, płaskimi 
powierzchniami mocowania do delikatnego, równoległego mocowania bez 
dodatków · siła mocująca do 1500 N
Szczególne zalety produktu: 
·  zacisk obejmuje szynę dookoła, dzięki czemu dostępne są miejsca 
mocowania, do których nie można sięgnąć za pomocą zwykłych ścisków 
stolarskich.

·  Zabezpieczenie końcowe można zdjąć bez użycia narzędzi w celu 
obrócenia dolnej części (bezproblemowe przezbrojenie na funkcję 
rozpierania).

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Szer. rozwar-
cia min./maks. 
mm

Nr art. EUR KO

600 80 172 / 270 40 00 831 440 20,80 WK24

Ścisk dźwigniowy KliKlamp
stałe i ruchome ramię z magnezu · powlekana powierzchnia · mechanizm 
do stopniowego i bezpiecznego mocowania · wyjątkowo lekki i wytrzymały · 
ergonomicznie ukształtowane ramię mocujące z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym · odporny na rozerwanie · kaptur ochronny z tworzywa 
sztucznego do delikatnego zaciskania · pryzma krzyżowa w górnej części do 
bezproblemowego zaciskania nawet okrągłych, spiczastych i kanciastych 
części · Siła naciągu do 1200 N
Szczególne zalety produktu: ścisk jest wyjątkowo lekki i łatwy w 
obsłudze, a w związku z tym optymalnie nadaje się do prac poza 
warsztatem

Ścisk do zwierania i rozwierania KRE 
do mocowania i rozpierania · duże, równoległe powierzchnie mocujące 
z poliamidu odpornego na uderzenia i pęknięcia · siła mocująca do 8000 N · 
zdejmowane osłony odprowadzające klej · podczas pełnego wykorzystania 
głębokości mocowania dodatkowe powłoki uniemożliwiają bezpośredni 
kontakt obrabianego przedmiotu z szyną · także do dokładnego regulowania 
kątów lub w przypadku odsadzonych krawędzi · uchwyt 2-materiałowy
Szczególne zalety produktu: 
· siła mocująca do 8000 N 
· przestawne bez użycia narzędzi do rozpierania

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Szer. rozwar-
cia min./maks. 
mm

Nr art. EUR KO

 600 95 255 /  730 40 00 831 487 61,60 WK24
 800 95 255 /  930 40 00 831 606 70,30 WK24
1000 95 255 / 1130 40 00 831 488 78,00 WK24
1500 95 255 / 1610 40 00 831 607 87,80 WK24

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny 
mm

Nr art. EUR KO

160 80 20,0 x 5,0 40 00 831 555 21,80 WK24
200 80 20,0 x 5,0 40 00 831 554 22,30 WK24
250 80 20,0 x 5,0 40 00 831 556 23,30 WK24
300 80 20,0 x 5,0 40 00 831 557 24,10 WK24
400 80 20,0 x 5,0 40 00 831 595 25,80 WK24

Ścisk śrubowy FK
z 2 dużymi przechylnymi powierzchniami mocowania · do materiałów 
o ukośnej lub niewielkiej powierzchni styku · do obustronnego mocowania 
materiałów na płask · siła mocująca do 5000 N

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
200 100 40 00 831 537 41,10 WK24
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ścisk do zwierania i rozwierania KRE 
do mocowania i rozpierania · duże, równoległe 
powierzchnie mocujące z poliamidu odpornego na uderzenia i 
pęknięcia · zdejmowane osłony odprowadzające klej · podczas 
pełnego wykorzystania głębokości mocowania dodatkowe 
powłoki uniemożliwiają bezpośredni kontakt obrabianego 
przedmiotu z szyną · także do dokładnego regulowania 
kątów lub w przypadku odsadzonych krawędzi · uchwyt 
2-materiałowy
Szczególne zalety produktu: 
· siła mocująca do 8000 N 
· płynnie regulowana i mocowana górna część 
· przestawne bez użycia narzędzi do rozpierania

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Szer. rozwar-
cia min./maks. 
mm

Nr art. EUR KO

1000 95 260 / 1130 40 00 831 608 83,70 WK24
1500 95 260 / 1610 40 00 831 609 101,00 WK24

Górna część o zróżnicowanej regulacji KRE-VO
płynnie regulowana i mocowana górna część

Pasuje do Nr art. EUR KO
KR/KRV/KRE/KREV 40 00 831 615 19,50 WK24

Przedłużka KBX20
do łatwego łączenia ścisków do zwierania i rozwierania w celu powiększenia 
rozpiętości mocowania · zastosowanie bez przejściówek do serii K

Pasuje do Nr art. EUR KO
K/KR/KRV/KRE/KREV 40 00 831 618 18,40 WK24

Przejściówka KR-AS
wychylna · umożliwia bezproblemowe mocowanie na powierzchniach 
nachylonych i równoległych · zakres wychylenia od -15° do +15°
W kompletach parami

Pasuje do Szer. szczęki 
mm

Wys. szczęk 
mm

Nr art. EUR KO

KR/KRV/
KRE/KREV

170 25 40 00 831 486 13,001) WK24

1) cena za parę

Zestaw pras ramowych KP
do wszystkich ścisków do zwierania i rozwierania z szyną 25 × 9 mm
Zakres dostawy: 4 sprzęgła przesuwane i 4 przejściówki SB w opakowaniu

Pasuje do Nr art. EUR KO
K/KR/KRV/KRE/KREV 40 00 831 617 28,00 WK24

Ścisk przekładniowy GearKlamp
opatentowany mechanizm oddziela uchwyt od trzpienia · 2-materiałowa 
rękojeść z tworzywa sztucznego umieszczona wokół szyny · poprzeczny 
pryzmat w górnej części umożliwia bezpieczne zamocowanie części 
okrągłych, spiczastych i kątowych · gwintowane wrzeciono trapezowe 
z obrotową tarczą dociskową · siła mocująca do 2000 N
Szczególne zalety produktu:  
·  dzięki rozdzieleniu uchwytu i wrzeciona może być stosowany w ciasnych 
przestrzeniach

· przycisk szybkiego zwalniania do szybkiego przesuwania listwy ślizgowej.

Zakres pracy 
mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny mm

Nr art. EUR KO

150 60 25,0 x 12,0 40 00 831 622 23,90 WK24
300 60 25,0 x 12,0 40 00 831 623 25,90 WK24
450 60 25,0 x 12,0 40 00 831 624 27,90 WK24
600 60 25,0 x 12,0 40 00 831 625 30,90 WK24

Ścisk jednoręczny DuoKlamp
wygodna obsługa jednoręczna przy małym wysiłku · możliwość przełączania 
od mocowania do rozpierania · do mocowania przed, za i z boku szyny ·  
siła mocująca do 1200 N

Zakres pracy 
mm

Szer. 
rozwarcia 
mm

Wysunięcie 
mm

Nr art. EUR KO

160 75 - 235 85 40 00 831 539 22,80 WK24
300 75 - 380 85 40 00 831 535 25,30 WK24
450 75 - 535 85 40 00 831 540 27,60 WK24
650 75 - 685 85 40 00 831 536 30,80 WK24
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Ścisk jednoręczny Quick Grip XP
do napinania i rozprowadzania · wyposażony w miękkie nasadki 
ochronne · swobodnie ślizgające się podwójne pręty w kształcie litery T 
do wstępnego ustawiania zacisku · swobodnie ślizgające się podwójne 
pręty w kształcie litery T do wstępnego ustawiania zacisku · można używać 
również jako drążka rozporowego · lekki, łagodny mechanizm 
odryglowywania · nadaje się do zastosowań z klejem
Szczególne zalety produktu: jednoręczny zacisk ma szczególnie wysoki 
występ - 95 mm i tarczę dociskową - ok. 250 kg.

Zakres pracy 
mm

Szer. 
rozwarcia 
mm

Wysunięcie 
mm

Nr art. EUR KO

 150 235- 378 92 40 00 831 260 30,28 WX43
 300 235- 530 92 40 00 831 430 33,04 WX43
 450 235- 683 92 40 00 831 431 35,78 WX43
 600 235- 830 92 40 00 831 432 38,54 WX43
 900 235-1140 92 40 00 831 433 44,04 WX43
1250 235-1496 92 40 00 831 261 49,55 WX43

Ścisk jednoręczny Mini
z dźwignią szybkozamykacza do szybkiego i łatwego pozycjonowania · 
uchwyt pistoletowy · zdejmowane, miękkie szczęki

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
150 62 40 00 831 262 11,08 WX43
300 62 40 00 831 263 13,05 WX43

40 00 831 262

Ścisk jednoręczny EHZ
obsługiwany jedną ręką: mocowanie w uchwycie z dźwignią mocującą i bez przestawiania, zaciskania 
i zwalniania, jak ma to miejsce w przypadku uchwytu wieloczęściowego 
 
szyna, ramię stałe i płyta dociskowa ze stali profilowej hartowane i galwanicznie ocynkowane · ramię 
ruchome ze stali ulepszanej cieplnie kute w kształtowniku, hartowane i galwanicznie ocynkowane · 
obudowa i szybka dźwignia mocująca obsługiwana jedną ręką poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym · wrzeciono z gwintem trapezowym · oksydowana · ruchoma płyta dociskowa, ocynk 
galwaniczny · nitowany bez zadziorów · zdejmowane kaptury do mocowania chroniącego obrabiany 
przedmiot · super elastyczny · siła naciągu 5000 N
Do obsługi jedną ręką lub mocowania dostępna jest cała rozpiętość prowadnicy. Dzięki temu można bez 
problemu zamocować także miękkie lub elastyczne materiały, takie jak blacha gięta, bez konieczności 
przestawiania za uchwyt.

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Przekrój szyny mm Nr art. EUR KO
300 100 19,5 x 9,5 40 00 831 550 35,28 WB09
600 100 19,5 x 9,5 40 00 831 551 42,67 WB09

Ścisk jednoręczny
do napinania i rozprowadzania · o sile mocowania do 2000 N · dzięki inteligentnej mechanice 
luzowania w górnej części przestawne bez użycia narzędzi do rozpierania · ergonomiczny uchwyt 
z dwumateriałowego tworzywa sztucznego z tyłu szyny

Zakres pracy 
mm

Szer. rozwar-
cia mm

Wysunięcie 
mm

Przekrój 
szyny mm

Siła naciągu 
N

Nr art. EUR KO

150 130 -  315 60 13,0 x 5,0  700 40 00 831 390 16,60 WK24
300 130 -  465 60 13,0 x 5,0  700 40 00 831 391 18,40 WK24
150 170 -  360 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 446 22,60 WK24
300 170 -  510 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 447 25,10 WK24
450 170 -  660 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 448 27,00 WK24
600 170 -  810 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 449 30,40 WK24
900 170 - 1110 80 19,0 x 6,0 2000 40 00 831 458 34,30 WK24
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Miniszczęki zaciskowe
do zastosowania z mini ściskami 
jednoręcznymi T546EL7 i 
T5412EL7 
 
Z.OP = zestaw po 4 sztuk

Pasuje do Nr art. EUR KO
Nr art. 40 00 831 262, 40 00 831 263 40 00 831 264 3,75 WX43
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ścisk śrubowy modelarski PA
podwójna prowadnica wrzeciona · dokładny równoległy ruch obu 
powierzchni mocujących

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
 36 19 40 00 831 576 10,40 WK24
 46 26 40 00 831 577 12,60 WK24
 60 35 40 00 831 578 15,60 WK24
 87 50 40 00 831 579 21,50 WK24
116 72 40 00 831 580 28,90 WK24

Imadło ręczne 101
ramię ze stali narzędziowej ze stopem chromu o wysokiej wytrzymałości · 
z szeroką szczęką i nakrętką motylkową · ocynkowane · łatwo wymienne 
wrzeciono z gwintem trapezowym · prowadnica przegubowa · sprężyna 
rozprężna zamocowana w sposób uniemożliwiający wypadnięcie · 
pryzmatyczne nacięcie w szczękach do zamocowania okrągłych części

Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Szer. szczęki 
mm

Nr art. EUR KO

18 100 40 41 57 620 100 19,20 WE01
22 120 45 41 57 620 120 22,20 WE01
25 130 48 41 57 620 130 26,40 WE01
28 145 52 41 57 620 145 30,90 WE01
35 160 58 41 57 620 160 34,20 WE01
40 180 60 41 57 620 180 51,90 WE01
45 200 65 41 57 620 200 66,30 WE01

Zestaw ścisków do klejenia
z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego · ruchome płyty 
dociskowe z tworzywa sztucznego 
chroniącego obrabiany materiał · 
mocna sprężyna

Zawartość Zakres pracy 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

4 szt. maks. 38 90 40 00 831 164 2,851) WK40
1) cena za zestaw

Ścisk do klejenia
z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego · ruchome płyty 
dociskowe z tworzywa sztucznego 
chroniącego obrabiany materiał

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
maks. 50 100 40 00 831 165 1,301) WK40
maks. 63 150 40 00 831 166 1,901) WK40
maks. 70 225 40 00 831 167 2,601) WK40
1) cena za szt.

Ścisk sprężynowy Clippix XC
miejsca nacisku wyposażone w miękkie ochraniacze do delikatnego 
mocowania · ergonomicznie ukształtowane 2-materiałowe uchwyty

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
maks. 25 30 40 00 831 158 1,90 WK24
maks. 35 37 40 00 831 155 2,70 WK24
maks. 50 50 40 00 831 157 4,10 WK24
maks. 75 70 40 00 831 159 5,40 WK24

Ścisk sprężynowy Clippix XCL
miejsca nacisku wyposażone w miękkie ochraniacze do delikatnego 
mocowania · ergonomicznie ukształtowane 2-materiałowe uchwyty · 
długie, spiczaste ramiona zaciskowe do pracy w wąskich przestrzeniach

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
maks. 70 110 40 00 831 162 4,50 WK24

Ścisk sprężynowy VarioClippix XV
o bezstopniowej regulacji rozpiętości mocowania · stała siła mocowania 
w każdej rozpiętości mocowania · miejsca nacisku z miękkimi ochraniaczami 
do delikatnego mocowania · ergonomicznie ukształtowane 2-materiałowe 
uchwyty

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
maks. 55 37 40 00 831 160 6,20 WK24
maks. 100 50 40 00 831 161 7,60 WK24
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System mocowania ukośnego
dla czterech różnych kątów · duża elastyczność dzięki adapterowi 
kątowemu przekładanemu bez użycia narzędzi · blokada z oksydowanej 
stali · korpus i szczęka do mocowania z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym · powierzchnia mocowania z bardzo wytrzymałego TPU
Zakres dostawy: 2 kompletne korpusy podstawy z regulatorem i po dwa 
adaptery kątowe każdy. 
 
2 x 22,5° =   45° 
2 x 30,0° =   60° 
2 x 45,0° =   90° 
2 x 60,0 ° = 120° 
 
Komplet nie obejmuje ścisku stolarskiego

Zakres mocowania maks. mm Nr art. EUR KO
100 40 00 831 177 32,50 WK24

Zacisk kątowy WS 
do przymocowania elementów konstrukcji ustawionych względem siebie 
pod kątem prostym · szczęki ze specjalnego odlewu cynkowego · pokryty 
tworzywem sztucznym · ułożone przegubowo wrzeciono umożliwia 
utrzymanie grubych obrabianych przedmiotów pod kątem prostym 
względem siebie

Szerokość przelotowa 
mm

Wys. szczęk 
mm

Nr art. EUR KO

30 30 40 00 831 175 51,00 WK24

Ścisk (zacisk) taśmowy BAN
samoczynna blokada podczas mocowania · bezstopniowo zwiększany 
nacisk na skosy · wejście taśmy z obu stron wraz z czterema narożnikami 
typu Vario · specjalna, tkana taśma z poliestru o wytrzymałości na zerwanie 
ok. 5000 N · dzięki wbudowanemu mechanizmowi nawijania taśma nie 
marszczy się

Obwód mo-
cowania m

Szer. taśmy 
mm

Gr. taśmy 
mm

Nr art. EUR KO

do 7 25 1 40 00 831 190 40,80 WK24

Ścisk do klejenia
stabilne wykonanie · stal wysokogatunkowa · z mocną sprężyną i fibrowym 
zabezpieczeniem antypoślizgowym

Zakres pracy mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
55 155 40 00 831 156 10,50 WE01

Zestaw roboczy szczypców rozporowych
składający się z: 
 
kleszczy i 8 klamr do mocowania ukośnego typu A, B, C, D, E, F 
 
do szybkiego i łatwego montażu ram lub innych elementów drewnianych

Wersja Zawartość Nr art. EUR KO
zawierający klamry 
do mocowania 
ukośnego typu 
A/B/C/D/E/F

49-częściowy 40 00 858 559 102,80 WX54

Klamra do mocowania ukośnego

Typ Do szerokości listw mm Nr art. EUR KO
A 10 - 15 40 00 858 538 1,20 WX54
B 15 - 25 40 00 858 549 1,20 WX54
C 20 - 30 40 00 858 548 1,40 WX54
D 25 - 45 40 00 858 546 1,50 WX54
E 40 - 70 40 00 858 539 1,60 WX54
F 65 - 90 40 00 858 547 1,60 WX54
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ścisk jednoręczny Handi Clamp
do mocowania · wyposażony w miękkie, ruchome kaptury ochronne
Szczególne zalety produktu: specjalny kształt szczęk umożliwia również 
mocowanie przedmiotów o dużych rozmiarach, mocny mechanizm 
grzechotkowy

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
 37 37 40 00 831 265 5,51 WX43
 50 50 40 00 831 434 11,21 WX43
100 75 40 00 831 266 13,11 WX43
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ścisk mocujący drewniany Klemmsia
zacisk szybkomocujący z dźwignią mimośrodową · korpus mocujący 
z drewna grabowego · zabezpieczony przed ześlizgnięciem się przez 
powłokę korkową · szyna stalowa ocynkowana z wybłyszczeniem

Zakres pracy mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
 200 110 40 00 831 700 7,90 WC14
 300 110 40 00 831 702 8,50 WC14
 400 110 40 00 831 704 9,25 WC14
 600 110 40 00 831 706 10,75 WC14
 800 110 40 00 831 707 12,25 WC14
1000 110 40 00 831 708 14,50 WC14

Kombinowany
do przeklejania lub doklejania krawędzi · jako część zamienna do ruchomego 
ramienia mocującego · z drewna grabowego · z powłoką korkową · pasuje 
do nr art. 40 00 831 700, 40 00 831 702, 40 00 831 704, 40 00 831 706, 
40 00 831 707, 40 00 831 708

Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
110 40 00 831 720 4,35 WC14

Rozpieracz PORTEX
do montażu futryn drzwiowych · rozpórka składa się z ocynkowanej rury 
stalowej z wprowadzonym do niej drążkiem gwintowanym · z gwintem 
trapezowym

Zakres mocowania 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

575–1000 40 00 831 750 34,00 WC14
575–1000 9 sztuk w skrzynce 

montażowej
40 00 831 752 345,00 WC14

40 00 831 752

40 00 831 750

Rozpierak do montażu futryn drzwi TMS
teleskopowa, aluminiowa okrągła rura ze śrubą ustalającą do 
dokładnej pracy, mocuje i wspiera delikatnie ościeżnice drzwiowe 
podczas wypełniania pianką szczelin w murze, element zaciskowe na 
powierzchniach mocowania zabezpieczają podporę w uchwycie

Zakres mocowania mm Nr art. EUR KO
560–1010 40 00 831 614 33,50 WK24

Zestaw do montażu ościeżnic
z aluminium profil czworokątny (25 x 25 x 2,5 mm) · anodowany wyciąg 
teleskopowy · z podziałką · wysięgnik z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym · mocowanie z ocynkowanej blachy stalowej · śruba z chwytem 
gwiazdowym z poliamidu · z paskami filcowymi do ochrony delikatnych 
powierzchni
·  mocuje i wspiera delikatnie i precyzyjnie ościeżnice drzwiowe podczas 
wypełniania pianką szczelin w murze

·  teleskopowa, anodowana, aluminiowa 4-kątna rura ze skalą w mm oraz 
śrubą ustalającą do precyzyjnych prac

·  krzyżowa płyta dociskowa z osłoną z filcu do delikatnych ościeżnic 
drzwiowych o głębokości od 6 do 13 cm lub od 13 do 30 cm

·  NOWOŚĆ: przekładany pałąk mocujący z powiększonymi powierzchniami 
mocującymi i wyjmowanymi wysięgnikami zapewniają bezpieczne i łatwe 
wkładanie ościeżnic drzwi

Zakres mocowa-
nia mm

Wersja Nr art. JS EUR KO

565–1010 40 00 831 753 2 68,401) WK24
565–1010 6 sztuk w torbie 40 00 831 754 1 425,502) WK24
1) cena za szt., 2) cena za JS

40 00 831 754

40 00 831 753
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Rozpórka AV2
do układania paneli i gotowych parkietów · bezstopniowa regulacja 
do odstępu od ściany 5 - 20 mm · łatwa do demontażu poprzez proste 
odkręcenie 
 
J.OP. = 1 opakowanie po 4 sztuki

Materiał Nr art. EUR KO
poliamid 43 00 000 162 9,501) WK24
1) cena za opakowanie‘

Rozpórka PVA
do doczołowego i bocznego podpierania przyklejanego, ciężkiego parkietu, 
regulowana bezstopniowo do odstępu od ściany 7 do 35 mm, szerokość 
przylegania 130 mm zapobiega uszkodzeniu krawędzi listw

Materiał Nr art. EUR KO
z ciśnieniowego odlewu cynkowego 40 00 831 612 25,80 WK24
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ścisk do futryn drzwi WTR
do starannie wykonanych i stabilnych narożników futryn i dokładnego 
montażu pod kątem 90°

Rozpiętość do grubości uchwytu mm Droga przestawiania mm Nr art. EUR KO
8 - 30 32 40 00 831 534 73,90 WK24

Ścisk do futryn drzwi TFM-2K
do szybkiego i precyzyjnego regulowania i mocowania futryn drzwi

Droga przestawiania mm Nr art. EUR KO
35 40 00 831 626 28,70 WK24

Ścisk do futryn drzwi FRK
do szybkiego i precyzyjnego regulowania i mocowania ram okiennych

Grubość ramy 
mm

Droga przestawiania 
mm

Nr art. EUR KO

40  85 30 40 00 831 538 42,30 WK24
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5/480

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Komplet numeratorów cyfrowych i literowych  
wymienne znaczniki cyfrowe i znaczniki literowe (czcionki) · pismo 
normalne 0-9 i A-Z · z uchwytem i dokładne wyfrezowanym chwytem 
stempli czcionek 
 
w uchwycie można umieścić obok siebie kilka czcionek
Zawartość: 
AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR 
SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,,, 
1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 000 ++ 
 
puste czcionki: wysokość pisma 1,5 + 2,0 mm = 15 szt. wysokość pisma 
2,5 + 3,0 + 4,0 mm = 10 szt., wysokość pisma 5,0 mm = 8 szt. 
1 uchwyt czcionek 
1 pęseta 
 
Całość w walizce z tworzywa sztucznego

Wysokość pisma mm Liczba typów uchwytów szt. Zawartość Nr art. EUR KO
1,5 15 120 części 40 00 871 984 447,60 WE01
2,0 15 120 cz. 40 00 871 985 447,60 WE01
2,5 10 115 cz. 40 00 871 986 447,60 WE01
3,0 10 115 cz. 40 00 871 987 447,60 WE01
4,0 10 115 cz. 40 00 871 988 447,60 WE01
5,0  8 113 cz. 40 00 871 989 447,60 WE01

Komplet numeratorów  
do materiałów o twardości do 120 kp/mm² · twardość po stronie 
grawerowanej: 58-60 HRc · widoczne grawerowanie na każdym stemplu · 
grawerowane maszynowo · znaki zgodne z DIN 1451 · wszystkie stemple ze 
stali narzędziowej, jedwabisto-matowe · w skrzynce z tworzywa sztucznego
Znaczniki cyfrowe 0 - 9

Wysokość pisma mm Zawartość Nr art. EUR KO
 2 9 cz. 40 00 871 949 7,92 WE01
 3 9 cz. 40 00 871 950 8,14 WE01
 4 9 cz. 40 00 871 951 8,53 WE01
 5 9 cz. 40 00 871 952 9,41 WE01
 6 9 cz. 40 00 871 953 10,20 WE01
 8 9 cz. 40 00 871 954 14,22 WE01
10 9 cz. 40 00 871 955 18,73 WE01

Zestaw znaczników literowych
do materiałów o twardości do 120 kp/mm² · twardość po stronie 
grawerowanej: 58-60 HRc · widoczne grawerowanie na każdym stemplu · 
grawerowane maszynowo · znaki zgodne z DIN 1451 · wszystkie stemple ze 
stali narzędziowej, jedwabisto-matowe · w skrzynce z tworzywa sztucznego
Wielkie litery A-Z

Wysokość pisma mm Zawartość Nr art. EUR KO
 2 27 cz. 40 00 871 964 23,82 WE01
 3 27 cz. 40 00 871 965 24,41 WE01
 4 27 cz. 40 00 871 966 25,49 WE01
 5 27 cz. 40 00 871 967 28,43 WE01
 6 27 cz. 40 00 871 968 30,69 WE01
 8 27 cz. 40 00 871 969 42,65 WE01
10 27 cz. 40 00 871 970 56,27 WE01
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Marka narzędziowa 334
do wytłaczania cyfr i liter (bez opisywania) · dziurkowana · okrągła  · 
Ø 27,5 mm · z krawędziowym wytłoczeniem i otworem 

Materiał Ø mm Nr art. JS EUR KO
mosiężna 27,5 40 00 871 943  + 20 1,001) WE01
aluminium 27,5 40 00 871 944  + 50 0,751) WE01
1) cena za szt.

40 00 871 94440 00 871 943

Pierścienie na klucze
powierzchnia ze stali hartowanej · podwójnie skręcane i wytłaczane · 
niklowane · pakowane po 100 sztuk

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Nr art. JS EUR KO
10 12 30 00 259 037 100 5,201) QU39
13,4 16 30 00 259 038 100 6,651) QU39
17 20 30 00 259 039 100 7,501) QU39
22 25 30 00 259 040 100 8,201) QU39
26,4 30 30 00 259 041 100 10,201) QU39
31 35 30 00 259 042 100 12,901) QU39
35,5 40 30 00 259 043 100 19,401) QU39
1) cena za 100 szt.

Zestaw szablonów do znakowania
z Blacha cynkowa · pismo drukowane
cyfry 0–9

Wysokość pisma mm Nr art. EUR KO
 30 40 00 871 957 9,00 WE01
 40 40 00 871 958 10,20 WE01
 50 40 00 871 959 11,40 WE01
 60 40 00 871 960 13,20 WE01
 70 40 00 871 961 16,20 WE01
 80 40 00 871 962 20,10 WE01
100 40 00 871 963 25,20 WE01

Zestaw szablonów do znakowania
z Blacha cynkowa · pismo drukowane
Wielkie litery A-Z

Wysokość pisma mm Nr art. EUR KO
 30 40 00 871 991 21,90 WE01
 40 40 00 871 992 24,90 WE01
 50 40 00 871 993 27,90 WE01
 60 40 00 871 994 33,00 WE01
 70 40 00 871 995 39,60 WE01
 80 40 00 871 996 48,90 WE01
100 40 00 871 997 69,60 WE01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kreda steatytowa Pica Classic
bez papieru · odporna na ścieranie i wysokie temperatury (do ok. 2000 °C) · 
do pisania na żarzącym się żelazie, blasze i stali · idealna do wszystkich prac 
spawalniczych (kreda spawalnicza)
Nr art. 40 00 871 883: opakowanie 10 sztuk 
Nr art. 40 00 871 390: opakowanie 50 sztuk

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
100 x 10 x 10 40 00 871 883 3,951) WK14
100 x 10 x 10 40 00 871 390 14,101) WK14
1) cena za pudełko

Kreda do znakowania Pica Classic ECO 591
6-kątna · śred. 11 mm · zaostrzona · bez papieru  · nadaje się do 
znakowania suchego i mokrego drewna, betonu, metalu
J.OP = 1 opakowanie po 12 sztuk

Kolor Długość mm Nr art. EUR KO
żółty 110 40 00 871 382 4,501) WK14
czerwony 110 40 00 871 383 4,501) WK14
niebieski 110 40 00 871 384 4,501) WK14
1) cena za pudełko

40 00 871 38340 00 871 383

Kreda do prac leśniczych / znakowania Classic PRO 590
jakość premium · 6-kątna · śred. 12 mm · zaostrzona · z papierem  · 
nadaje się do znakowania suchego i mokrego drewna, metalu, kamienia, 
betonu oraz tworzywa sztucznego · odporność na temperaturę do 70°C
J.OP = 1 opakowanie po 12 sztuk

Kolor Długość mm Nr art. EUR KO
biały 120 40 00 871 385 8,051) WK14
żółty 120 40 00 871 386 8,051) WK14
czerwony 120 40 00 871 387 8,051) WK14
niebieski 120 40 00 871 388 8,051) WK14
1) cena za pudełko

40 00 871 38640 00 871 386

Kreda do tablic Classic 580
zawinięta w papier · niezaostrzona · kształt czworokątny
JS = 1 pudełko po 12 sztuk

Kolor Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
biała 90 x 13 x 13 40 00 871 391 2,451) WK14
1) cena za pudełko

Uchwyt na kredę Pica Classic 588
z mechanizmem dociskowym · z odpornego na uderzenia tworzywa ABS 
z mechanizmem dociskowym z metalu

Długość mm Do Ø kredy mm Nr art. EUR KO
110 11–12 40 00 871 389 7,60 WK14

Ołówek ciesielski
niezaostrzony · płaski owalny · polerowany na czerwono

Długość cm Nr art. JS EUR KO
24 40 00 871 878  + 100 0,531) WK14
1) cena za szt.

Ołówek ciesielski Pica Classic 540
niezaostrzony (drewno łatwe do ostrzenia) · owalny  · czerwony  · 
wysokiej jakości wkład grafitowy · wersja profesjonalna

Długość cm Twardość Nr art. JS EUR KO
24 2H 40 00 871 345  + 100 0,901) WK14
30 2H 40 00 871 346  + 100 1,131) WK14
1) cena za szt.

Ołówek ciesielski/kopiowy 547/24
możliwość zatemperowania z obu stron 
wkład: 1/2 wkład kopiowy do mokrego drewna, 1/2 wkład ciesielski grafit 
2H do suchego drewna · niezaostrzony · owalny · lakierowany na niebiesko

Długość cm Nr art. JS EUR KO
24 40 00 871 808  + 100 1,651) WK14
1) cena za szt.

Ołówek kamieniarski Classic 541
niezaostrzony (drewno łatwe do ostrzenia) · owalny · zielony  · solidny wkład 
grafitowy · nadaje się zwłaszcza do ekstremalnie chropowatych/twardych 
podłoży 
jak np. kamień/beton · wersja profesjonalna

Długość cm Twardość Nr art. JS EUR KO
24 10H 40 00 871 353  + 100 1,041) WK14
30 10H 40 00 871 354  + 100 1,231) WK14
1) cena za szt.
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Marker Classic FOR ALL
do wszechstronnego zastosowania · o przekroju trójkątnym · 
z uniwersalnym wkładem grafitowym · do znakowania na prawie 
wszystkich gładkich powierzchniach, jak tworzywo sztuczne, płytki, 
ceramika, metal · także na mokrych powierzchniach · ścieralny na mokro

Długość cm Nr art. JS EUR KO
23 40 00 871 357  + 100 1,801) WK14
1) cena za szt.

Marker do głębokich otworów Pica-Ink
idealny do otworów i innych trudno dostępnych miejsc · do prawie 
wszystkich suchych powierzchni · stały atrament na bazie alkoholu, 
z alkoholem/spirytusem możliwym do usunięcia z gładkich powierzchni · 
samoregulująca się opatentowana podpora teleskopowa ze stali szlachetnej 
(potrójna wydajność opisywania) · końcówka z włókien obracana 
o 180 stopni (znaczne wydłużenie okresu użytkowania)
Dostawa z nakładką z klipsem do zapięcia

Kolor Wersja Nr art. EUR KO
czarny z podporą 

teleskopową
40 00 871 833 5,90 WK14

czerwony z podporą 
teleskopową

40 00 871 834 5,90 WK14

niebieski z podporą 
teleskopową

40 00 871 358 5,90 WK14

40 00 871 833

Marker budowlany / do głębokich otworów Pica-Dry
specjalny wkład grafitowy umożliwia znakowanie prawie wszystkich 
powierzchni i materiałów, suchych, wilgotnych, gładkich, chropowatych, 
pylistych lub oleistych · łatwe ścieranie z gładkich powierzchni · mechanizm 
dociskowy do automatycznego posuwu wkładu · możliwość uzupełnienia – 
zintegrowana ostrzałka Longlife · z ogranicznikiem toczenia
Dostawa z nakładką z klipsem do zapięcia

Wersja Nr art. EUR KO
z wkładem grafitowym 40 00 871 843 10,05 WK14

Futerał Pocket
do ołówków · utrzymuje wszystkie grube ołówki drewniane, np. ołówki 
ciesielskie / kamieniarskie, owalne, płasko-owalne, trójkątne · lub 
sześciokątne ·  nawet najmniejsze końcówki ołówka · wbudowany nóż 
do ostrzenia · klips na pasek · z bardzo mocnym trzymaniem
Dostawa w komplecie z dwoma ołówkami

Wersja Nr art. EUR KO
z 2 ołówkami ciesielskimi 40 00 871 355 7,20 WK14
z 2 ołówkami kamieniarskimi 40 00 871 356 7,20 WK14

40 00 871 35640 00 871 355

Ołówek ciesielski Pica BIG-Dry Marker
automatyczne wysuwanie wkładu poprzez naciśnięcie przycisku · 
możliwość uzupełniania · do wkładów prostokątnych o przekroju 2 x 5 mm · 
bez konieczności ostrzenia · zintegrowany klips · w futerale · zintegrowana 
temperówka wkładów · do precyzyjnych oznaczeń - o wszechstronnym 
zastosowaniu dzięki wielu różnym zestawom wkładów

Wersja Nr art. EUR KO
z wkładem grafitowym 40 00 871 347 13,60 WK14

Zestaw wkładów do długopisów Pica BIG-Dry
do ołówka stolarskiego Pica BIG Dry Nr art. 40 00 871 347

Wersja Zastoso-
wanie

Zawartość Nr art. EUR KO

12 x grafit uniwersalne 12 rysików 40 00 871 348 10,20 WK14
4 x grafit (2B) /  
4 x biały /  
4 x czerwony

uniwersalne 12 rysików 40 00 871 407 10,20 WK14

12 x grafit 2H suche 
drewno

12 rysików 40 00 871 350 8,40 WK14

12 x grafit/
czarny

mokre 
drewno

12 rysików 40 00 871 351 10,20 WK14

12 x grafit 10H kamień i 
beton

12 rysików 40 00 871 352 9,20 WK14

40 00 871 40740 00 871 348
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wkładów do długopisów Pica-Dry
umożliwia znakowanie prawie wszystkich powierzchni materiałowych, 
suchych, wilgotnych, gładkich, chropowatych, pylistych, oleistych, jasnych 
lub ciemnych (chronić przed temperaturami powyżej 40° C (czerwony i żółty 
30°))
Zestaw (nr. art. 40 00 871 854) nie zawiera chlorków i dlatego idealnie 
nadaje się do znakowania stali szlachetnej (usuwalny bez pozostałości)

Wyposażenie Zastoso-
wanie 

Zawartość Nr art. EUR KO

 4x czarny, 2x 
czerwony, 2x 
żółty 

można 
ścierać 1) 
wilgotną 
ściereczką 

 8 rysików 40 00 871 844 5,80 WK14

10 x grafit można 
ścierać 1) 
wilgotną 
ściereczką 

10 rysików 40 00 871 853 7,35 WK14

 3x niebieski, 
2x biały, 
3x zielony 

wodood-
porny 

 8 rysików 40 00 871 854 5,80 WK14

10x biały wodood-
porny 

10 rysików 40 00 871 359 7,35 WK14

10 x grafit, 
twardość spec-
jalna ”H” 

do drobnych 
oznaczeń 

10 rysików 40 00 871 360 6,25 WK14

1) „z gładkich powierzchni

40 00 871 844

Marker sygnalizacyjny Pica-Gel
umożliwia znakowanie na gładkich i szorstkich materiałach, suchych, 
wilgotnych, zardzewiałych, oleistych, jasnych, ciemnych, gorących 
albo zimnych · po wyschnięciu bardzo trwały · odporny na warunki 
atmosferyczne, odporny na światło · szerokość kreski 2–8 mm · nie zawiera 
chlorków (nadaje się do znakowania na stali szlachetnej) · znakowanie 
odporne na temperatury do ok. 1000°C · zastępuje 4 zwykłe markety 
do znakowania metalu po 50 ml
Dostawa z nakładką z klipsem do zapięcia

Kolor Wersja Nr art. EUR KO
biały wodoodporny 40 00 871 856 6,40 WK14
niebieski wodoodporny 40 00 871 857 6,40 WK14
czerwony wodoodporny 40 00 871 859 6,40 WK14
czarny wodoodporny 40 00 871 865 6,40 WK14
żółty wodoodporny 40 00 871 361 6,40 WK14

40 00 871 857

Marker przemysłowy Visor
możliwość uzupełniania · trwały · z ergonomicznym mechanizmem 
obrotowym · z wodoodporną kredą do znakowania ·  bardzo niewrażliwy 
i wszechstronny · znakowanie prawie wszystkich powierzchni i materiałów 
suchych, wilgotnych, gładkich, chropowatych, pylistych, oleistych, 
jasnych lub ciemnych · maksymalna ekonomiczność – 1 wkład zastępuje 
maksymalnie 5 powszechnie stosowanych markerów atramentowych 
lub lakierowych – opatentowany mechanizm obrotowy High-Tech
Dostawa z nakładką z klipsem do zapięcia

Kolor Wersja Nr art. EUR KO
biały wodoodporny 40 00 871 362 7,20 WK14
czerwony wodoodporny 40 00 871 363 7,20 WK14
niebieski wodoodporny 40 00 871 364 7,20 WK14
żółty wodoodporny 40 00 871 365 7,20 WK14
zielony wodoodporny 40 00 871 366 7,20 WK14

40 00 871 362

Zestaw wkładów do długopisów Visor permanent
wodoodporna kreda do znakowania · do uzupełniania oznaczeń 
przemysłowych ”Pica VISOR permanent” Nr art. 40 00 871 362, 
40 00 871 363, 40 00 871 364, 40 00 871 365, 40 00 871 366 
 
wskazówka: 
wersja biała (40 00 871 367) i niebieska (40 00 871 369) nie zawierają 
chlorków i dlatego idealnie nadają się do znakowania stali szlachetnej

Wersja Kolor Zawartość Nr art. EUR KO
wodoodporna biały 4 rysików 40 00 871 367 3,95 WK14
wodoodporna czerwony 4 rysików 40 00 871 368 3,95 WK14
wodoodporna niebieski 4 rysików 40 00 871 369 3,95 WK14
wodoodporna żółty 4 rysików 40 00 871 370 3,95 WK14
wodoodporna zielony 4 rysików 40 00 871 371 3,95 WK14

40 00 871 367

Marker permanentny Classic INSTANT WHITE
do trwałego znakowania na prawie każdej powierzchni · szybkoschnący · 
odporny na działanie wody i ścieranie · oznacza natychmiast, bez 
wstrząsania, bez pompowania

Szerokość 
kreski mm

Wersja Kolor Nr art. JS EUR KO

1–4 końcówka 
okrągła

czarny 40 00 871 372  + 10 1,051) WK14

1–4 końcówka 
okrągła

czerwony 40 00 871 373  + 10 1,051) WK14

1–4 końcówka 
okrągła

niebieski 40 00 871 374  + 10 1,051) WK14

1–4 końcówka 
okrągła

zielony 40 00 871 375  + 10 1,051) WK14

2–6 końcówka 
klinowa

czarny 40 00 871 376  + 10 1,051) WK14

2–6 końcówka 
klinowa

czerwony 40 00 871 377  + 10 1,051) WK14

2–6 końcówka 
klinowa

niebieski 40 00 871 378  + 10 1,051) WK14

2–6 końcówka 
klinowa

zielony 40 00 871 379  + 10 1,051) WK14

1) cena za szt.

40 00 871 373

Marker permanentny Classic
możliwość znakowania na prawie każdej powierzchni, bez wstrząsania, bez 
pompowania · atrament wodoodporny · odporne na czynniki atmosferyczne

Szerokość 
kreski mm

Wersja Kolor Nr art. JS EUR KO

1–4 Markery biały 40 00 871 380  + 10 1,501) WK14
1–2 trzpień z 

klipsem
biały 40 00 871 381  + 10 1,301) WK14

1) cena za szt.

40 00 871 381
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Nr art. 40 00 871 976
Napięcie sieciowe V 230
Napięcie wyjściowe V 2 - 8
Średnia wydajność INOX uziemienie 40

Elektropis z funkcją wypalania ARKOGRAF
2-funkcyjne urządzenie do opisywania wszystkich metali przewodzących 
prąd i wypalarka do znakowania drewna
Zestaw obejmuje: transformator w skrzynce drewnianej · wymiary 
skrzynki 240 x 240 x 110 mm · z kablem, wtyczką, rylcem · płytę masową 
i 3 elektrody piszące 1,2 x 25 mm · bezstopniowy regulator do oznaczania 
drewna i metalu · rylec wypalający z 3 pętlami żarowymi

Nr art. EUR KO
40 00 871 976 221,00 WB04

Taśma magnetyczna
do oznaczania regałów, pojemników itp. · taśmy magnetyzowane · 
można pisać i przycinać według potrzeb · grubość taśmy 0,9 mm · 
długość taśmy 10 m · dostawa w rolkach

Szer. taśmy mm Kolor Nr art. EUR KO
30 biały 90 00 452 674 37,901) IXZ9
30 żółty 90 00 452 675 37,901) IXZ9
30 czerwony 90 00 452 671 37,901) IXZ9
30 niebieski 90 00 452 670 37,901) IXZ9
30 zielony 90 00 452 672 37,901) IXZ9
1) cena za rolkę

Pasta do znakowania Classic 575
Markery w tubie · do trwałego znakowania · do opisywania/znakowanie 
prawie wszystkich powierzchni i materiałów, suchych, wilgotnych, gładkich, 
chropowatych, pylistych, oleistych · rura aluminiowa z wytrzymałą mosiężną 
końcówką i kulką ze stali szlachetnej · wyjątkowa odporność na wysokie 
temperatury

Kolor Zawartość ml Nr art. EUR KO
biały 50 40 00 871 403 4,75 WK14
żółty 50 40 00 871 404 4,75 WK14
czerwony 50 40 00 871 405 4,75 WK14
niebieski 50 40 00 871 406 4,75 WK14

40 00 871 403

Ręczne urządzenie do grawerowania Signograph 25
z nożem oprawkowym diamentowym, z węglika lub stali hartowanej, z 
trzpieniem modelarskim ostrym lub w formie kulistej, dla metali miękkich 
jak miedź, cyna i aluminium

Napięcie przyłączenia V Nr art. EUR KO
230 40 00 871 974 43,50 WB04

Nr art. 40 00 871 975
Napięcie sieciowe V 230
Napięcie wyjściowe V 2 - 8
Średnia wydajność INOX uziemienie 40

Elektropis ARKOGRAF
do opisywania wszystkich metali przewodzących prąd · przekładając rylec 
można uzyskać 6 różnych wielkości czcionki · specjalne igły umożliwiają 
pisanie na nawet najtwardszej stali
Zestaw obejmuje: transformator w skrzynce drewnianej · wymiary skrzynki 
240 x 240 x 110 mm · z kablem, wtyczką, rylcem · płytę masową 
i 3 elektrody piszące 1,2 x 25 mm

Nr art. EUR KO
40 00 871 975 191,00 WB04
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Piła ręczna
brzeszczot ze stali elektrycznej · zęby rozwarte i szlifowane · drewniany 
lakierowany uchwyt, w naturalnym kolorze · z 2 niklowanymi nitami · 
z zamkniętym uchwytem

Długość 
arkusza 
mm

Liczba 
zębów na 
cal

Podziałka 
uzębienia 
mm

Nr art. EUR KO

350 8 3 40 00 814 232 8,35 PK12
400 8 3 40 00 814 233 8,75 PK12
500 8 3 40 00 814 234 10,25 PK12

Piła ręczna
hartowana i szlifowana · z ergonomicznym uchwytem z tworzywa 
sztucznego

Długość arkusza 
mm

Uzębienie Nr art. EUR KO

450 uzębienie normalne 40 00 814 255 11,00 PK12

Piła ręczna Prizecut
z 2-materiałowym komfortowym uchwytem · hartowane końce zębów · 
do podłużnego i poprzecznego cięcia włókien wszystkich rodzajów drewna

Długość 
arkusza mm

Liczba 
zębów na 
cal

Uzębienie Nr art. EUR KO

475 7 uniwersalne 
uzębienie

43 00 000 588 11,41 WX22

Piła ręczna Prizecut
hartowane końce zębów · rozwarte zęby do pił do cięcia aluminium, 
tworzywa sztucznego, tworzyw warstwowych, drewna i płyt wiórowych 
oraz innych materiałów · przyśrubowany uchwyt z tworzywa sztucznego 
z ogranicznikiem o kącie 45° i 90° · mieści się w skrzynce na narzędzia

Długość 
arkusza 
mm

Liczba 
zębów 
na cal

Uzębienie Nr art. EUR KO

350 15 wersja bard-
zo drobna, 
hartowana

43 00 000 589 14,83 WX22

Piła ręczna
z 2-materiałowym komfortowym uchwytem · hartowany i szlifowany · 
do drewna i cienkościennych tworzyw sztucznych

Długość 
arkusza 
mm

Liczba 
zębów na 
cal

Uzębienie Nr art. EUR KO

350 12 drobne 
specjalne 
uzębienie

40 00 814 252 13,50 PK12

450  7 uniwersalne 
uzębienie

40 00 814 254 16,00 PK12

550  7 końcówki 
uzębienia

40 00 814 258 19,95 PK12

40 00 814 258

40 00 814 252

Piła ręczna ProfCut
z hartowanymi końcami zębów · doskonałe rezultaty w wszystkich rodzajach 
drewna · przykręcany 2-materiałowy uchwyt

Długość 
arkusza 
mm

Liczba 
zębów na 
cal

Uzębienie Nr art. EUR KO

475 7 uzębienie 
GT

43 00 000 587 17,49 WX22

43 00 000 587

Piła ręczna ERGO Superior
z hartowanymi końcami zębów · bardzo wydajna przy użycie w średnio 
grubych materiałach takich jak płyty wiórowe i tworzywo sztuczne · 
przyśrubowany 2-materiałowy uchwyt z ogranicznikiem 45° i 90° · 
powłoka antyfrykcyjna

Długość 
arkusza 
mm

Liczba 
zębów na 
cal

Uzębienie Nr art. EUR KO

475 9/10 uzębienie XT 40 00 814 289 33,81 WX22
550 9/10 uzębienie XT 40 00 814 283 34,88 WX22
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Piła ręczna
z 2-materiałowym komfortowym uchwytem · drobny trójstronny szlif 
diamentowy · zęby hartowane · do płyt stolarskich i klejonego drewna

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO

450 11 40 00 814 264 17,50 PK12

Piła grzbietnica
uzębienie UT z hartowanymi końcami zębów · uniwersalne uzębienie 
jest wytrzymałe i odporne na ścieranie · nadaje się do podłużnego i 
poprzecznego cięcia włókien wszystkich rodzajów drewna

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

300 11 43 00 000 583 22,97 WX22

Wyrzynarka
brzeszczot ze stali elektrycznej · szczególnie mocny brzeszczot · zęby ostre 
piłowane krzyżowo · drewniany lakierowany uchwyt, w naturalnym kolorze · 
z 2 niklowanymi nitami

Długość 
arkusza mm

Liczba 
zębów na 
cal

Podziałka 
uzębienia 
mm

Nr art. EUR KO

300 7 3,5 40 00 814 240 6,45 PK12

Wyrzynarka
z 2-materiałowym, wygodnym uchwytem  · drobne uniwersalne 
uzębienie · hartowana i szlifowana

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

300 7 40 00 814 257 9,95 PK12

Wyrzynarka
uzębienie XT z hartowanymi końcami zębów · nowe bardzo ostre uzębienie 
XT zostało opracowane specjalnie z myślą o wysokiej wydajności cięcia · 
trójstronnie szlifowane zęby zapewniają doskonałe rezultaty we wszystkich 
rodzajach drewna · poręczny 2-materiałowy uchwyt

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO

300 9 43 00 000 584 16,37 WX22

Piła do forniru
z komfortowym uchwytem 2-materiałowym  · drobne uzębienie 
uniwersalne · hartowana i szlifowana

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

325 15 40 00 814 256 14,50 PK12

Piła drobnozębna
brzeszczot ze stali specjalnej

Długość 
arkusza 
mm

Szerokość 
brzeszczo-
tu mm

Kształt Właści-
wość

Nr art. EUR KO

250 60 prosta ze stali 
specjalnej

40 00 814 292 2,90 PK12

250 60 prosta zęby ut-
wardzane 
indukcyj-
nie

40 00 814 350 3,25 PK12

250 60 wygięta 
regulo-
wana

wygięta 
regulo-
wana

40 00 814 296 6,00 PK12

250 60 wygięta 
regulo-
wana

zęby ut-
wardzane 
indukcyj-
nie

40 00 814 353 6,40 PK12

40 00 814 296

40 00 814 292
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Piły dwuchwytowe 
Ciągnięcie zapobiega niepotrzebnemu działaniu siły na piłę oraz 
dociskaniu i przekrzywianiu. Dlatego można szybko i czysto ciąć za 
pomocą brzeszczotu o drobnych zębach.

Piła japońska/piła dwuręczna drobna TAJIMA
prosty uchwyt  · piła dwuręczna ze szlifem krzyżowym · sprawdzone 
potrójne uzębienie · nadaje się do cięcia wszystkich rodzajów drewna 
w kierunku przebiegu włókien i w poprzek włókien · ze standardowym 
uzębieniem · wszystkie zęby brzeszczotu są hartowane indukcyjnie · łatwa 
wymiana brzeszczotu przez odgięcie uchwytu

Długość arkusza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

265 600 40 00 814 300 29,50 WX41

Piła japońska/piła dwuręczna drobna TAJIMA
z uchwytem pistoletowym  · piła dwuręczna ze szlifem krzyżowym · 
sprawdzone potrójne uzębienie · nadaje się do cięcia wszystkich rodzajów 
drewna w kierunku przebiegu włókien i w poprzek włókien · ze 
standardowym uzębieniem · wszystkie zęby brzeszczotu są hartowane 
indukcyjnie · łatwa wymiana brzeszczotu przez odgięcie uchwytu

Długość arkusza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

265 440 40 00 814 302 22,20 WX41
300 475 40 00 814 314 23,05 WX41

Brzeszczot TAJIMA
do piły japońskiej / piły dwuręcznej drobnej

Długość arkusza mm Uzębienie Nr art. EUR KO
250 skrajnie drobna 40 00 814 295 9,15 WX41
250 drobnej 40 00 814 304 10,35 WX41
265 normalne 40 00 814 306 10,45 WX41
300 grubej 40 00 814 308 10,35 WX41

Japońska piła dwuręczna
z bardzo cienkim brzeszczotem i bardzo drobnym uzębieniem · najtwardsze 
końce zębów · potrójnie szlifowana · gwarantuje doskonałe precyzyjne 
cięcie w drewnie · 2-materiałowy uchwyt 

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
305 43 00 000 585 25,63 WX22

Japońska piła dwuręczna
uzębienie z obu stron · z jednej strony bardzo drobne uzębienie · z drugiej 
strony progresywne, grube zęby · 2-materiałowy uchwyt do oburęcznego 
prowadzenia i o dużym zasięgu

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
240 43 00 000 586 28,90 WX22

Piła japońska/piła dwuręczna drobna Dozuki
z trójstronnie szlifowanym uzębieniem japońskim · dłuższy stalowy tył · 
do dokładnego prowadzenia piły · do bardzo precyzyjnego cięcia · prosty 
ratanowy uchwyt 

Długość arkusza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

240 600 40 00 814 298 24,25 WK28

Piła japońska/piła dwuręczna drobna Mini Dozuki
z trójstronnie szlifowanym uzębieniem japońskim · do bardzo precyzyjnego 
cięcia · prosty ratanowy uchwyt 

Długość arkusza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

150 370 40 00 814 299 15,95 WK28

Piła japońska/piła dwuręczna drobna Ryoba
z dwoma różnymi rodzajami uzębienia japońskiego, szlifowane trójstronnie · 
do precyzyjnego cięcia · z uchwytem z łyka 

Długość arkusza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

250 600 40 00 814 328 22,40 WK28

Brzeszczot Ryoba
do piły japońskiej / piły dwuręcznej drobnej

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
250 40 00 814 329 20,30 WK28

Skrzynka uciosowa
sklejka 

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
300 x 54 x 43 40 00 814 550 3,90 WK28
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Skrzynka uciosowa
do uciosów i kątów prostych · z parowanego czerwonego buku · cienko 
lakierowana

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
300 x 62 x 37 40 00 814 553 13,60 WX54
400 x 80 x 60 40 00 814 555 37,90 WX54

Piła ramowa / piła stolarska ramowa
dobra stabilność poprzez wsparcie pomostowe z drewna grabowego · 
masywny element mocujący z prętów stalowych

Długość 
arkusza 
mm

Grubość 
arkusza 
mm

Uzębienie Podziałka 
uzębienia 
mm

Nr art. EUR KO

600 0,6 kieł 3 40 00 858 533 39,80 WX54

Brzeszczot do piły stolarskiej ramowej
brzeszczot z małą podziałką zębów do nr art. 40 00 858 533

Długość 
arkusza 
mm

Szerokość 
brzeszczotu 
mm

Grubość 
arkusza 
mm

Podziałka 
uzębienia 
mm

Uzę-
bienie

Nr art. EUR KO

600 40 0,8 3 kieł 40 00 858 534 6,20 WX54

Piła ramowa
z japońskim brzeszczotem · gładkie, czyste cięcie wzdłuż i w poprzek 
zgodnie ze strukturą drewna · suw roboczy w kierunku do siebie, praca przy 
niewielkim nakładzie siły

Długość 
arkusza 
mm

Grubość 
arkusza 
mm

Uzębienie Podziałka 
uzębienia 
mm

Nr art. EUR KO

600 0,6 ząb 
ciągniony

2 40 00 814 472 70,60 WX54

Brzeszczot do pił ramowych
wymienny brzeszczot art. nr. 40 00 814 472

Długość 
arkusza mm

Szerokość 
brzeszczotu 
mm

Podziałka 
uzębienia 
mm

Nr art. EUR KO

600 40 2 40 00 858 541 37,00 WX54

Piła kabłąkowa
kabłąk z owalnej stalowej rury · lakierowany · z dźwignią mocującą i ochroną 
rąk · hartowane i szlifowane uzębienie strugające · do świeżego drewna

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
530 40 00 814 333 8,75 PK12
600 40 00 814 334 8,85 PK12
760 40 00 814 335 9,40 PK12

Brzeszczot piły kabłąkowej
ze stali wysokogatunkowej · bardzo mocno hartowane końce zębów · 
uzębienie strugające

Długość arkusza 
mm

Zakresy stosowania Nr art. EUR KO

530 do świeżego 
drewna

40 00 814 368 1,60 PK12

600 do świeżego 
drewna

40 00 814 369 1,70 PK12

760 do świeżego 
drewna

40 00 814 370 1,85 PK12

Piła kabłąkowa
do ogólnych i bardziej skomplikowanych robót stolarskich · z osłoną na zęby 
z tworzywa sztucznego oraz hartowanymi końcami zębów · stabilny, owalny 
profil rurowy z szybkim naprężeniem brzeszczotu

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO
525 43 00 000 574 10,18 WX22
760 43 00 000 575 12,48 WX22

43 00 000 575

43 00 000 574

Brzeszczot piły kabłąkowej
uzębienie strugające specjalnie do piłowania świeżego drewna · 
z hartowanej stali szwedzkiej · zęby precyzyjnie zaostrzone i rozwarte 
zapewniają długotrwałą jakość cięcia · indukcyjnie hartowane końce 
zębów · arkusz zabezpieczony przed rdzą

Długość arkusza 
mm

Zakresy stosowania Nr art. EUR KO

525 do świeżego 
drewna

43 00 000 578 3,99 WX22

760 do świeżego 
drewna

43 00 000 579 5,17 WX22

Brzeszczot piły kabłąkowej
potrójnie zgrupowane uzębienie do cięcia suchego drewna, a także do 
cięcia w poprzek włókien zielonego drewna · z hartowanej stali szwedzkiej · 
zęby precyzyjnie zaostrzone i rozwarte zapewniają długotrwałą jakość cięcia · 
indukcyjnie hartowane końce zębów · arkusz zabezpieczony przed rdzą

Długość arkusza 
mm

Zakresy stosowania Nr art. EUR KO

525 do suchego drewna 43 00 000 580 3,99 WX22
760 do suchego drewna 43 00 000 581 5,17 WX22
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 40 00 814 504
Długość arkusza mm 560
Szerokość brzeszczotu mm 40
Szerokość cięcia mm 90° = max. 170 / 45° = max. 110
Wydajność cięcia mm max. 95

Piła kątownica
podstawa odlewana ciśnieniowo · specjalnie hartowana, wymienna 
tarcza pilarska z bardzo drobnym uzębieniem uniwersalnym 13 TPI · śruba 
napinająca brzeszczot ułatwia wymianę brzeszczotu i zapewnia dokładne 
cięcie · ustawienia kątów: 30°, 45°, 60° i 90° · regulowana przykładnica 
równoległa · komfortowy uchwyt · szybkie mocowanie za pomocą 
ruchomych krzywek mocujących

Nr art. EUR KO
40 00 814 504 41,20 WK01

Nr art. 40 00 814 515
Długość stołu mm 400
Długość arkusza mm 550
Szerokość brzeszczotu mm 40
Szerokość cięcia mm przy 90° = 160 / przy 45° = 100
Wydajność cięcia mm 120

Piła kątownica PERFEKT III
stół do piły i płyta podstawowa z odlewu ciśnieniowego · 2 napinacze do 
materiału do unieruchomienia materiału przecinanego · regulacja głębokości 
cięcia i ogranicznik długości · automatyczne ustalanie pozycji kątowej 
przy 22,5/30/36/45/90° = 8-/6-/5-/4-kąt. · możliwe ręczne bezstopniowe 
ustawienie kąta, z uniwersalnym brzeszczotem do drewna, lekkich metali i 
tworzywa sztucznego 
 
Zestaw w stanie częściowo zmontowanym

Nr art. EUR KO
40 00 814 515 94,50 WB15

Nr art. 40 00 814 518
Długość stołu mm 440
Długość arkusza mm 550
Szerokość cięcia mm przy 90°: 160 / przy 45° (czworokąt): 100 / przy 36° 

(pięciokąt): 120 / przy 30° (sześciokąt): 130 / przy 22,5° 
(ośmiokąt): 140

Wydajność cięcia mm 100

Piła kątownica 352 L
wykonanie precyzyjne · z ogranicznikiem długości do obróbki drewna, 
tworzywa, żelaza i metali nieżelaznych · suwak prowadnicy z głębokimi 
precyzyjnymi rowkami do bezpiecznego i dokładnego prowadzenia 
brzeszczotu, posuwający się pionowo w dwóch mocnych parach 
prętów okrągłych szyny obrotowej · szyna obrotowa w punkcie 
obrotu ułożyskowana w mocnym stalowym sworzniu obrotowym z 
przestawnym prowadnicą łuku odcinkowego · łuk odcinkowy z dokładnym 
wyśrodkowaniem chwilowej pozycji dla cięć pod kątem 90°, 45°, 36°, 
30° i 22,5° · możliwe ustawienie dowolnego innego kąta wg szablonu · 
piła ramowa z gotowym do użycia brzeszczotem do drewna · w pozycji 
spoczynkowej możliwość zawieszenia na oczku na przednim suwaku 
prowadnicy, z automatycznym uruchomieniem podczas cięcia · szybka i 
wygodna wymiana brzeszczotu poprzez odkręcenie nakrętki motylkowej 
pod uchwytem

Nr art. EUR KO
40 00 814 518 412,80 WB22
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Brzeszczot zapasowy do cięcia skosów Perfekt III
długość arkusza 550 mm · brzeszczot z hartowanymi zębami

Liczba zębów na cal Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
14 do drewna, twor-

zywa sztucznego i 
metali nieżelaznych 

40 00 814 530 6,25 WK28

24 do żelaza 40 00 814 532 8,75 WK28

Uchwyt do brzeszczotów piły włosowej
z rury stalowej 13 mm, lakierowany na czarno, z uchwytem z drewna 
bukowego lakierowanym na czerwono

Ø rury stalowej mm Wysunięcie mm Nr art. EUR KO
13 320 40 00 814 025 5,80 WK22

Element pomocniczy do piły włosowej
z drewna bukowego · heblowany i szlifowany

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO
170 65 40 00 814 028 1,75 WK22

Zacisk śrubowy do piły włosowej
ze śrubą z uchwytem motylkowym

Wersja Zakres pracy 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

wersja 
niklowana

50 4 40 00 814 030 1,95 WK22
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Brzeszczot do pił włosowych Blitz
duże odstępy między zębami · brzeszczot do szybkiego cięcia, do drewna i 
tworzywa sztucznego 
 
JS = 144 szt.

Wersja Długość cm Nr art. EUR KO
nr 3 (średni) 13 40 00 814 033 14,551) WK22
nr 5 (średni) 13 40 00 814 034 14,551) WK22
nr 7 (gruby) 13 40 00 814 035 15,051) WK22
nr 9 (gruby) 13 40 00 814 036 15,401) WK22
1) cena za opakowanie‘

Brzeszczot do pił włosowych Tornado
tnie z każdej strony · nadaje się szczególnie do obróbki gipsu w technice 
dentystycznej 
 
JS = 144 szt.

Wersja Długość cm Nr art. EUR KO
nr 3 (średni) 13 40 00 814 038 16,901) WK22
1) cena za opakowanie‘

Brzeszczot do pił włosowych Finis
najwyższa jakość · do metalu 
 
JS = 144 szt.

Wersja Długość cm Nr art. EUR KO
nr 1 (drobny) 13 40 00 814 040 28,101) WK22
nr 3 (średni) 13 40 00 814 041 28,101) WK22
nr 5 (średni) 13 40 00 814 042 31,951) WK22
1) cena za opakowanie‘

Zestaw brzeszczotów do pił włosowych
do drewna i metali · specjalnie do oprawek pił ręcznych
Zawartość: 
4  sztuki brzeszczotów do drewna do wycinania równych krawędzi  

i płaskich powierzchni, z podwójnym uzębieniem, 12/6,5/4,5 zębów/cm 
(TAIFUN 50 nr 1/5/9)

4  sztuki brzeszczotów do wykonywania precyzyjnych, czystych wycięć  
w materiałach miękkich i cienkich, z gęstym uzębieniem, 14/8 zębów/cm 
(Goliath 52 nr 3/7)

2  sztuki brzeszczotów z uzębieniem falistym do cięcia metali twardych  
i szlachetnych, precyzyjne uzębienie 16/14 zębów/cm  
(GNOM 70 nr 3/5 nr art. 40 00 814 041/40 00 814 042)

Zawartość Zakresy stosowania Pasuje do Nr art. EUR KO
24-częściowy do drewna / metalu brzeszczoty do pił ręcznych 40 00 814 045 5,70 WK22
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stoły stolarskie znajdują się w rozdziale 7 

Szerokość żelazka struga 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR

48 240 40 00 815 045 46,50 240 40 00 815 060 69,50
PC03 WX54

Strug Strug 
ze stopką z drewna grabowego · z ochroną rąk, rożkiem i śrubą · do 
wzdłużnego i poprzecznego wygładzania włókien

korpus struga z parowanego czerwonego buku · z naklejoną na ukośnie 
przebiegające rowki, wytrzymałą stopką z drewna grabowego · cienko 
lakierowany · obrotowy, zintegrowany opornik klina · żelazko do 
strugów·naostrzone, wygładzone i gotowe do użycia · z ochroną rąk i śrubą

Szerokość żelazka struga 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

48 220 40 00 815 046 46,50 220 40 00 815 062 69,50
PC03 WX54

Strug gładzik Strug gładzik 
ze stopką z drewna grabowego · z ochroną rąk, rożkiem i śrubą · podwójnie 
lakierowany · do wygładzania drewna litego i powierzchni okleinowanych

korpus struga z parowanego czerwonego buku · z naklejoną na ukośnie 
przebiegające rowki, wytrzymałą stopką z drewna grabowego · cienko 
lakierowany · obrotowy, zintegrowany opornik klina · żelazko do 
strugów·naostrzone, wygładzone i gotowe do użycia · z ochroną rąk i śrubą

Strug gładzik Reform PRIMUS
z parowanego drewna owocowego · z drewna gwajakowego Vera · 
z bezklinowym systemem regulacji bez ruchu jałowego · do precyzyjnego 
zdejmowania wiórów · regulowany przepust wiórów · żelazko do 
strugów·naostrzone, wygładzone i gotowe do użycia

Szerokość żelazka struga mm Długość mm Nr art. EUR KO
48 225 40 00 815 072 178,00 WX54
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Szerokość żelazka struga 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

48 240 40 00 815 047 41,00 240 40 00 815 064 59,10
PC03 WX54

Strug równiak Strug równiak 
ze stopką z drewna grabowego · z ochroną rąk, rożkiem i śrubą · podwójnie 
lakierowany · odpowiedni w szczególności do zdejmowania grubych wiórów

ze stopką z drewna grabowego · ze zintegrowanym opornikiem klina, 
ochroną na rąke i śrubą, żelazko gotowe do użycia, naostrzone i wygładzone

5/495
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szerokość żelazka struga 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

30 240 40 00 815 048 29,75 240 40 00 815 068 41,60
PC03 WX54

Strug stolarski kątnik Strug stolarski kątnik 
ze stopką z drewna grabowego · podwójnie lakierowany z pojedynczym żelazkiem · naostrzonym, wygładzonym i gotowym do 

użycia
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Strug Rali
łącznie z 4 oryginalnymi nożami · strug ręczny z nożami obracanymi, 
dlatego nie wymaga wygładzania i ostrzenia żelazka · strug można 
wykorzystywać jako strug gładzik, strug podwójny i strug równiak · 
odporna na ścieranie metalowa stopa struga · ergonomiczny uchwyt

Szerokość żelazka 
struga mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

48 220 40 00 815 040 160,35 WX52
48 105 40 00 815 041 132,70 WX52

40 00 815 041

40 00 815 040

Ostrze wymienne
do art, nr. 40 00 815 040, 40 00 815 041

Wersja Nr art. JS EUR KO
standardowy 40 00 815 042  + 10 2,701) WX52
węglik 40 00 815 044  +  2 17,401) WX52
1) cena za szt.

wygląd rzeczywisty może odbiegać od 
ilustracji

wygląd rzeczywisty może odbiegać od 
ilustracji

Cyklina
kształt prostokątny · ze stali specjalnej · hartowane i polerowane

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

150 60 0,8 40 00 815 011 2,05 WK35

Cyklina
w kształcie łabędziej szyi · ze stali specjalnej  · hartowane i polerowane

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

120 70 0,8 40 00 815 012 2,05 WK35

Szerokość żelazka struga 
mm

Długość 
mm

Nr art. EUR Długość 
mm

Nr art. EUR

30 240 40 00 815 050 49,75 270 40 00 815 066 69,90
PC03 WX54

Strug kątnik podwójny Strug kątnik podwójny 
ze stopką z drewna grabowego · podwójnie lakierowany z żelazkiem podwójnym · naostrzonym, wygładzonym i gotowym do użycia
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Szer. ostrza mm Nr art. EUR Nr art. EUR
 4 40 00 815 164 7,40 40 00 815 244 15,50
 6 40 00 815 166 7,40 40 00 815 246 15,50
 8 40 00 815 168 7,40 40 00 815 248 15,50
10 40 00 815 170 7,70 40 00 815 250 15,50
12 40 00 815 172 7,70 40 00 815 252 15,50
14 40 00 815 174 8,00 40 00 815 254 15,50
16 40 00 815 176 8,25 40 00 815 256 15,50
18 40 00 815 178 8,55 40 00 815 258 17,86
20 40 00 815 180 9,20 40 00 815 260 17,86
22 40 00 815 182 10,20 40 00 815 262 20,28
24 40 00 815 184 10,35 40 00 815 264 20,28
26 40 00 815 186 10,80 40 00 815 266 20,28
28 40 00 815 188 11,15 40 00 815 268 23,12
30 40 00 815 190 11,25 40 00 815 270 23,12
32 40 00 815 191 11,85 40 00 815 272 27,40
35 40 00 815 192 12,20 40 00 815 274 29,69
40 40 00 815 193 16,00 40 00 815 276 32,15
45 40 00 815 194 20,85 - -
50 40 00 815 195 32,80 - -

PC03 WC08

Dłuto płaskie Dłuto płaskie 
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · spłaszczona rękojeść 
z drewna grabowego o owalnym kształcie · ze ściskiem

DIN 5139 B · krótkie, wykonanie lekkie · specjalna stal narzędziowa 
o wysokiej zawartości węgla · gładko szlifowane · z fazowaniem bocznym 
ze spłaszczonym, lakierowanym uchwytem z drewna grabowego 
o owalnym kształcie · z 2 skuwkami stalowymi

5/497
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR Nr art. EUR
6-częśc. 40 00 815 305 55,95 40 00 815 310 100,24

PC03 WC08

Komplet dłut płaskich Komplet dłut płaskich 
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · ze spłaszczoną rękojeścią z 
drewna grabowego o owalnym kształcie  · z zaciskiem

Zawartość: 
po 1 szt. dłuto płaskie szerokość krawędzi skrawającej 6,10,12,16,20,26 mm

DIN 5139 · specjalna stal narzędziowa o wysokiej zawartości węgla · 
z fazowaniem bocznym ze spłaszczonym, lakierowanym uchwytem z 
drewna grabowego o owalnym kształcie  · z 2 skuwkami stalowymi

Zawartość: 
po 1 szt. dłuta płaskiego Szerokość krawędzi skrawającej 6,10,12,16,20,26 
mm 
 
Dostawa w pudełku kartonowym
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Komplet dłut płaskich
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · ze spłaszczoną rękojeścią 
z drewna grabowego o owalnym kształcie  · z zaciskiem
Zawartość: 
po 1  szt. dłuto płaskie szerokość krawędzi skrawającej 

6,8,10,12,16,20,22,24,26,30 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
10 części 40 00 815 371 91,50 PC03

Zestaw krótkich dłut
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · ze spłaszczoną rękojeścią 
z drewna grabowego, naoliwione  · z zaciskiem
Zawartość: 
po 1 szt. dłuto krótkie szerokość krawędzi skrawającej 12,16,20,26,30 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
5 części 40 00 815 375 99,75 PC03

Dłuto płaskie
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · 2-materiałowa rękojeść 
i kapturek ochronny

Zawartość Nr art. EUR Nr art. EUR
6-częśc. 40 00 815 306 75,95 40 00 815 312 115,07

PC03 WC08

Szer. ostrza mm Nr art. EUR KO
 8 40 00 815 222 8,55 PC03
10 40 00 815 223 8,95 PC03
12 40 00 815 224 8,95 PC03
16 40 00 815 226 9,25 PC03
20 40 00 815 228 10,40 PC03
24 40 00 815 230 11,40 PC03
26 40 00 815 231 11,80 PC03
30 40 00 815 233 12,30 PC03
32 40 00 815 280 13,25 PC03
35 40 00 815 281 13,25 PC03
40 40 00 815 282 17,25 PC03

Komplet dłut płaskich Komplet dłut płaskich 
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · ze spłaszczoną rękojeścią z 
drewna grabowego o owalnym kształcie   · z zaciskiem

Zawartość: 
po 1 szt. dłuto płaskie szerokość krawędzi skrawającej 6,10,12,16,20,26 mm 
 
Dostawa w skrzynce drewnianej

DIN 5139 · specjalna stal narzędziowa o wysokiej zawartości węgla  · 
z fazowaniem bocznym ze spłaszczonym, lakierowanym uchwytem 
z drewna grabowego o owalnym kształcie  · z 2 skuwkami stalowymi

Zawartość: 
po 1 szt. dłuta płaskiego Szerokość krawędzi skrawającej 
6,10,12,16,20,26 mm 
 
Dostawa w skrzynce drewnianej
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Komplet dłut płaskich
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko 
szlifowane · 2-materiałowa rękojeść 
i kapturek ochronny
Zawartość: 
dłuto płaskie szerokość ostrza 6, 10, 
12, 16, 20, 26 mm 
 
Dostawa w skrzynce drewnianej

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częśc. 40 00 815 234 80,50 PC03

Komplet dłut płaskich
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko 
szlifowane · 2-materiałowa rękojeść 
z bijakiem 
Zawartość: 
po 1 szt. dłuto płaskie 
szerokość krawędzi skrawającej 
6,10,12,16,20,26 mm

Dłuto MULTI 2Cut
z 2 ostrzami: przednim i bocznym · wykuwanie, cięcie, skrobanie, rozłupywanie, nacinanie, 
rozcinanie, naddzieranie · ostrza obustronnie szlifowane i polerowane na wysoki połysk · 
cała długość użytkowa hartowana w roztworze soli do 60 +/- 1 HRc · grzbiet hartowany, 
może być używane z młotkiem z tworzywa sztucznego lub drewnianym · całość z kaburą · 
ze spłaszczonym uchwytem 2 materiałowym 
 
cięcie przednie: szerokość 26 mm · ostrze boczne: bardzo długie 90 mm

Nr art. EUR KO
40 00 815 347 28,01 WC08
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO
6 części 40 00 815 373 62,95 PC03

Szer. ostrza mm Typ Nr art. EUR Typ Nr art. EUR
26 wykonanie ciężkie 40 00 815 387 30,50 - - -
28 wykonanie ciężkie 40 00 815 388 30,50 wersja ciężka 40 00 815 348 40,74
30 wykonanie ciężkie 40 00 815 389 32,90 wersja ciężka 40 00 815 350 40,74
32 wykonanie ciężkie 40 00 815 390 32,90 wersja ciężka 40 00 815 352 44,14
35 wykonanie ciężkie 40 00 815 391 35,00 wersja ciężka 40 00 815 355 55,39
40 wykonanie ciężkie 40 00 815 392 35,00 wersja ciężka 40 00 815 360 58,28
45 wykonanie ciężkie 40 00 815 393 46,00 - - -

PC03 WC08

Dłuto ciesielskie Dłuto ciesielskie 
DIN 5141 BHL · specjalna stal narzędziowa o wysokiej zawartości węgla · 
półdługie, wykonanie ciężkie · gładko szlifowane · ze ścięciami bocznymi, 
okrągłym, polakierowanym uchwytem z drewna grabowego o owalnym 
kształcie · z 2 skuwkami stalowymi i skórzaną pochwą

DIN 5141 BHL · specjalna stal narzędziowa o wysokiej zawartości węgla · 
półdługie, ciężkie wykonanie · gładko szlifowane · uchwyty z drewna 
grabowego sfazowane bocznie, okrągłe, mocne i lakierowane o owalnym 
kształcie · z 2 stalowymi skuwkami i skórzanym krążkiem

Żłobak Żłobak 
DIN 5142 · stal chr.-wanad.  · dokładnie szlifowana powierzchnia · 
z lakierowanym uchwytem z drewna grabowego o owalnym kształcie  · 
z 2 skuwkami stalowymi 

DIN 5142 · krótkie, wykonanie lekkie · specjalna stal o wysokiej zawartości 
węgla · gładko szlifowane · ze spłaszczonym, lakierowanym z uchwytem 
z drewna grabowego o owalnym kształcie · z 2 skuwkami stalowymi 

Szer. ostrza mm Nr art. EUR Nr art. EUR
 6 40 00 815 377 13,50 40 00 815 366 19,22
10 40 00 815 378 13,50 40 00 815 368 19,22
12 40 00 815 379 13,50 40 00 815 370 19,22
16 40 00 815 380 13,75 40 00 815 372 19,22
18 40 00 815 381 14,70 40 00 815 367 21,61
20 40 00 815 382 15,50 40 00 815 374 21,61
26 - - 40 00 815 376 24,28
30 - - 40 00 815 369 28,60

PC03 WC08
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

 
ostrzałki znajdują się w katalogu od strony 4/46

Ośnik
z długim skośnym ostrzem · z uchwytem z drewna grabowego

Nr art. EUR KO
40 00 815 410 8,14 WC08

Ośnik
z dwustronnym wygiętym ostrzem · z uchwytem z drewna grabowego

Nr art. EUR KO
40 00 815 412 11,60 WC08

Ośnik
z zaokrąglonym grzbietem i prostym ostrzem · z uchwytem z drewna 
grabowego

Nr art. EUR KO
40 00 815 416 9,34 WC08

Zestaw do dłut
6 różnych profili · najwyższa jakość · 
dostawa w pudełku kartonowym.
Zawartość:  
Dłuto do snycerki 3201: 8 mm, 3208: 
6 mm, 3239: 6 mm 
nóż ośnik 3351, 3353, 3356 
Osełka uniwersalna 3707: 
80 x 30 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
7-częściowa 40 00 815 426 83,00 WC08

Komplet dłut tokarskich
stal chr.-wanad.  · ostrze gładko szlifowane · długość ostrza 100 mm
Zawartość: 
dłuto płaskie 13 mm, dłuto drążone 10 mm, w mm, dłuta zakrzywione 
5 mm, dłuta ostre 13 mm, dłuta okrągłe 13 mm 
 
Dostawa w futerale z tworzywa sztucznego

Zawartość Nr art. EUR KO
5 części 40 00 815 400 40,50 PC03

Podbijak drewniany stolarski
z drewna grabowego · trzonek z drewna jesionowego, główka i trzonek · 
klejone i zaklinowane

Dł. głowicy 
mm

Wys. 
głowicy mm

Waga 
g

Nr art. EUR KO

140 80 1000 40 00 811 625 23,50 WK40

Podbijak drewniany stolarski
główka podbijaka stolarskiego z buka zwyczajnego z poręcznym trzonkiem  
z drewna jesionowego · główka podbijaka stolarskiego i trzonek są 
połączone wklejonym klinem · lakierowany

Dł. głowicy 
mm

Powierzchnia 
udarowa mm

Waga 
g

Nr art. EUR KO

105 ok. 62 x 75 mm 500 40 00 811 621 19,60 WX54

Młotek drewniany
korpus młotka z drewna grabowego z dociskanym kołnierzem metalowym 
i owalnym trzonkiem z drewna jesionowego

Ø głowicy mm Waga g Nr art. EUR KO
50  230 40 00 811 605 12,50 WK40
60  340 40 00 811 606 14,00 WK40
70  550 40 00 811 607 16,75 WK40
80  840 40 00 811 608 21,50 WK40
90 1160 40 00 811 609 25,00 WK40

Kątownik stolarski
z drewnianym ramieniem i okuciem z mosiądzu · język stalowy, skos 
i podziałka

Długość szyny mm Nr art. EUR KO
200 40 00 858 472 10,50 PC03
250 40 00 858 473 11,00 PC03
300 40 00 858 474 11,75 PC03
400 40 00 858 475 12,50 PC03
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Suwmiarka traserska
z drewna grabowego · z dwoma ustawianymi niezależnie przymiarami · 
z wpuszczanymi, dobrze czytelnymi skalami milimetrowymi · wąskie 
znaczniki traserskie ze stali · Śruby ustalające

Długość wymiarowa mm Nr art. EUR KO
150 40 00 858 530 26,60 WX54

Kątownik stolarski
z drewna grabowego · staranne wykonanie · głowica z praktycznym 
żłobieniem

Długość szyny mm Nr art. EUR KO
150 40 00 858 501 12,50 WX54
250 40 00 858 502 14,40 WX54
350 40 00 858 503 16,90 WX54
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kątownik
wykonanie precyzyjne · sprężynujący język z twardej stali z laserowaną 
skalą milimetrową · ramię z drewna palisandru z praktycznym żłobieniem 
i wpuszczaną z dwóch stron mosiężną szyną · z nitowaniem poczwórnym

Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
150 40 00 858 504 38,20 WX54
250 40 00 858 505 49,20 WX54
350 40 00 858 506 61,80 WX54
400 40 00 858 507 69,00 WX54

Precyzyjny kątownik nastawny do ukosów
sprężynujący język z twardej stali niebieskiej · ramię z drewna różanego 
z poręcznym rowkiem i rowkowaną mosiężną szyną

Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
300 40 00 858 532 51,50 WX54

Kątownik do skosów
z drewnianym ramieniem i okuciem z mosiądzu · język stalowy

Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
250 40 00 858 526 10,00 PC03
300 40 00 858 527 10,50 PC03

Kątownik nastawny do ukosów
twardy · z drewna grabowego  · staranne wykonanie · 
głowica z praktycznym żłobieniem

Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
400 40 00 858 531 17,40 WX54

Kątownik nastawny
z polerowanym ramieniem z drewna bukowego · lakierowany i z okuciami 
z mosiądzu · język ze stali niebieskiej

Długość szyny mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
250 175 40 00 858 515 11,50 PC03
300 200 40 00 858 516 12,00 PC03

Precyzyjny kątownik nastawny
do zdejmowania, przenoszenia i kreślenia kątów dowolnej wielkości · 
ramię z drewna palisandru z praktycznym żłobieniem i mocnym 
mosiężnym profilem U · sprężynujący język z twardej stali niebieskiej 
z otworem podłużnym do pomiarów wewnętrznych · blokada za pomocą 
mosiężnej nakrętki motylkowej

Długość szyny mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
250 175 40 00 585 529 42,80 WX54
300 200 40 00 858 536 48,70 WX54

Kątownik nastawny
do zdejmowania, przenoszenia i kreślenia kątów dowolnej wielkości · 
ramieniem z drewna bukowego i okuciem miedzianym · język ze stali 
niebieskiej i podłużny otwór do pomiarów wewnętrznych

Długość szyny mm Nr art. EUR KO
300 40 00 858 520 35,20 WX54

Kątownik nastawny
z drewna grabowego · dokładne i staranne wykonanie · blokada za pomocą 
nakrętki motylkowej

Długość szyny mm Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
350 380 40 00 858 537 24,90 WX54
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Suwmiarka traserska
z drewna grabowego z pokryciem z drewna gwajakowego Vera · dwa 
niezależnie regulowane przymiary, z wpuszczanymi, czytelnymi skalami 
milimetrowymi · śruby ustalające · wąskie znaczniki traserskie ze stali

Długość wymiarowa mm Nr art. EUR KO
150 40 00 858 556 31,40 WX54

Szablony kątów
do sprawnego docinania wykładzin podłogowych na stopnie schodów · 
składa się z 13 szyn aluminiowych i akcesoriów · w drewnianej skrzynce

Nr art. EUR KO
40 00 857 515 68,00 OB11

Przyrząd do trasowania Alpha
do szybkiego trasowania wszystkich rodzajów konstrukcji ciesielskich · 
do trasowania kulawek, krokwi stopniowych i schodów prostych, jak też 
do wrębów pojedynczych i podwójnych · skośnica i inne narzędzia stają 
się zbędne · ze stali szlachetnej · nierdzewne · skale milimetrowe na 
szczelinach poziomych i pionowych

Długość szyny mm Nr art. EUR KO
430 x 795 40 00 857 520 59,95 OB11
430 x 900 40 00 857 519 66,25 OB11

Przyrząd do trasowania Alpha Classic Set
z przyrządem do trasowania Alpha Classic · nierdzewna stal szlachetna · 
wytrawiona skala · kąt i ćwierć okrąg zespawane bezszwowo ze stali do 
taśm sprężynowych · skale milimetrowe na szczelinach poziomych i 
pionowych 
 
z kątownikiem ciesielskim · nierdzewna stal szlachetna · bezszwowy · 
dokładność kąta prostego 0,005 mm na cm długości ramienia 
 
ze skośnicą z drewna bukowego 500 mm · z długim otworem we 
wskazówce

Długość szyny mm Nr art. EUR KO
500 40 00 809 300 68,00 OB11

Kątownik ciesielski
ze stali · ocynkowany · ze skalą · bez otworów traserskich

Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
 600 x 280 40 00 858 450 12,75 PC03
 700 x 300 40 00 858 451 13,25 PC03
 800 x 320 40 00 858 452 13,50 PC03
1000 x 380 40 00 858 453 14,25 PC03

Kątownik ciesielski
ze stali · ocynkowany · ze skalą i otworami traserskimi

Dł. ramienia mm Nr art. EUR KO
 700 x 300 40 00 858 456 14,00 PC03
 800 x 320 40 00 858 457 14,25 PC03
1000 x 380 40 00 858 458 14,95 PC03
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Ø mm Dł. użytkowa mm Dł. całkowita mm Ø chwytu mm Wersja trzpienia Nr art. EUR KO
 3  30  70  3,0 walc. 40 00 863 407 4,46 WC18
 4  43  75  4,0 walc. 40 00 863 408 5,18 WC18
 5  52  85  5,0 walc. 40 00 863 409 6,22 WC18
 6  57  95  6,0 walc. 40 00 863 410 6,75 WC18
 8  70 110  8,0 walc. 40 00 863 411 9,14 WC18
10  87 133 10,0 walc. 40 00 863 412 12,90 WC18
12 101 151 10,0 walc. 40 00 863 413 17,94 WC18

Wiertło kręte HSS do drewna Type 013C
profesjonalne wykonanie · z kłem centrującym ·  2 ostrza i 2 zdzieraki i 4 prowadnice · optymalne zdzieraki ciągną w dół 
i przecinają włókna drewniane · 4 prowadnice zapobiegają odchyleniom średnicy

Obszary zastosowania: wszystkie rodzaje drewna, drewna klejonego oraz płyty MDF i szkło akrylowe

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wiertło szalunkowe
ze stali CV · długie, bezpieczne wiertło spiralne do deskowań ze stali 
wysokiej jakości do przewiercania oszalowań w jednym cyklu roboczym

Ø mm Długość 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

 8 400 chwyt walcowy 40 00 863 031 3,30 PC03
 8 600 chwyt walcowy 40 00 863 051 3,90 PC03
10 400 chwyt walcowy 40 00 863 033 3,65 PC03
10 600 chwyt walcowy 40 00 863 053 4,30 PC03
12 400 chwyt walcowy 40 00 863 035 4,65 PC03
12 600 chwyt walcowy 40 00 863 055 5,30 PC03
14 400 chwyt walcowy 40 00 863 032 5,20 PC03
14 600 chwyt walcowy 40 00 863 057 6,00 PC03
16 400 chwyt walcowy 40 00 863 034 5,70 PC03
16 600 chwyt walcowy 40 00 863 059 6,60 PC03
18 400 chwyt walcowy 40 00 863 036 7,40 PC03
18 600 chwyt walcowy 40 00 863 061 8,80 PC03
20 400 chwyt walcowy 40 00 863 037 8,70 PC03
20 600 chwyt walcowy 40 00 863 063 10,30 PC03
22 400 chwyt walcowy 40 00 863 038 12,00 PC03
22 600 chwyt walcowy 40 00 863 065 13,65 PC03
10 600 z chwytem SDS-Plus 40 00 863 075 9,65 PC03
12 600 z chwytem SDS-Plus 40 00 863 076 10,80 PC03
18 600 z chwytem SDS-Plus 40 00 863 079 23,00 PC03
20 600 z chwytem SDS-Plus 40 00 863 080 25,90 PC03
22 600 z chwytem SDS-Plus 40 00 863 081 30,00 PC03

Wiertło kręte do drewna, maszynowe
stal C70, stal chromowo-wanadowa · chwyt walcowy · 
frezowane w całości, z kłem centrującym i zdzierakami

Ø 
mm

Dł. całkowita 
mm

Ø chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

 3,0  61  3 40 00 863 103 1,05 PC03
 4,0  75  4 40 00 863 104 1,15 PC03
 5,0  86  5 40 00 863 105 1,23 PC03
 6,0  93  6 40 00 863 106 1,23 PC03
 7,0 109  7 40 00 863 716 1,30 PC03
 8,0 117  8 40 00 863 108 1,45 PC03
10,0 133 10 40 00 863 110 1,80 PC03
12,0 151 10 40 00 863 112 2,45 PC03
13,0 151 10 40 00 863 721 3,15 PC03
14,0 160 10 40 00 863 114 3,30 PC03
15,0 162 10 40 00 863 722 3,90 PC03
16,0 162 10 40 00 863 116 4,15 PC03
18,0 185 10 40 00 863 118 7,23 PC03
20,0 205 13 40 00 863 120 8,80 PC03
22,0 210 13 40 00 863 723 12,15 PC03

Zestaw wierteł spiralnych do drewna
stal chr.-wanad.  · z kłem centrującym i 2 głównymi ostrzami · 
z chwytami walcowymi
Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego

Wersja mm Zawartość Nr art. EUR KO
śred. 4, 5, 6, 8, 10 5 części 40 00 863 130 6,65 PC03
śred. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10

8-częśc. 40 00 863 717 11,15 PC03

Zestaw wierteł spiralnych do drewna
idealnie nadają się do wiertarek akumulatorowych · dokładne nawiercanie 
i czyste otwory dzięki oszlifowanemu kłowi centrującemu i dwóm rowkom 
 
Obszary zastosowania: drewno miękkie i twarde, sklejka, płyty 
wiórowe

Wersja Zawartość Nr art. EUR KO
 8-częśc. Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 mm 
40 00 865 117 14,76 WU14

10 szt. śred. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12

40 00 865 118 20,21 WU14

40 00 865 11840 00 865 117
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pogłębiacz nasadzany Type 0639
HSS · 5 ostrzy · prawobieżny · 90° · do nasadzania na wiertła kręte 
do drewna
Obszary zastosowania: do efektywnego wiercenia i pogłębiania 
w miękkim i twardym drewnie oraz tworzywie sztucznym w jednej 
operacji roboczej

Ø wiercenia 
mm

Długość 
mm

Ø opuszcze-
nia mm

Nr art. EUR KO

3 25 16 40 00 863 439 7,89 WC18
4 25 16 40 00 863 440 7,89 WC18
5 25 16 40 00 863 441 7,89 WC18
6 25 16 40 00 863 442 7,89 WC18

Pogłębiacz stożkowy Type 0600
również DIN 6446B ·  z podtoczonym chwytem walcowym · 90° · 
długość trzonka 30 mm · 5 ostrzy zapewnia pogłębianie bez zadziorów
Obszary zastosowania: do pogłębiania i gratowania otworów

Ø opuszcze-
nia mm

Dł. całkowita 
mm

Dł. chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

10 90 30 40 00 863 435 7,90 WC18
13 90 30 40 00 863 436 8,89 WC18
16 90 30 40 00 863 443 8,67 WC18
20 90 30 40 00 863 438 11,27 WC18

Pogłębiacz Type 060A
ze stopowej stali narzędziowej · 7-ostrzowy pogłębiacz 90° z nierówną 
podziałką · precyzyjnie szlifowany CNC · z trzonkiem cylindrycznym Ø 6 mm · 
bezdrganiowe pogłębianie
Obszary zastosowania: do pogłębiania drewna twardego, płyt 
powlekanych lub okleinowych, drewna miękkiego, tworzyw 
sztucznych, metali nieżelaznych

Ø opuszczenia mm Długość mm Nr art. EUR KO
16 90 40 00 863 437 9,04 WC18

Wiertło centrujące Type 0500
standardowe wykonanie · regulowana średnica cięcia · wszystkie 
części hartowane · rdzeń polerowany · 2 wymienne noże niepowlekane 
polerowane · trzpień 3-płaszczyznowy · nadaje się również idealnie do 
wysokich prędkości obrotowych
Obszary zastosowania: do miękkiego drewna

Ø wiercenia 
mm

Długość 
mm

Trzpień Nr art. EUR KO

15 - 45 130 6-kątny 40 00 863 444 15,58 WC18
22 - 76 190 6-kątny 40 00 863 445 31,08 WC18

Zestaw wierteł ciesielskich spiralnych
do wszelkich prac w drewnie twardym i miękkim · wiertło wykonane 
zgodnie z DIN z uchwytami sześciokątnymi
Całość w drewnianej kasetce

Wersja Zawartość mm Nr art. EUR KO
8 części Ø 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20
40 00 863 252 29,50 PC03

6 części Ø 10, 12, 14, 16, 
18, 20

40 00 863 251 45,50 PC03

Ø mm Dł. użytkowa mm Ø chwytu Wersja trzpienia Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
 6 250 walcowy 320 40 00 863 414 11,87 WC18
 6 390 walcowy 460 40 00 863 425 20,00 WC18
 7 250  1/4” 6-kąt. 320 40 00 863 415 11,87 WC18
 8 390  1/4” 6-kąt. 460 40 00 863 426 20,00 WC18
 8 250  1/4” 6-kąt. 320 40 00 863 416 11,87 WC18
10 390  9 6-kąt. 460 40 00 863 427 20,15 WC18
10 250  9 6-kąt. 320 40 00 863 417 13,59 WC18
12 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 428 20,57 WC18
12 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 418 14,01 WC18
14 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 429 21,83 WC18
14 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 419 14,24 WC18
16 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 430 24,10 WC18
16 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 420 14,67 WC18
18 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 431 25,11 WC18
18 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 421 16,38 WC18
20 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 432 27,78 WC18
20 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 422 18,31 WC18
22 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 433 31,50 WC18
22 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 423 20,04 WC18
24 390 12 6-kąt. 460 40 00 863 434 34,52 WC18
24 250 12 6-kąt. 320 40 00 863 424 21,76 WC18

Wiertło ciesielskie Type 0084
(wiertło Lewis) · z gwintowanym szpicem, z 1 zdzierakiem · inne średnice i długości dostępne na zamówienie

Obszary zastosowania: do przewiercania belek i krokwi, zdzierak do gładkich krawędzi skrawających 
z niezależnym posuwem
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wiertło sękownicze maszynowe
DIN 7483 G · z kłem centrującym i 2 głównymi ostrzami · szlifowane 
na okrągło i z zachowaniem miary · chwyt walcowy · długość części 
chwytowej 30 mm ·   

Ø 
mm

Ø 
chwytu 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Dł. 
robocza 
mm

Nr art. EUR KO

15  8 90 57 40 00 863 715 3,40 PC03
20  8 90 57 40 00 863 720 3,90 PC03
25  8 90 57 40 00 863 725 4,00 PC03
30  8 90 57 40 00 863 730 5,40 PC03
35 10 90 57 40 00 863 735 6,00 PC03
40 10 90 57 40 00 863 740 7,50 PC03

Zestaw wierteł sękowniczych
w solidnym, tradycyjnie kutym wykonaniu · kieł centrujący · 2 główne ostrza · 
2 ostrza pierścieniowe
Zawartość:  
po 1 szt. wiertła sękowniczego maszynowego o śred. 15, 20, 25, 30, 35 mm 
 
Dostawa w drewnianej kasetce

Wersja Zawartość mm Nr art. EUR KO
5 części 15, 20, 25, 30, 35 40 00 863 745 16,00 WK46

Wiertło sękownicze Type 0310
DIN 7483G · z kłem centrującym · ostrze obwodowe · 2 ostrza i podtoczony 
chwyt walcowy · najwyższa jakość · kute
Obszary zastosowania: do wiercenia otworów ślepych, do wiercenia 
rdzeniowego i w przypadku skośnych powierzchni wejściowych, 
w miękkim i twardym drewnie, cięcia lekkie i cięcie przy niskim 
nakładzie siły, dzięki optymalnej geometrii cięcia

Ø 
mm

Ø chwytu 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

18  8 90 40 00 863 449 13,58 WC18
30  8 90 40 00 863 453 18,08 WC18
35 10 90 40 00 863 454 21,28 WC18
40 10 90 40 00 863 455 24,53 WC18
45 10 90 40 00 863 456 29,62 WC18
50 10 90 40 00 863 457 33,63 WC18

Zestaw wierteł sękowniczych Type 0310
DIN 7483G · z kłem centrującym · ostrze obwodowe · 2 ostrza i podtoczony 
chwyt walcowy · najwyższa jakość · kute
Obszary zastosowania: do wiercenia otworów ślepych, do wiercenia 
rdzeniowego i w przypadku skośnych powierzchni wejściowych, 
w miękkim i twardym drewnie, cięcia lekkie i cięcie przy niskim 
nakładzie siły, dzięki optymalnej geometrii cięcia
Dostawa w drewnianej kasetce

Wersja Zawartość mm Nr art. EUR KO
5 części 15, 20, 25, 30, 35 40 00 863 446 59,15 PC03

Wiertło sękownicze Type 0317 Wave Cutter
DIN 7483G · z kłem centrującym · ostrze obwodowe z opatentowanym 
szlifem falistym · 2 ostrza i trzonek z 3 płaszczyznami · najwyższa jakość · 
kute
Obszary zastosowania: do wiercenia otworów ślepych bez odrywania 
i z zachowaniem miary, do wiercenia rdzeniowego i w przypadku 
skośnych powierzchni wejściowych, w miękkim i twardym drewnie, 
faliste i okrągłe cięcia zapobiegają rozżarzaniu cięcia, cięcia lekkie i 
cięcie przy niskim nakładzie siły, dzięki optymalnej geometrii cięcia

Ø 
mm

Ø chwytu 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

15  8 90 40 00 863 463 16,22 WC18
16  8 90 40 00 863 464 16,22 WC18
17  8 90 40 00 863 465 11,91 WC18
18  8 90 40 00 863 466 17,11 WC18
19  8 90 40 00 863 467 18,04 WC18
20  8 90 40 00 863 468 18,04 WC18
21  8 90 40 00 863 469 12,93 WC18
22  8 90 40 00 863 470 18,57 WC18
23  8 90 40 00 863 471 19,29 WC18
24  8 90 40 00 863 472 19,29 WC18
25  8 90 40 00 863 473 20,18 WC18
28  8 90 40 00 863 474 21,54 WC18
30  8 90 40 00 863 475 22,70 WC18
32 10 90 40 00 863 476 24,69 WC18
34 10 90 40 00 863 477 25,88 WC18
35 10 90 40 00 863 478 26,74 WC18
36 10 90 40 00 863 479 27,50 WC18
38 10 90 40 00 863 480 29,38 WC18
40 10 90 40 00 863 481 30,93 WC18
42 10 90 40 00 863 482 35,14 WC18
45 10 90 40 00 863 483 37,31 WC18
46 10 90 40 00 863 484 37,31 WC18
48 10 90 40 00 863 485 38,75 WC18
50 10 90 40 00 863 486 42,24 WC18
55 10 90 40 00 863 487 36,40 WC18
60 10 90 40 00 863 488 68,62 WC18
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wierteł sękowniczych Type 0317
Wave Cutter · DIN 7483G · z kłem centrującym · ostrze obwodowe 
z opatentowanym szlifem falistym · 2 ostrza i trzonek z 3 płaszczyznami · 
najwyższa jakość · kute
Obszary zastosowania: do wiercenia otworów ślepych bez odrywania 
i z zachowaniem miary, do wiercenia rdzeniowego i w przypadku 
skośnych powierzchni wejściowych, w miękkim i twardym drewnie, 
faliste i okrągłe cięcia zapobiegają rozżarzaniu cięcia, cięcia lekkie i 
cięcie przy niskim nakładzie siły, dzięki optymalnej geometrii cięcia
Dostawa w drewnianej kasetce

Wersja Zawartość mm Nr art. EUR KO
5 części Ø 15, 20, 25, 30, 35 40 00 863 447 109,24 WC18
6-częśc. Ø 20, 25, 30, 35, 

40, 50
40 00 863 448 169,14 WC18

40 00 863 448

40 00 863 447

Środkowiec dwuostrzowy Type 0430
profesjonalne wykonanie · HW, wysokiej jakości, rodzaje węglika 
spiekanego · z małym kłem centrującym, 2 zdzierakami, 2 ostrzami · 
z podtoczonym chwytem walcowym · najwęższe tolerancje
Obszary zastosowania: do wiercenia w twardym drewnie, drewnie 
klejonym, płytach prasowanych, wiórowych i pokrytych tworzywem 
sztucznym

Ø znamiono-
wa mm

Ø chwytu 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

15 10 90 40 00 863 489 26,84 WC18
16 10 90 40 00 863 490 27,45 WC18
18 10 90 40 00 863 491 28,22 WC18
20 10 90 40 00 863 492 28,77 WC18
22 10 90 40 00 863 493 31,10 WC18
25 10 90 40 00 863 494 32,04 WC18
26 10 90 40 00 863 495 32,62 WC18
30 10 90 40 00 863 496 34,25 WC18
35 10 90 40 00 863 497 36,94 WC18
40 10 90 40 00 863 498 43,46 WC18
45 10 90 40 00 863 499 52,79 WC18
50 10 90 40 00 863 500 54,35 WC18

Zestaw środkowców dwuostrzowych z węglika spiekanego
z ostrzami z węglików spiekanych · kieł centrujący · z 2 zdzierakami 
i 2 głównymi ostrzami · szlifowane diamentem ostrza
Zawartość: 
środkowiec dwuostrzowy z węglików spiekanych śred. 15, 20, 25, 30, 35 mm 
 
Całość w drewnianej kasetce

Zawartość Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
5 części 10 40 00 863 755 63,50 PC03

Wiertło drążone Type 0360
DIN 7489 · wieloostrzowy · z ostrzem obwodowym i cylindrycznym 
trzpieniem · szlif CNC
obszar zastosowania: do wiercenia bardzo długich dybli łatających

Ø 
wewnętrzna 
mm

Dł. użytkowa 
mm

Ø chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

15  80 13 40 00 863 458 41,74 WC18
20  80 13 40 00 863 459 50,26 WC18
25  80 13 40 00 863 460 52,62 WC18
30  80 13 40 00 863 461 54,65 WC18
35 100 16 40 00 863 462 63,60 WC18

Zestaw wycinaków do otworów
wieloostrzowy · prawobieżny
Zawartość: 
po 1 szt. Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm 
 
Całość w drewnianej kasetce

Zawartość Ø chwytu mm Materiał Nr art. EUR KO
5 częściowy 13/16 WS 40 00 863 905 104,15 WK46
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kaseta z frezami do frezarki górnowrzecionowej z węglika spiekanego 
Type 973CT
profesjonalne wykonanie · różne kombinacje frezów 
 
zawartość: 
6 frezów rowkowych (Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm) 
1 frez płaszczyznowy z łożyskiem kulkowym Ø 12,7 mm 
1 frez zaokrąglający R5 mm 
2 frezy zaokrąglające z łożyskiem kulkowym (R5, R8) 
2 frezy do wyokrągleń (R4, R6,4) 
1 frez do wczepów 14° 
2 frezy do rowków typu V (60°, 90°) 
2 frezy do wyokrągleń z łożyskiem kulkowym (R5, R8) 
1 rzymski frez profilowy R4 mm 
2 frezy fazowe z łożyskiem kulkowym (22°, 45°) 
1 frez do wręgów z łożyskiem kulkowym Ø 31,8 mm (9,5 mm wręg) 
1 frez półprętowy z łożyskiem kulkowym R3,18 mm
Całość w wysokogatunkowym opakowaniu z tworzywa sztucznego

Zawartość Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
22 cz. 8,0 40 00 863 501 269,69 WC18

Zestaw frezów do wpustów
do ręcznych frezarek górnowrzecionowych · 2 ostrza · 
długość ostrza 20 mm · długość całkowita 50 mm
Zawartość: 
po 1 szt. Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm 
 
Całość w drewnianej kasetce

Zawartość Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
6-częściowy 8 40 00 863 903 22,55 WK46

Zestaw frezów zaokrąglających
do ręcznych frezarek górnowrzecionowych · 2 ostrza · z łożyskiem 
oporowym
Zawartość: 
1 szt. frez zaokrąglający 
18,7 mm Ø - r = 3 mm 
20,7 mm Ø - r = 4 mm 
22,7 mm Ø - r = 5 mm 
24,7 mm Ø - r = 6 mm 
28,7 mm Ø - r = 8 mm 
32,7 mm Ø - r = 10 mm 
 
Całość w drewnianej kasetce

Zawartość Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
6-częściowy 8 40 00 863 904 30,55 WK46

Zestaw frezów 548
do ręcznych frezarek górnowrzecionowych · wszystkie narzędzia z ostrzami 
z węglika spiekanego
Zawartość: 
1 szt. frez do wyokrągleń 25,4/33,0/8,0 mm 
1 szt. frez do gratowania i do wczepów 14,0 mm 
1 szt. frez do fazowania 12,0 mm 
1 szt. frez do rowków typu V 18,0 mm 
1 szt. fraz zaokrąglający 25,4/33,0 mm 
1 szt. frez do rowków 8,0/12,0 mm 
1 szt. frez płaszczyznowy 12,7 mm 
1 szt. frez profilowy 34,9 mm 
 
Całość w drewnianej kasetce

Zawartość Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
12-częściowy 8 40 00 863 902 56,00 WK46
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Długość 
mm

Pasuje do Nr art. EUR KO

80,5 Elu, WEGOMA 40 00 815 030 3,15 WX52
82 AEG, Bosch, Fein, Haffner, 

Hitachi, Holz-Her, Mafell, 
Makita, Metabo, Skil, Scheer 

40 00 815 032 3,15 WX52

Dwustronny nóż do strugarek TERSA
do maszyn stacjonarnych · pakowany po 2 sztuki 
 
Właściwości produktu: 
TerSolid® TriTALL® (standard) hartowana stal narzędziowa 
TersoTri® HSS-M42 wysokiej jakości stal TriHSS®-M42 24%, 
nawet dwukrotnie większa trwałość 
 
prosta wymiana noża poprzez poluzowanie listew zaciskowych i wyciąganie 
boczne · noże dwustronne · z 2 ostrzami · zacisk i zamocowanie noży dzięki 
precyzyjnemu złączu kształtowemu

Dł. x sz. x gr. mm Jakość Nr art. JS EUR KO
410 x 10 x 2,3 TerSolid® 40 00 837 003 2 10,751) WX52
520 x 10 x 2,3 TerSolid® 40 00 837 005 2 13,501) WX52
630 x 10 x 2,3 TersoTri® HSS-

M42
40 00 837 021 2 24,501) WX52

640 x 10 x 2,3 TersoTri® HSS-
M42

40 00 837 023 2 25,251) WX52

1) cena za szt.

Dwustronny nóż do strugarek
do systemów CentroFix / CentoStar / QuickFix · do maszyn 
stacjonarnych · pakowany po 4 sztuki 
 
Właściwości produktu: 
jakość HS, stal szybkotnąca wysokiej jakości 
zastosowanie do systemu szybkiego mocowania Centro-Star do szybkiej 
i prostej zmiany noża (bez śrub zaciskowych)

Dł. x sz. x gr. mm Jakość Nr art. JS EUR KO
520 x 12 x 2,7 HS 40 00 837 204 4 34,251) WX52
1) cena za szt.

Dwustronny nóż do strugarek jednorazowy System Barke®

do maszyn stacjonarnych, do strugów ciesielskich · dostępne Hema,
Mafell, Holzher, Festool, Makita - opakowanie 2 sztuki 
dostępny w długościach 40 mm - 1320 mm 
 
Właściwości produktu: 
TriHSS®-M42 wysokiej jakości stal TriHSS-M42 24%, nawet dwukrotnie 
większa trwałość

Pasuje do Dł. x szer. mm Nr art. JS EUR KO
Elektra HC 260 260 x 19 40 00 837 306 2 21,50 WX52

40 00 837 306

Zestaw frezów 558
do ręcznych frezarek górnowrzecionowych · wszystkie narzędzia z ostrzami 
z węglika spiekanego, częściowo z pierścieniem oporowym
Zawartość: 
1 szt. frez do wyokrągleń Ø 12,7 mm, promień 6,3 mm 
1 szt. frez do wyokrągleń Ø 22,0 mm, promień 6,3 mm 
1 szt. frez do gratowania i do wczepów Ø 12,7 mm, 14° 
1 szt. frez do fazowania Ø 32,0 mm, 45° 
1 szt. frez płaszczyznowy 12,7 mm 
1 szt. frez do rowków 16/12/6 mm 
1 szt. frez zaokrąglający 22,0 mm, 6,3 mm 
1 szt. frez zaokrąglający 28,6 mm, 9,5 mm 
1 szt. frez do rowków typu V 12,7 mm, 90° 
1 szt. frez profilowy 25,0 mm, 4,0 mm 
 
Całość w drewnianej kasetce

Zawartość Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
12-częściowy 8 40 00 863 900 36,00 WK46

Nóż dwustronny z węglika spiekanego
do elektrycznych strugów ręcznych
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
250 3,2 30 80 poz. do pił tarczowych stołowych 40 00 814 878 58,00 PX13
300 3,2 30 96 poz. do pił tarczowych stołowych 40 00 814 879 71,70 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany 
 
kształt zęba - płaski ząb trapezowy (TF) poz. 
 
zastosowanie do aluminium, tworzyw sztucznych i powlekanych paneli

Ø zewn. Szerokość cięcia mm Otwór Liczba zębów Nr art. EUR KO
120 2,8 - 3,6 20 12+12 40 00 814 880 60,90 PX13
120 2,8 - 3,6 22 12+12 40 00 814 881 60,90 PX13

Brzeszczot do pił tarczowych z małym, wstępnie nacinającym brzeszczotem
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany 
 
2-częśc., regulowana 
 
stosowana w połączeniu z 40 00 814 878 lub 40 00 814 879

Ø zewn. Szerokość cięcia mm Otwór Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
250 3,2 30 80 neg. do pił poprzecznych 40 00 814 882 59,50 PX13
300 3,2 30 96 neg. do pił poprzecznych 40 00 814 883 73,60 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany 
 
kształt zęba - płaski ząb trapezowy (TF) neg. 
 
zastosowanie do aluminium, tworzyw sztucznych i powlekanych paneli

Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
300 3,2 30 FF 20 20 40 00 814 900 36,25 PX13
315 3,2 30 FF 20 20 40 00 814 901 33,55 PX13
350 3,5 30 FF 24 20 40 00 814 902 41,40 PX13
400 3,8 30 FF 28 20 40 00 814 903 52,30 PX13
450 4,0 30 FF 32 20 40 00 814 904 67,05 PX13
500 4,0 30 FF 36 20 40 00 814 905 90,00 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
do cięcia gwoździ i betonu · z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany · do piłowania drewna do 
deskowania, drewna okrągłego i krawędziaków z resztkami betonu, okuć i gwoździ oraz do gazobetonu

kształt zęba = płaski fazowany (FF)

509-05_17___im Aufbau[2245143]-BI.indd   509 07.11.2018   14:30:54



5/510

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
250 3,2 30 WZ 42 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21 40 00 814 920 37,20 PX13
300 3,2 30 WZ 48 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21 40 00 814 921 50,80 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany · do piłowania materiałów płytowych z okleiną lub 
jednostronnie obłożonych tworzywem sztucznym · okleina układana warstwowo wzdłuż · twarda 
tkanina · twardy papier · powlekane lub uszlachetniane materiały płytowe · : 3,2 mm · Otwór: 30 mm

kształt zęba = uniwersalny ząb przemienny (UW)

Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
250 3,2 30 WZ 60 1, 2, 4, 5, 10, 21 40 00 814 925 54,85 PX13
300 3,2 30 WZ 72 1, 2, 4, 5, 10, 21 40 00 814 926 66,90 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany · do materiałów płytowych ze szlachetną okleiną lub 
jednostronnie obłożonych tworzywem sztucznym oraz do materiałów o uszlachetnionej powierzchni 
przy najwyższych wymaganiach odnośnie do jakości rzazu · grubość materiału przecinanego do 50 mm · 
Otwór: 30 mm 
 
kształt zęba = ząb przemienny z tworzywa (KW)

Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
250 3,2 30 WZ 80 1, 2, 4, 5, 9, 10, 21 40 00 814 930 55,30 PX13
300 3,2 30 WZ 96 1, 2, 4, 5, 9, 10, 21 40 00 814 931 69,40 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany · do materiałów płytowych ze szlachetną okleiną lub 
jednostronnie obłożonych tworzywem sztucznym oraz do materiałów o uszlachetnionej powierzchni 
przy najwyższych wymaganiach odnośnie do jakości rzazu · grubość materiału przecinanego do 25 mm · 
tworzywo sztuczne do 10 mm  
 
kształt zęba = ząb przemienny o profilu wielozębnym (VW)

Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
300 3,2 30 WZ 28 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 910 38,70 PX13
315 3,2 30 WZ 28 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 911 40,45 PX13
350 3,5 30 WZ 32 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 912 46,80 PX13
400 3,5 30 WZ 36 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 913 55,30 PX13
450 3,8 30 WZ 40 1, 2, 4, 8, 9, 21 40 00 814 914 68,70 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany  · do cięcia podłużnego i poprzecznego we wszystkich 
odmianach drewna naturalnego, materiałach płytowych z drewna, również jednostronnie sklejanych lub 
jednostronnie obłożonych tworzywem sztucznym

kształt zęba = ząb przemienny (W) z wyrzutnikiem wiórów

40 00 814 910
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Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
150 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 830 25,95 PX13
150 2,6 20 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 831 23,40 PX13
160 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 835 22,35 PX13
160 2,6 20 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 836 22,35 PX13
170 2,6 30 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 840 28,50 PX13
180 2,6 16 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 842 33,60 PX13
180 2,6 30 WZ 36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 844 33,60 PX13
190 2,8 20 WZ 42 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 846 34,80 PX13
190 2,8 30 WZ 42 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 847 28,95 PX13
210 3,0 30 WZ 48 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 849 34,45 PX13
216 3,0 30 WZ neg. 48 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 851 35,35 PX13
216 3,0 30 WZ neg. 64 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 853 38,40 PX13
230 3,0 30 WZ 64 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 855 40,60 PX13
160 2,6 20 WZ 20 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 860 17,25 PX13
180 2,6 16 WZ 22 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 862 23,95 PX13
190 2,8 16 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 864 25,35 PX13
190 2,8 20 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 865 26,70 PX13
190 2,8 30 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 866 21,25 PX13
210 3,0 30 WZ 30 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 867 29,20 PX13
230 3,0 30 WZ 34 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21 40 00 814 869 35,05 PX13

Precyzyjny brzeszczot do piły tarczowej
z węglika spiekanego, szlifowany i polerowany · do materiałów płytowych i obustronnie obłożonych 
tworzywem sztucznym oraz do materiałów o uszlachetnionej powierzchni przy najwyższych 
wymaganiach odnośnie do jakości rzazu 
 
kształt zęba = ząb przemienny (W)

Kształt zębów Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Nr art. EUR KO
WZ 160 2,6 20 WZ 24 40 00 815 427 26,89 WU12
WZ 190 2,6 30 WZ 24 40 00 815 429 34,73 WU12
WZ 190 2,0 30 WZ 48 40 00 815 430 45,22 WU12
WZ 200 2,8 30 WZ 24 40 00 815 431 36,74 WU12
WZ 200 2,8 30 WZ 48 40 00 815 432 45,22 WU12
WZ 230 2,8 30 WZ 48 40 00 815 436 47,19 WU12
WZ 160 2,6 20 WZ 36 40 00 815 437 37,04 WU12
WZ 160 2,6 20 WZ 48 40 00 815 438 42,32 WU12
WZ 190 2,6 30 WZ 48 40 00 815 439 45,22 WU12
WZ 190 2,6 30 WZ 60 40 00 815 440 47,19 WU12
WZ 210 2,8 30 WZ 48 40 00 815 441 45,89 WU12
WZ 210 2,8 30 WZ 60 40 00 815 442 47,86 WU12
WZ/N 216 2,8 30 WZ/N 48 40 00 815 443 61,62 WU12
WZ/N 216 2,8 30 WZ/N 60 40 00 815 444 65,26 WU12
WZ 250 3,2 30 WZ 40 40 00 815 445 44,25 WU12
UW 300 3,2 30 UW 48 40 00 815 446 63,26 WU12
WZ 250 3,2 30 WZ 60 40 00 815 447 57,05 WU12
WZ/N 250 3,2 30 WZ/N 60 40 00 815 448 68,18 WU12
VW 250 3,2 30 VW 80 40 00 815 450 76,08 WU12
WZ/N 250 3,2 30 WZ/N 80 40 00 815 451 76,71 WU12

Brzeszczot do piły tarczowej Optiline Wood
zęby z węglika spiekanego · SK5 stal · hartowana (> 40 HRC) · szczeliny w rdzeniu i dylatacyjne
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5/512

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kształt zębów Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Nr art. EUR KO
TR-F 160 2,2 20 TR-F 48 40 00 815 467 52,30 WU12
TR-F 190 2,6 30 TR-F 56 40 00 815 468 63,95 WU12

Brzeszczot do piły tarczowej Expert for high pressure Laminata
do czystych cięć w wysokociśnieniowych płytach uszczelniających · do cięcia płyt Trespa® · zęby z węglika spiekanego · 
zęby z Microteq zapewniają długą żywotność

Kształt zębów Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Nr art. EUR KO
WZ 315 3,2 30 WZ 20 40 00 815 458 38,38 WU12
WZ 350 3,2 30 WZ 24 40 00 815 459 46,90 WU12
WZ 400 3,2 30 WZ 28 40 00 815 460 51,14 WU12
WZ 450 3,8 30 WZ 32 40 00 815 461 65,57 WU12

Brzeszczot do piły tarczowej Construct Wood
specjalny wzór zębów oraz szeroka podpora z tyłu zapewniają dużą siłę oporu i tną drewno budowlane zawierające ciała 
obce takie jak gwoździe i resztki betonu · zęby z węglika spiekanego · SK55 stal · hartowana (> 40 HRC)

Kształt zębów Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Nr art. EUR KO
WZ 170 2,6 30 WZ 40 40 00 815 428 42,14 WU12
WZ 210 2,8 30 WZ 30 40 00 815 433 42,84 WU12
WZ 210 2,4 30 WZ 40 40 00 815 434 45,09 WU12
WZ 230 2,8 30 WZ 36 40 00 815 435 46,16 WU12
WZ 300 3,2 30 WZ 72 40 00 815 449 101,45 WU12
WZ 300 3,2 30 WZ 96 40 00 815 452 105,03 WU12
WZ 450 4,5 30 WZ 34 40 00 815 457 85,66 WU12
WZ 120 1,8 20 WZ 12 40 00 815 462 20,29 WU12
WZ 120 1,8 20 WZ 40 40 00 815 463 36,07 WU12
WZ 140 1,8 20 WZ 24 40 00 815 464 28,96 WU12
WZ 140 1,8 20 WZ 36 40 00 815 465 40,32 WU12
WZ 140 1,8 20 WZ 42 40 00 815 466 40,79 WU12

Brzeszczot do piły tarczowej Expert for Wood
zęby z węglika spiekanego · zęby z Microteq zapewniają długą żywotność

Kształt zębów Ø zewn. mm Szerokość cięcia mm Otwór mm Kształt zębów Liczba zębów Nr art. EUR KO
WZ 300 3,2 30 WZ 28 40 00 815 453 51,14 WU12
WZ 315 3,2 30 WZ 28 40 00 815 454 55,74 WU12
WZ 350 3,5 30 WZ 32 40 00 815 455 57,05 WU12
WZ 400 3,5 30 WZ 36 40 00 815 456 65,57 WU12

Brzeszczot do piły tarczowej Speedline Wood
zęby z węglika spiekanego · SK5 stal · hartowana (> 40 HRC)
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5/514

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zgodny z 
nr

Długość ząbkowana 
mm

Dł. całkowita 
mm

Wersja Zakresy stosowania Szt. na 
każdą kartę

Szt. w 
opak. 

Nr art. EUR KO

Laminator Bosch T 
101 AiF

 60 (Bi)  80 szlifowany na krzyż, 
uzębienie na styk

z powłoką, do cienkich drewien 
do 20 mm, laminatu i parkietu

5  40 00 814 648 8,601) PK15

Bosch T 101 B  75 (WS) 100 szlifowany na krzyż, 
stożkowaty

do drewna twardego i sklejki 
oraz tworzyw sztucznych

5  40 00 814 650 4,951) PK15

Bosch T 101 B  75 (WS) 100 szlifowany na krzyż 
stożkowo

do drewna twardego i sklejki 25 40 00 814 672 22,651) PK15

Bosch T 101 D  75 (WS) 100 szlifowany na krzyż, 
stożkowaty

do drewna twardego i sklejki 
oraz tworzyw sztucznych

5  40 00 814 652 4,951) PK15

Bosch T 101 D  75 (WS) 100 szlifowany na krzyż 
stożkowo

do drewna twardego i sklejki 25 40 00 814 673 23,801) PK15

T 101 BR  75 (CV) 100 szlifowany na krzyż, 
uzębienie na styk

do każdego rodzaju drewna 5  40 00 814 657 4,151) PK15

Bosch T 144 D  75 (WS) 100 rozwarte, szlifowane do każdego rodzaju drewna, 
szybkie cięcie

5  40 00 814 654 3,951) PK15

Bosch T 144 D  75 (WS) 100 rozwarte, ostrzone 
ukośnie 

do każdego rodzaju drewna 25 40 00 814 675 17,501) PK15

Bosch T 244 D  75 (WS) 100 rozwarte, szlifowane brzeszczot do cięć krzywoli-
niowych, do każdego rodzaju 
drewna

5  40 00 814 656 4,501) PK15

Bosch T 111 C  75 (WS) 100 rozwarte szlifowane do drewna twardego i 
miękkiego oraz tworzyw 
sztucznych

5  40 00 814 660 3,701) PK15

Progressor Bosch 
T 234X

 91 (CV) 117 3-krotnie szlifowany, 
stożkowy

do drewna twardego i 
miękkiego oraz tworzyw 
sztucznych

5  40 00 814 661 6,701) PK15

Bosch T 344 D 105 (WS) 132 rozwarte ostrzone 
ukośnie

ekstra długi, do każdego rodza-
ju drewna

5  40 00 814 658 6,651) PK15

Bosch S 744 D 155 (CV) 180 szlifowany, szrankowa-
ny, ostrzony ukośnie

grube drewno 5  40 00 814 663 8,201) PK15

Putsch HC33 105 (CV) 132 szlifowany na krzyż 
stożkowo

precyzyjne cięcie, do każdego 
rodzaju drewna, tworzyw 
sztucznych

5  40 00 814 671 5,801) PK15

1) cena za kartę

Brzeszczot do wyrzynarki drewno/tworzywo sztuczne
ze stopowej stali narzędziowej · pasuje do wyrzynarek firm AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, 
Milwaukee itd.

40 00 814 66340 00 814 66140 00 814 660

40 00 814 65840 00 814 65640 00 814 654 + 40 00 814 675

40 00 814 652 + 40 00 814 67540 00 814 650 + 40 00 814 67240 00 814 648

Zgodny z nr Długość ząbkowana 
mm

Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą 
kartę

Nr art. EUR KO

Bosch T 119 BO  56 falowane / frezowane jak T 119 B specjalne do cięcia kształtowego 5 40 00 837 501 5,401) WH00
Bosch T 101 AO  56 z ostrym uzębieniem/

szlifowany
do drewna miękkiego, sklejek, płyt powlekanych, 
specjalne do cięcia ługowego (1,5 - 15 mm)

5 40 00 837 506 5,471) WH00

Bosch T 111 C  74 rozwarte / frezowane do drewna miękkiego (4 - 50 mm), płyt wiórowych, 
stolarskich, pilśniowych, szybkie cięcie

5 40 00 837 502 3,921) WH00

Bosch T 144 D  74 szlifowany/rozwarty do drewna miękkiego (4 - 50 mm), płyt wiórowych, 
stolarskich, pilśniowych

5 40 00 837 503 5,301) WH00

Bosch T 101 B  74 szlifowany do drewna miękkiego, płyt wiórowych, stolarskich, 
pilśniowych, tworzyw sztucznych/epoksydów (śred. 
< 30 mm)

5 40 00 837 507 7,521) WH00

Bosch T 101 BR  74 kąt przyłożenia, szlifo-
wane

do drewna miękkiego, płyt wiórowych, stolarskich, 
pilśniowych, płyt powlekanych (3 - 30 mm)

5 40 00 837 508 8,731) WH00

Bosch T 101 D  74 szlifowany do drewna miękkiego, płyt wiórowych, stolarskich, 
pilśniowych (10 - 45 mm)

5 40 00 837 509 7,381) WH00

Bosch T 144 DP  74 szlifowany/rozwarty do drewna miękkiego, płyt wiórowych, stolarskich, 
pilśniowych, drzwi, blatów kuchennych (< 50 mm)

5 40 00 837 511 8,041) WH00

Bosch T 244 D  74 szlifowany/rozwarty jak T 144 D specjalne do cięcia kształtowego 5 40 00 837 504 6,271) WH00
Bosch T 301 CD  91 kąt przyłożenia, szlifo-

wane
do drewna miękkiego, płyt wiórowych, stolarskich, 
pilśniowych (10 - 65 mm)

5 40 00 837 510 8,041) WH00

Bosch T 344 D 126 rozwarte / szlifowane do grubego drewna budowlanego, drewna 
miękkiego (5 - 100 mm), płyt wiórowych, stolarskich, 
pilśniowych

3 40 00 837 505 6,651) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot do wyrzynarki
z ze stali HCS · do zastosowania w miękkich materiałach, jak drewno, płyty pilśniowe, tworzywa sztuczne itp. · pasuje do 
wyrzynarek firm Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG

40 00 837 51140 00 837 510

40 00 837 50940 00 837 50840 00 837 507

40 00 837 50640 00 837 50540 00 837 504

40 00 837 50340 00 837 50140 00 837 502
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Brzeszczot do wyrzynarki metal/tworzywo sztuczne
ze stopowej stali narzędziowej · pasuje do wyrzynarek firm AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, Metabo, 
Milwaukee, i in.

40 00 814 662 40 00 814 664 40 00 814 665

40 00 814 666 + 40 00 814 677 40 00 814 667 40 00 814 668

Zgodny z nr Długość 
ząbkowana 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Podziałka 
uzębienia mm

Wersja Zakresy 
stosowania 
mm

Szt. na 
każdą 
kartę

Szt. w 
opak.

Nr art. EUR KO

Bosch T 118 AHM  50 (HM)  79 1,1 szlifowany zęby 
HM

do stali, blachy i stali 
nierdzewnej 1,2 - 3,0

2 40 00 814 668 15,951) PK15

Bosch T 118 A  55 (HSS)  76,5 1,2 frezowany 
falowany

do blach, metali 
kolorowych, stali

5 40 00 814 662 4,601) PK15

Bosch T 118 AF  55 (Bi)  76,5 1,2 frezowany 
falowany

elastyczny, do żelaza, 
blach stalowych i 
stali nierdzewnej

5 40 00 814 664 5,001) PK15

Bosch T 118 B  55 (HSS)  76,5 2,0 frezowany 
falowany

do metali 
kolorowych, alumi-
nium, eternitu, stali 
miękkiej

5 40 00 814 666 4,801) PK15

Bosch T 118 B  55 (HSS)  76,5 2,0 frezowany 
falowany

do metali 
kolorowych, alumi-
nium, eternitu, stali 
miękkiej

25 40 00 814 677 23,201) PK15

Bosch T 127 D  75 (HSS) 100 3,0 rozwarty do metali kolo-
rowych, aluminium, 
stali do 30 mm, 
tworzyw sztucznych

5 40 00 814 667 6,001) PK15

Bosch T 318 AF 105 (Bi) 132 1,0 frezowany 
falowany

elastyczny, do stali, 
materiałów wielo-
warstwowych

5 40 00 814 665 8,151) PK15

1) cena za kartę

Zgodny z nr Długość ząbkowana 
mm

Wersja Zakresy s
tosowania

Materiał Szt. na 
każdą kartę

Nr art. EUR KO

Bosch T 144 DF  74 rozwarte / progresy-
wnie szlifowane

do drewna twardego i miękkiego 
(5 - 50 mm), wszystkich rodza-
jów płyt, również powlekanych

bimetaliczne 5 40 00 837 515 12,541) WH00

Bosch T 101 BF  74 kąt przyłożenia, 
szlifowane

do drewna twardego, laminatów, 
płyt powlekanych, tworzyw 
sztucznych/epoksydów (śred. 
< 30 mm)

bimetaliczne 5 40 00 837 517 13,951) WH00

Bosch T 234 X  91 kąt przyłożenia, szlifo-
wane / progresywne

do drewna miękkiego, płyt wiór-
owych, stolarskich, pilśniowych 
(3 - 65 mm)

ze stali HCS 5 40 00 837 512 11,221) WH00

Bosch T 345 XF 106 rozwarte / frezowane drewno budowlane z 
gwoździami (< 65 mm), 
tworzywo sztuczne, materiały 
drewnopodobne, blachy, rury, 
aluminium (3 - 10 mm)

bimetaliczne 5 40 00 837 518 13,951) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot do wyrzynarki
do drewna twardego, laminatu, płyt powlekanych itp. pasuje do piły stołowej firmy Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, 
Metabo, Milwaukee, AEG

40 00 837 518

40 00 837 51740 00 837 51240 00 837 515

Zgodny z nr Długość 
ząbkowana mm

Podziałka 
uzębienia mm

Wersja Zakresy stoso-
wania

Materiał Szt. na każdą 
kartę

Szt. w 
opak.

Nr art. EUR KO

Bosch T 118 A 67 1,1 - 1,5 frezowane do cienkich blach 
(1,0 - 3,0 mm)

HSS 5 5 40 00 837 521 7,38 WH00

Brzeszczot do wyrzynarki T 118 A
falowane, frezowane · do cienkich blach (1 - 3 mm)
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5/516

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zgodny z nr Długość ząbkowana mm Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą kartę Nr art. EUR KO
Bosch T 118 G  67 falowane / frezowane do bardzo cienkich blach (0,5 - 1,5 

mm)
5 40 00 837 520 7,381) WH00

Bosch T 218 A  67 falowane / progresywne / 
frezowane

do cienkich blach (1,0 - 3,0 mm), 
specjalne do cięcia kształtowego

5 40 00 837 522 9,461) WH00

Bosch T 118 B  67 falowane / progresywne / 
frezowane

do średnich blach (2,5 - 6,0 mm) 5 40 00 837 524 7,381) WH00

Bosch T 123 XF  74 rozwarte / frezowane do cienkich i grubych blach 
(1,5–10 mm), rur i profili, również 
aluminiowych (śred. < 30 mm)

5 40 00 837 526 10,031) WH00

Bosch T 127 D  74 rozwarte / frezowane do cienkich i grubych blach 
(3,0–15 mm), rur i profili, również 
aluminiowych (śred. < 30 mm)

5 40 00 837 527 8,041) WH00

Bosch T 227 D  74 rozwarte / frezowane jak T 127 D, specjalne do cięcia 
kształtowego

5 40 00 837 528 10,911) WH00

Bosch T 318 A 106 falowane / frezowane cienkie blachy (1 - 3 mm), rury i 
profile, również z aluminium 
(śred. < 65 mm)

5 40 00 837 523 13,261) WH00

Bosch T 318 B 106 falowane / frezowane blachy o średniej grubości 
(2,5 - 6 mm), rury i profile, również 
z aluminium (śred. < 65 mm), 
precyzyjne cięcie kątów

5 40 00 837 525 13,261) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot do wyrzynarki
ze stali HSS  · frezowane · do twardszych materiałów jak metal, aluminium i metale kolorowe · pasuje do wyrzynarek 
firm Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

40 00 837 52540 00 837 523

40 00 837 57240 00 837 528

40 00 837 52740 00 837 526

40 00 837 52440 00 837 52240 00 837 520

Zgodny z nr Długość ząbkowana mm Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą kartę Nr art. EUR KO
Bosch T 118 AF 67 falowane / progresywne / 

frezowane
do cienkich blach 
(1,0 - 3,0 mm)

5 40 00 837 530 10,421) WH00

Bosch T 118 BF 67 falowane / frezowane do średnich blach 
(2,5 - 6,0 mm)

5 40 00 837 531 10,421) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot do wyrzynarki
z bimetalu  · frezowane  · do twardszych materiałów jak metal, aluminium i metale kolorowe · pasuje do wyrzynarek firm 
Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

40 00 837 53140 00 837 530

Zgodny z nr Długość ząbkowana mm Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą kartę Nr art. EUR KO
Bosch T 118 AHM 59 szlifowany do cienkich nierdzewnych blach INOX 

(1,5 - 3,0 mm)
3 40 00 837 535 23,001) WH00

Bosch T 118 EHM 59 szlifowany do średnich blach nierdzewnych INOX 
(2,0 - 5,0 mm)

3 40 00 837 536 23,001) WH00

Bosch T 141 HM 74 rozwarty tworzywa wzmocnione włóknem szkl./
epoksydy (5 - 20 mm), płyty gipsowo-
kartonowe, cementowe (5,0 - 50 mm)

3 40 00 837 538 29,311) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot do wyrzynarki
z węglika spiekanego  · do materiałów takich jak blachy, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, Corian, 
płyty kartonowo-gipsowe, płyty cementowe · pasuje do wyrzynarek firm Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

40 00 837 53840 00 837 53640 00 837 535
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Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki
ze stopowej stali narzędziowej · pasuje do wyrzynarek firm Bosch, DeWalt, 
Festool, Flex, Makita, Metabo
nr art. 40 00 814 678 do drewna/tworzywa sztucznego, w zestawie: 
2 sztuki nr art. 40 00 814 654 - odpowiada nr Bosch T 144 D 
2 sztuki nr art. 40 00 814 650 - odpowiada nr Bosch T 101 B 
2 sztuki nr art. 40 00 814 652 - odpowiada nr Bosch T 101 D 
2 sztuki nr art. 40 00 814 656 – odpowiada nr Bosch T 244 D 
2 sztuki nr art. 40 00 814 660 – odpowiada nr Bosch T 111 C 
 
nr art. 40 00 814 679 do metalu, w zestawie: 
3 sztuki nr art. 40 00 814 662 – odpowiada nr Bosch T 118 A, 
3 sztuki nr art. 40 00 814 666 - odpowiada nr Bosch T 118 B, 
2 sztuki nr art. 40 00 814 667 – odpowiada nr Bosch T 127 D, 
2 sztuki nr art. 40 00 814 664 – odpowiada nr Bosch T 118 AF

Zawartość Zastosowanie Nr art. EUR KO
10-częściowy do drewna 40 00 814 678 11,001) PK15
10-częściowy do metalu 40 00 814 679 12,901) PK15
1) cena za JS

40 00 814 67940 00 814 678

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki
uniwersalne
Zawartość: 
1  brzeszczot do wyrzynarek do drewna twardego i sklejek nr art. 

40 00 814 650 (Bosch T 101 B)
1  brzeszczot do wyrzynarek do drewna miękkiego i twardego oraz tworzyw 

sztucznych nr art. 40 00 814 660 (Bosch T 111 C)
1  brzeszczot do wyrzynarek do każdego rodzaju drewna nr art. 

40 00 814 654 (Bosch T 144 D)
1  brzeszczot do wyrzynarek do stali i metali wielowarstwowych nr art. 

40 00 814 665 (Bosch T 118 AF)
1  szt. brzeszczot do wyrzynarki do stalowych rur, profili, materiału pełnego, 

blach nr art. 40 00 814 662 (Bosch T 118 A)

Zawartość Zastosowanie Nr art. EUR KO
5-częściowy do drewna / metalu 40 00 814 689 4,701) PK15
1) cena za kartę

5/517
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zgodny z nr Dł. całkowita 
mm

Podziałka uzębienia w 
mm / TPI

Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą 
kartę

Nr art. EUR KO

Bosch S 644 D 150 4,2 / 6 frezowane , rozwar-
te, ostrzone ukośnie

do każdego rodzaju 
drewna

 5 40 00 814 702 8,751) PK15

Wilpu 3021/225 225 4,2 / 6 frezowane, zęby 
rozwarte

cięcie równoległe, 
wszystkie rodzaje drewna, 
tworzywa sztuczne, płyty 
gipsowo-kartonowe

 5 40 00 814 922 10,501) PK15

s 1344 D 300 4,2 / 6 frezowane, zęby 
rozwarte

cięcie równoległe, 
wszystkie rodzaje drewna, 
tworzywa sztuczne, płyty 
gipsowo-kartonowe

 5 40 00 814 923 13,151) PK15

S 611 DF 150 4,2 / 6 frezowane, zęby 
rozwarte

typu Long Life, wszystkie 
rodzaje drewna tworzywa 
sztuczne, ciecie równoległe

 5 40 00 814 924 12,451) PK15

s 644 D 150 4,2 / 6 frezowane , rozwar-
te, ostrzone ukośnie

cięcie równoległe, 
wszystkie rodzaje drewna, 
tworzywa sztuczne, płyty 
gipsowo-kartonowe

25 40 00 814 919 38,001) PK15

wilpu 3019/150 150 6,35 / 4 frezowane, zęby 
rozwarte

uniwersalny do 
drewna

 5 40 00 814 706 7,451) PK15

S 1531 L = Bosch/
Putsch = 3029/240

240 6,35/5 / 4/5 ukośnie ostrzone, 
hartowane induk-
cyjnie

do każdego rodzaju 
drewna, drewna ze świeżo 
ściętych drzew

 5 40 00 814 704 13,251) PK15

1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej
ze stopowej stali narzędziowej · rozwarty · pasujący do pił szablastych firm AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, 
Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

40 00 814 70640 00 814 70440 00 814 702 + 40 00 814 919
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5/520

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zgodny z nr Dł. całkowita 
mm

Podziałka 
uzębienia w 
mm / TPI

Wersja Zakresy stosowania mm Szt. na 
każdą 
kartę

Nr art. EUR KO

Bosch S 922 AF/S918 A 150 1 / 24 frezowane, zęby 
falowane

elastyczny, drobno uzębiony do stali nierd-
zewnej i metalu o grubości powyżej 1,2

 5 40 00 814 710 10,301) PK15

Bosch S 922 EF/S 918 E 150 1,4 / 18 frezowane, zęby 
falowane

do metalu, inox  5 40 00 814 712 10,001) PK15

Bosch S 922 BF/S 918 B 150 1,8 / 14 frezowane, zęby 
falowane

do metalu, inox  5 40 00 814 716 10,001) PK15

S 922 BF 150 1,8 / 14 frezowane, zęby 
falowane

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, metale kolorowe, stal nierdzewna

25 40 00 814 891 46,401) PK15

Bosch S 1122 EF 200 1,4 / 18 frezowane, zęby 
falowane

do metalu, inox  5 40 00 814 714 12,451) PK15

S 1122 BF 200 1,8 / 14 frezowane, zęby 
falowane

do metalu, inox, metale kolorowe  5 40 00 814 717 12,451) PK15

s 1122 BF 200 1,8 / 14 frezowane, zęby 
falowane

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, metale kolorowe, stal nierdzewna

25 40 00 814 892 57,751) PK15

S 1122 VF 225 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

metal, metal kolorowy, drewno z 
gwoździami

 5 40 00 814 700 16,301) PK15

wilpu 3059/150 150 2,5/ 1,9 /  9/13 frezowane, zęby 
rozwarte

rury stalowe, profile, pełny materiał, metal 
kolorowy, drewno z pozostałościami meta-
li, naprawa palet, typ long life

 5 40 00 814 893 11,101) PK15

S 922 DF 150 2,5 / 10 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, metale kolorowe, stal nierdzewna

 5 40 00 814 894 9,601) PK15

S 1122 DF 200 2,5 / 10 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, metale kolorowe, stal nierdzewna

 5 40 00 814 895 11,551) PK15

Bosch S 1211 HF 280  / 10 frezowane, zęby 
rozwarte

metal, metal kolorowy, inox  5 40 00 814 718 17,451) PK15

S 1120 CF 225 2,5 / 10 frezowane, zęby 
falowane

typu long life, drewno z pozostałościami 
metali, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, stal nierdzewna, demontaż, cięcie 
równoległe

 3 40 00 814 896 14,551) PK15

wilpu 3050/300 300 2,5 / 10 frezowane, zęby 
falowane

typu long life, drewno z pozostałościami 
metali, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, stal nierdzewna, demontaż, cięcie 
równoległe

 3 40 00 814 897 18,701) PK15

wilpu 3016/150 150 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, drewno z pozostałościami metalu 
metale kolorowe, aluminium, uzębienie 
TWINCUT

 5 40 00 814 898 10,701) PK15

s 1234 XF 225 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, drewno z pozostałościami metalu 
metale kolorowe, aluminium, uzębienie 
TWINCUT

 5 40 00 814 899 14,601) PK15

wilpu 3016/280 280 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, drewno z pozostałościami metalu 
metale kolorowe, aluminium, uzębienie 
TWINCUT

 5 40 00 814 906 17,401) PK15

S 1130 CF 225 3,2/ 2,5 /  8-10 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, drewno z pozostałościami metalu 
metale kolorowe, aluminium, uzębienie 
TWINCUT

 3 40 00 814 907 14,601) PK15

s 1230 CF 300 3,2/ 2,5 /  8-10 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, drewno z pozostałościami metalu 
metale kolorowe, aluminium, uzębienie 
TWINCUT

 3 40 00 814 908 18,701) PK15

s 936 BEF 150 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, drewno z pozostałościami 
metali, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, cięcie równoległe uzębienie 
TWINCUT

 5 40 00 814 909 13,151) PK15

s 1136 BEF 225 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, drewno z pozostałościami 
metali, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, cięcie równoległe uzębienie 
TWINCUT

 5 40 00 814 915 15,001) PK15

wilpu 3056/300 300 2,5/ 1,8 / 10/14 frezowane, zęby 
rozwarte

typu long life, drewno z pozostałościami 
metali, stalowe rury, profile, pełen 
materiał, cięcie równoległe uzębienie 
TWINCUT

 5 40 00 814 916 18,001) PK15

wilpu 3058 225 5/ 3,2 /  5/ 8 frezowane, zęby 
rozwarte

typu Long Life, wszystkie rodzaje drewna, 
drewno z pozostałościami metalu, 
demontaż, cięcie równoległe

 3 40 00 814 917 14,551) PK15

S 1110 VF 300 5/ 3,2 /  5/ 8 frezowane, zęby 
rozwarte

typu Long Life, wszystkie rodzaje drewna, 
drewno z pozostałościami metalu, 
demontaż, ciecie równoległe

 3 40 00 814 918 18,701) PK15

1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej
z bimetalu · pasuje do pił szablastych firm AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee itd.

40 00 814 70040 00 814 718

40 00 814 717 + 40 00 814 89240 00 814 714

40 00 814 716 + 40 00 814 89140 00 814 71240 00 814 710
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Zgodny z nr Dł. całkowita 
mm

Podziałka uzębienia 
w mm / TPI

Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą 
kartę

Nr art. EUR KO

Bosch S 611 DF 150 4,3 /  6 frezowane, zęby 
rozwarte

drewno z gwoździami 
(< 100 mm), tworzywa 
sztuczne (< 100 mm) 
płyty wiórowe, tworzy-
wa sztuczne wzmacnia-
ne włóknem szklanym, 
ramy okienne: drewno + 
metal, specjalne do cięć 
wgłębnych

5 40 00 837 542 16,671) WH00

Bosch S 922 HF 150 2,5 / 10 frezowane, zęby 
rozwarte

Drewno z gwoździami 
(<100 mm), blachy, rury, 
profile aluminiowe 
(3 - 12 mm), palety

5 40 00 837 544 15,261) WH00

Bosch S 922 VF 150 1,8 -  2,6 / 10 - 14 uzębienie Vario drewno z gwoździami 
(< 100 mm), blachy, 
rury, profile aluminiowe 
(3 - 10 mm), profile z 
tworzywa sztucznego 
(3 - 100 mm)

5 40 00 837 546 15,261) WH00

Bosch S 3456 XF 200 2,1 -  4,3 /  6 - 12 frezowane, zęby 
rozwarte

drewno z gwoździami 
(< 150 mm), płyty 
wiórowe, blachy, profile 
aluminiowe (3 - 18 mm), 
profile z tworzywa sztu-
cznego (5 - 150 mm)

5 40 00 837 549 24,621) WH00

Bosch S 1122 VF 225 1,8 -  2,6 / 10 - 14 uzębienie Vario drewno z gwoździami 
(< 175 mm), blachy, 
profile aluminiowe, 
profile z tworzywa 
sztucznego (3 - 175 mm), 
równe cięcie

5 40 00 837 547 23,491) WH00

Bosch S 1122 HF 225 2,5 / 10 frezowane, zęby 
rozwarte

drewno z gwoździami 
(< 175 mm), blachy, 
rury, profile aluminiowe 
(3 - 12 mm), palety, 
równe cięcie

5 40 00 837 545 23,491) WH00

Bosch S 1411 DF 300 4,3 /  6 frezowane, zęby 
rozwarte

drewno z gwoździami 
(< 250 mm), płyty 
wiórowe, tworzywa 
wzmocnione włóknem 
szklanym, gazobeton, 
tworzywa sztucznych 
(8 - 60 mm)

5 40 00 837 543 25,431) WH00

Bosch S 1222 VF 300 1,8 -  2,6 / 10 - 14 uzębienie Vario drewno z gwoździami 
(< 250 mm), blachy, profile 
aluminiowe (3 - 10 mm), 
profile z tworzywa sz-
tucznego (3 - 250 mm), 
równe cięcie

5 40 00 837 548 25,431) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej
z bimetalu · frezowane · do drewna i metali tj. płyt wiórowych, tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, drewna 
z gwoździami, blach, rur, aluminium · pasuje do wyrzynarek firmy Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, 
REMS, Roller

40 00 837 54940 00 837 548

40 00 837 54740 00 837 54640 00 837 545

40 00 837 54440 00 837 54340 00 837 542
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zgodny z nr Dł. całkowita 
mm

Podziałka uzębienia 
w mm / TPI

Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą 
kartę

Nr art. EUR KO

Bosch S 1531 L 240 5 / 5 zęby rozwarte 
szlifowane

do drewna grubego, żywego 
drewna, drewna opałowego 
(< 190 mm, bez gwoździ)

5 40 00 837 541 22,311) WH00

1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej
ze stali HCS · Wersja zęby rozwarte szlifowane · do materiałów takich jak drewno, płyty wiórowe, płyty MDF i tworzywa 
sztuczne · pasuje do wyrzynarek firmy Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller

40 00 837 541
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5/522 Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Brzeszczot piły szablastej
z bimetalu · frezowane · do metali takich jak blachy, masywne rury itp. · pasuje do pił szablastych firm Bosch, DeWalt, 
Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

40 00 837 558

40 00 837 557

40 00 837 556

40 00 837 555

40 00 837 554

40 00 837 553

40 00 837 552

40 00 837 551

Narzędzia ręczne

Zgodny z nr Dł. całkowita mm Podziałka uzębienia 
w mm / TPI

Wersja Zakresy stosowania Szt. na każdą 
kartę

Nr art. EUR KO

Bosch S 920 CF 150 2,5/ 3 / 8/10 rozwarty do grubych blach 
(4 - 12 mm), masywnych 
rur (Ø 100 mm), idealny do 
przyrządów do cięcia rur, 
do prac ratunkowych/rozbi-
órkowych

5 40 00 837 551 29,941) WH00

Bosch S 922 BF 150 1,8 / 14 zęby rozwarte do średnio grubych blach 
(2 - 8 mm), zamkniętych 
rur/profili (śred. <100 mm)

5 40 00 837 554 15,261) WH00

Bosch S 922 AF 150 1 / 24 falowany do cienkich blach, drobnych 
rur/profili (< 100 mm), pre-
cyzyjne cięcie bez wysiłku

5 40 00 837 556 15,261) WH00

Bosch S 922 EF 150 1,4 / 18 zęby rozwarte do cienkich blach 1,5 - 4 
mm, rur/profili (<100 mm)

5 40 00 837 558 15,261) WH00

Bosch S 1122 EF 225 1,4 / 18 zęby rozwarte do cienkich blach (1,5-4 mm), 
rur/profili (śred. 175 mm), 
równe cięcie

5 40 00 837 553 23,491) WH00

Bosch S 1122 BF 225 1,8 / 14 zęby rozwarte grube blachy 3 - 8 mm, 
masywne rury/profile 
(< 175 mm), szybkie cięcie, 
elastyczne zwięzłe cięcie

2 40 00 837 555 10,521) WH00

Bosch 1122 AF 225 1 / 24 falowany do cienkich blach, drobnych 
rur/profili (< 175 mm), 
precyzyjne cięcie bez 
wysiłku, elast. do cięcia na 
równi z pow.

5 40 00 837 557 23,491) WH00

Bosch S 1120 CF 225 2,5/ 3,2 / 8/10 rozwarty do grubych blach 
(4 - 12 mm), masywnych 
rur (śred. 175 mm), idealny 
do przyrządów do cięcia 
rur, do prac ratunkowych/
rozbiórkowych

5 40 00 837 552 42,901) WH00

1) cena za kartę
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Brzeszczot piły szablastej Diamond Grit
z diamentową powłoką · do cięcia rur żeliwnych · niewielka grubość brzeszczotu umożliwia szybkie cięcie 
 
JS = 1 karton po 1 sztuk

Typ Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
800RDG 200 40 00 814 728 20,80 WX43

Typ Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
656G 152 40 00 814 729 29,551) WX43
956G 229 40 00 814 730 36,351) WX43
418G 102 40 00 814 732 20,601) WX43
614G 152 40 00 814 731 22,201) WX43
818G 203 40 00 814 733 29,251) WX43
1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej Gold
odporne na pęknięcia · agresywny kształt brzeszczotu optymalizuje kąt cięcia co zapewnia szybkie cięcie w różnych 
materiałach · Power Arc Technology zapewnia 2 x dłuższą żywotność w stosunku do tradycyjnych brzeszczotów LENOX · 
azotek tytanu zapewnia silniejszy opór, ostrze pozostaje ostre przez dłuższy czas i ma dłuższą żywotność · z T2 
Technology - o 25% szybsze cięcie w stosunku do poprzednich modeli · pasujący do pił szablastych firmy AEG, Bosch, 
Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil

40 00 814 73040 00 814 733

40 00 814 73140 00 814 72940 00 814 732
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Typ Dł. całkowita mm Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
614R 152 do cięcia rur, stali konstrukcyjnej i szlachetnej (2,5 - 6 mm), 

metali kolorowych (2,5 - 10 mm)
40 00 814 722 20,601) WX43

618R 152 do cięcia stali konstrukcyjnej, rur, rur przewodowych i stali szlachetnej 
(1,5 - 5 mm), metali kolorowych (1,5 - 8 mm)

40 00 814 723 20,601) WX43

810R 203 do cięcia stali konstrukcyjnej, rur, rur przewodowych i stali szlachetnej 
(3,2 - 6 mm), metali kolorowych (3,2 - 13 mm)

40 00 814 724 26,851) WX43

818R 203 do cięcia stali konstrukcyjnej, rur, rur przewodowych i stali szlachetnej 
(1,5 - 5 mm), metali kolorowych (1,5 - 8 mm)

40 00 814 725 26,851) WX43

1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej
z HSS bimetaliczny · bardzo długi okres trwałości · napromieniowane specjalnymi cząsteczkami przy krawędziach 
tnących · pasujący do pił szablastych firmy AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, 
REMS, Roller, Skil · z T2 Technology - o 25% szybsze cięcie w stosunku do poprzednich modeli

W zamykanym dozowniku z tworzywa sztucznego

40 00 814 72540 00 814 724

40 00 814 72340 00 814 722

Typ Dł. całkowita mm Zakresy stosowania Szt. na każdą kartę Nr art. EUR KO
635R 150 wielomateriałowy 6 40 00 814 713 21,65 WX43

Brzeszczot piły szablastej Gold
stal szybkotnąca bimetaliczna ·  do zastosowań uniwersalnych do różnych materiałów jak tworzywa sztuczne, 
płyty wiórowe, drewno z gwoździami i metal
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Typ Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
 6118G 152 40 00 814 734 34,601) WX43
 9114G 229 40 00 814 703 43,401) WX43
 9118G 229 40 00 814 735 43,401) WX43
12114G 305 40 00 814 705 49,351) WX43
12118G 305 40 00 814 736 49,351) WX43
1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej Gold Lazer®

zastosowanie do trudnego cięcia metalu · agresywny kształt brzeszczotu optymalizuje kąt cięcia co zapewnia szybkie 
cięcie w różnych materiałach · Power Arc Technology zapewnia 2 x dłuższą żywotność w stosunku do tradycyjnych 
brzeszczotów LENOX · azotek tytanu zapewnia silniejszy opór, ostrze pozostaje ostre przez dłuższy czas i ma dłuższą 
żywotność · pasujący do pił szablastych firmy AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, 
REMS, Roller, Skil

40 00 814 73640 00 814 705

40 00 814 73540 00 814 70340 00 814 734

Zawartość Zakresy stosowania Składający się z Nr art. EUR KO
3 częściowy do drewna po 1 x 40 00 814 702 / po 1 x 40 00 814 704 / po 1 x 40 00 814 706 40 00 814 874 6,151) PK15
3 częściowy uniwersalne po 1 x 40 00 814 704 / po 1 x 40 00 814 700 / po 1 x 40 00 814 716 40 00 814 875 8,301) PK15
3 częściowy do metalu po 1 x 40 00 814 716 / po 1 x 40 00 814 717 / po 1 x 40 00 814 712 40 00 814 876 6,801) PK15
1) cena za kartę

Brzeszczot piły szablastej
trzyczęściowy asortyment brzeszczotów do pił szablastych · pasujący do pił szablastych firm AEG, DeWalt, Bosch, Flex, 
Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

Dostawa w futerale z tworzywa sztucznego 

40 00 814 87640 00 814 87540 00 814 874

Uchwyt Multitool
za pomocą uchwytu uniwersalnego można chwytać zarówno brzeszczoty pił 
szablastych ze standardowym mocowaniem 1/2‘‘ oraz standardowe nasadki · 
w celu przykręcenia i przecinania · łatwa wymiana narzędzi dzięki 
obracanemu pierścieniowi mocującymi · możliwe zastosowanie także w 
trudno dostępnych miejscach, tam gdzie nie można zastosować maszyny · 
magazyn do bitów na 6 bitów (bez bitów) · w połączeniu z brzeszczotami pił 
szablastych ze szlifem falistym doskonale nadaje się do docinania 
materiałów izolacyjnych, miękkich materiałów, kartonów. styropianu, pianki 
itp. · w połączeniu z odpowiednim brzeszczotem nadaje się także do 
prostych prac w drewnie lub metalu

Zakresy stosowania Uchwyt Nr art. EUR KO
do brzeszczotów 
/ bitów

1/2 ” 40 00 814 711 14,00 WK28

Piła składana ręczna TRI-FOLD
uchwyt do brzeszczotów wraz z 2 brzeszczotami, dzięki czemu piłę można 
zablokować w 3 pozycjach i bezpiecznie zamocować w uchwycie

Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
do brzeszczotów pił 40 00 814 358 35,45 WX43

Brzeszczot piły szablastej Drywall
stal szybkotnąca bimetaliczna ·  brzeszczot zamienny do piły trifold

Typ Dł. całkowita 
mm

Zakresy 
stosowania

Nr art. EUR KO

6J6R 130 płyty 
kartonowo 
gipsowe

40 00 814 359 7,87 WX43
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AIZ 32 APB Starlock 32 50 40 00 908 669 11,50 WE04
PAIZ 32 APB Starlock Plus 32 60 40 00 907 744 12,65 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
umożliwia precyzyjne, równe cięcie i głębokie cięcie wgłębne w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym, zaokrąglone 
ostrze brzeszczotu do precyzyjnego cięcia, połączenie bimetalu ze stali HCS, odporne na zużycie i wysokie temperatury, 
długi czas użytkowania, tnie twarde materiały kompozytowe z drewna i metalu, niehartowane gwoździe i wkręty, panele 
z laminowaniem z tworzywa sztucznego i płyty gipsowo-kartonowe 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AIZ 10AB Starlock 10 20 40 00 908 676 6,74 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
umożliwia precyzyjne cięcie w drewnie i niehartowanym metalu, idealny do filigranowych prac przy profilach nieżelaznych 
i cięcia wgłębnego w płytach gipsowo-kartonowych, tnie drewno, miękkie tworzywa sztuczne i panele z laminowaniem 
z tworzywa sztucznego, połączenie bimetaliczne ze stali HCS 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
Wood PAIZ 32 EPC VPI1 Starlock Plus 32 60 40 00 907 745 9,77 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego Wood PAIZ 32 EPC VPI1
umożliwia głębokie cięcie w drewnie, długość 60mm zwiększa zasięg dla cięcia rozszerzonego, idealnie nadaje się 
do cięć wgłębnych w miękkim drewnie, piłowania wycięć w elementach mebli, równego przycinania drewnianych 
elementów konstrukcyjnych i przecinania litego miękkiego drewna, zaokrąglone ostrze brzeszczotu ułatwia wykonanie 
precyzyjnych i gładkich cięć wgłębnych  
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AII 65 APB Starlock 65 40 40 00 908 733 14,37 WE04
PAII 65 APB Starlock Plus 65 50 40 00 907 746 15,81 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
umożliwia szerokie i głębokie cięcie w drewnie i metalu niehartowanym, długi czas użytkowania, odpowiedni 
do przycinania odrzwi na wysokość podłogi i do cięć wgłębnych w laminowanych panelach, tnie drewno, metal 
niehartowany, miękkie tworzywo sztuczne, panele laminowane tworzywem sztucznym i płyty gipsowo-kartonowe, 
zaokrąglone ostrze brzeszczotu do precyzyjnych i gładkich cięć wgłębnych, połączenie bimetaliczne ze stali HCS 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 908 733

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AIZ 32AB Starlock 32 50 40 00 908 731 10,22 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
długi czas użytkowania przy cięciu niehartowanego metalu, zwężany brzeszczot minimalizuje zakleszczanie się, szybko 
przesuwa materiał i w ten sposób ogranicza zużywanie się brzeszczotu, odpowiedni do równego przycinania gwoździ 
i rur miedzianych oraz cięć wgłębnych w płytach gipsowo-kartonowych, połączeniach bimetalicznych ze stali HCS 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

525-05_18___im Aufbau[2245479]-Ap.indd   525 07.11.2018   14:32:54



5/526

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AIZ 20AB Starlock 20 30 40 00 908 675 6,74 WE04

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AIZ32AT Starlock 32 40 40 00 908 732 19,96 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
z węglików dla osiągnięcia 30-krotnie dłuższego czasu użytkowania przy cięciu hartowanego metalu - jako brzeszczoty 
z bimetalu, wysokogatunkowe zęby do twardych metali tną solidnie i z najwyższym zabezpieczeniem przed zużyciem 
nawet ekstremalne metale, nadaje się do precyzyjnych prac w metalu w stali szlachetnej i cięć wgłębnych w bardzo 
szorstkim metalu, tnie metale, płyty gipsowo-kartonowe, cementowe, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami oraz 
hartowane gwoździe i wkręty 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Model Uchwyt narzędziowy Ø mm Nr art. EUR KO
ACZ 100 BB Starlock 100 40 00 908 734 19,64 WE04
ACZ 85 BB Starlock  85 40 00 908 667 15,45 WE04

Brzeszczot segmentowy
umożliwia szerokie i głębokie cięcia w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym, bimetaliczne połączenie ze stali 
HCS i zęby ze stali HSS, odporny na zużycie i wysoką temperaturę, długa żywotność 
 
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 908 667

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Długość mm Wersja Nr art. EUR KO
atz 52 SC Starlock 52 26 sztywny 40 00 908 701 6,74 WE04
atz 52 SFC Starlock 52 38 elastyczny 40 00 908 702 6,74 WE04

Skrobak
niezawodnie usuwa miękkie pozostałości jak klej do dywanów i farby, ostre krawędzie tnące służą do bezproblemowego 
zeskrobywania wyłożonego materiału, doskonały do usuwania pozostałości gumowych, korpus ze stali HCS 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 908 70240 00 908 701

Model Uchwyt narzędziowy Ø mm Nr art. EUR KO
AVZ 70 RT4 Starlock 70 40 00 908 735 31,33 WE04

Skrobak do usuwania zaprawy
3 funkcje połączone w jednym elemencie: bezproblemowo usuwa zaprawę z trudno dostępnych rogów - krawędź tnąca 
wydajnie frezuje fugi płytek i zestaw ze spieków z twardego metali usuwa szybko i bez wysiłku zaprawę i klej do płytek, 
jest wyłożony odpornym węglikiem spiekanym o uziarnieniu 40, duża odporność na zużycie i szczególne długi czas 
użytkowania 
 
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego AIZ 20AB
umożliwia precyzyjne cięcie w drewnie i niehartowanym metalu, nadaje się szczególnie do filigranowych prac, piłowania 
wycięć w elementach mebli, równego przycinania rur miedzianych i cięcia wgłębnego w płytach gipsowo-kartonowych, 
tnie drewno, niehartowany metal, miękkie tworzywa sztuczne i panele z laminowaniem z tworzywa sztucznego, 
połączenia bimetaliczne ze stali HCS  
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi
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Model Uchwyt narzędziowy Ø mm Nr art. EUR KO
ACZ 100 SWB Starlock 100 40 00 909 605 20,31 WE04

Segmentowy nóż ze szlifem falistym
umożliwia szybkie cięcia w różnych, miękkich, sztywnych materiałach · szybka i precyzyjna praca dzięki szlifowi 
falistemu · szybkie i zwięzłe cięcia w wystającym materiale izolacyjnym, kartonach oraz materiałach jak linoleum, 
dywany podłogowe i masa szpachlowa · bimetaliczne połączenie ze stali HCS 
 
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Model Uchwyt narzędziowy Ø mm Nr art. EUR KO
ACZ 85 RD4 Starlock 85 40 00 908 736 36,74 WE04

Brzeszczot segmentowy
długa żywotność przy usuwaniu zaprawy i materiału ściernego, dla szczególnie długiego czasu użytkowania krawędź 
tnąca jest pokryta powłoką diamentową - uziarnienie 40 · doskonały do frezowania fug płytek i wycinania małych wycięć 
w miękkich płytkach ściennych, wycinania precyzyjnych otworów w materiale ściernym, takim jak tworzywo sztuczne 
wzmacniane włóknem szklanym i żywicą epoksydową, płyty gipsowo kartonowe i wzmacniane włóknami laminaty 
 
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 908 736

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Głębokość zanurzenia mm Nr art. EUR KO
AIZ 32 RT5 Starlock 32 30 40 00 908 737 19,75 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
umożliwia cięcia wgłębne i okrawanie miękkich materiałów abrazyjnych, jak kompozyty wzmacniane włóknami i płyty 
cementowe · możliwość zastosowania do piłowanie i obrabiania betonu komórkowego, miękkiej cegły, zaprawy, a nawet 
do usuwania zaprawy · zaokrąglona krawędź tnąca Curved Tec umożliwia precyzyjne cięcie wgłębne z minimalnym 
zużyciem i dłuższy czas użytkowania · brzeszczot osadzony jest w wytrzymałym węgliku spiekanym o uziarnieniu 50 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 908 737

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO
PAIZ 32 AT MetalMax Starlock Plus 32 50 40 00 907 743 21,96 WE04

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego
przy cięciu metalu hartowanego ma 30-krotnie większy czas użytkowania niż brzeszczoty z bimetalu · wysokogatunkowe 
zęby z węglika spiekanego tną również materiały ekstremalne 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max oraz wszystkimi 
popularnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 907 743

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO
AIZ 28 SC Starlock 28 50 40 00 909 559 12,83 WE04

Uniwersalny nóż do fug
nadaje się do miękkiego materiału fug, szpachli - jak masa uszczelniająca i materiał izolacyjny · ze stali HCS 
 
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 909 559
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5/528

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość Uchwyt narzędziowy Zastosowanie Nr art. EUR KO
4 częśc. Starlock do płytek/renowacji 40 00 908 739 43,34 WE04

Wyposażenie GOP, zestaw do płytek
4 częściowy zestaw do płytek 
wielostronny zestaw do płytek do prac remontowych i przebudowy (np. frezowania fug przy płytkach ściennych i 
podłogowych, usuwania zaprawy lub kleju do płytek, frezowania małych wycięć w miękkich płytkach ściennych) 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Zawartość:  
Brzeszczot segmentowy Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 (1x) / papier ścierny Carbide-RIFF AVZ 78 RT2 (1x) / 
skrobak HCS ATZ 52 SC (1x) / BIM wymienny stół do piły Metal AIZ 20 AB (1x)

Zawartość Uchwyt narzędziowy Zastosowanie Nr art. EUR KO
4 częśc. Starlock do podłóg / montażu 40 00 907 740 33,86 WE04

Wyposażenie GOP, zestaw do prac podłogowych / montażowych
4 częściowy zestaw do podłóg / montażu 
wielostronny zestaw do prac podłogowych / montażowych (np. do przycinania odrzwia przy podłodze, docinania laminatu/
parkietu, wgłębne cięcie płyt pokrytych powloką, wycinanie elementów mebli) 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Zawartość: 
Segmentowy brzeszczot piły BiM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego 
BiM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego Wood AIZ 32 EPC (1x) / 
skrobak HCS ATZ 52 SC (1x)

Zawartość Uchwyt narzędziowy Zastosowanie Nr art. EUR KO
13 częśc. Starlock do drewna i metali 40 00 907 741 31,61 WE04

Wyposażenie GOP, zestaw uniwersalny
13 częściowy zestaw uniweralny 
zastosowania podstawowe w formie jednego zestawu (przecinanie, szlifowania i skrobanie) · 
nadaje się do drewna i metali 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Zawartość: 
Brzeszczot segmentowy BIMWood and Metal ACZ 85 EB (1x) / brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego 
BIM Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) / skrobak HCS ATZ 52 SFC (1x) / tarcza ścierna Wood and Paint (10x)

Zawartość Uchwyt narzędziowy Zastosowanie Nr art. EUR KO
34 częśc. Starlock do wykańczania wnętrz 40 00 907 742 123,96 WE04

Zestaw uniwersalny i-BOXX Pro
bogaty zestaw uniwersalny do wykańczania wnętrz, wł. z brzeszczotami do pilarek · do cięcia wgłębnego do szlifowania i 
skrobania 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

Brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego C-Tec Precision T: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB 

Zawartość: 
Brzeszczot segmentowy BiM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) / brzeszczot segmentowy BiM TiN 
Multi Material ACZ 85 EIB (1x) / brzeszczot segmentowy BiM ACZ 100 SWB (1x) / brzeszczot do pilarek do 
cięcia wgłębnego BiM Wood and Metal AII 65 APB (2x) / brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego BiM 
Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego BiM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / 
brzeszczot do pilarek do cięcia wgłębnego HCS Wood AIZ 32 EPC (2x) / skrobak HCS ATZ 52 SFC (2x) / tarcza 
ścierna AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint papier ścierny (20x)

Model Uchwyt narzędziowy Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO
ASZ 32 SC Starlock 32 93 40 00 908 738 14,81 WE04

Nóż z wieloma ostrzami
przecina oporne - miękkie ścierne i ciężkie do przecinania materiały jak papa dachowa, karton, wykładziny dywanowe 
i sztuczna murawa · ze stali HCS 
 
kompatybilny ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi typu Starlock, Starlock Plus i Starlock Max - oraz wszystkimi 
dostępnymi narzędziami wielofunkcyjnymi

40 00 908 738
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Piła otworowa
HSS bimetaliczna  · odporna na złamania konstrukcja bimetal.j piły 
otworowej nadaje się do wycinania okrągłych otworów w prawie wszystkich 
rodzajach materiałów, m.in. w żeliwie, miedzi, brązie, aluminium i drewnie · 
wszystkie wymiary mają kombinację zębów 4/6 i mogą być stosowane do 
głębokości cięcia 38 mm · właściwe uchwyty do wierteł umożliwiają łatwe 
i szybkie mocowanie w wiertarkach ręcznych lub stacjonarnych 
 
dostawa bez uchwytu do wierteł

Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
 16 38 40 00 814 610 2,10 PX14
 17 38 40 00 814 538 2,35 PX14
 19 38 40 00 814 611 2,40 PX14
 20 38 40 00 814 612 2,75 PX14
 21 38 40 00 814 539 2,65 PX14
 22 38 40 00 814 613 2,90 PX14
 24 38 40 00 814 540 3,20 PX14
 25 38 40 00 814 614 3,25 PX14
 27 38 40 00 814 541 3,20 PX14
 29 38 40 00 814 615 3,75 PX14
 30 38 40 00 814 616 4,20 PX14
 32 38 40 00 814 617 4,20 PX14
 33 38 40 00 814 542 4,15 PX14
 35 38 40 00 814 618 4,50 PX14
 38 38 40 00 814 620 4,65 PX14
 40 38 40 00 814 621 4,90 PX14
 41 38 40 00 814 543 4,75 PX14
 43 38 40 00 814 544 4,75 PX14
 44 38 40 00 814 622 5,20 PX14
 46 38 40 00 814 545 5,50 PX14
 48 38 40 00 814 546 5,80 PX14
 51 38 40 00 814 623 5,95 PX14
 54 38 40 00 814 624 6,30 PX14
 57 38 40 00 814 625 6,45 PX14
 60 38 40 00 814 627 6,85 PX14
 64 38 40 00 814 628 6,95 PX14
 65 38 40 00 814 548 7,50 PX14
 67 38 40 00 814 629 7,15 PX14
 68 38 40 00 814 630 7,80 PX14
 70 38 40 00 814 631 8,05 PX14
 76 38 40 00 814 632 9,15 PX14
 79 38 40 00 814 551 9,50 PX14
 83 38 40 00 814 633 9,60 PX14
 86 38 40 00 814 552 9,50 PX14
 92 38 40 00 814 634 9,75 PX14
 95 38 40 00 814 635 10,35 PX14
102 38 40 00 814 636 12,25 PX14
105 38 40 00 814 637 13,15 PX14
111 38 40 00 814 558 13,50 PX14
114 38 40 00 814 638 13,40 PX14
121 38 40 00 814 559 15,00 PX14
127 38 40 00 814 561 15,50 PX14
140 38 40 00 814 562 16,75 PX14
152 38 40 00 814 563 19,50 PX14
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Piła otworowa
HSS-Co8 · odporna na złamania konstrukcja piły otworowej nadaje się do 
wycinania okrągłych otworów w prawie wszystkich rodzajach materiałów, 
m.in. w żeliwie, stali nierdzewnej i narzędziowej, miedzi, brązie, aluminium 
i drewnie · wszystkie wymiary mają zęby kombinowane 4/6 i mogą być 
stosowane do głębokości cięcia 38 mm · właściwe uchwyty do wierteł 
umożliwiają łatwe i szybkie mocowanie w wiertarkach ręcznych lub 
stacjonarnych 
 
dostawa bez uchwytu do wierteł

Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
 16 38 40 00 800 195 2,55 PX14
 17 38 40 00 800 196 2,90 PX14
 19 38 40 00 800 197 2,90 PX14
 20 38 40 00 800 198 3,35 PX14
 21 38 40 00 800 199 3,30 PX14
 22 38 40 00 800 200 3,55 PX14
 24 38 40 00 800 201 3,85 PX14
 25 38 40 00 800 202 3,85 PX14
 27 38 40 00 800 203 3,85 PX14
 29 38 40 00 800 204 4,50 PX14
 30 38 40 00 800 205 5,00 PX14
 32 38 40 00 800 206 5,00 PX14
 33 38 40 00 800 207 5,00 PX14
 35 38 40 00 800 208 5,40 PX14
 38 38 40 00 800 209 5,60 PX14
 40 38 40 00 800 210 5,90 PX14
 41 38 40 00 800 211 5,80 PX14
 43 38 40 00 800 212 5,80 PX14
 44 38 40 00 800 213 6,30 PX14
 46 38 40 00 800 214 6,70 PX14
 48 38 40 00 800 215 7,25 PX14
 51 38 40 00 800 216 7,25 PX14
 54 38 40 00 800 217 7,70 PX14
 57 38 40 00 800 218 7,85 PX14
 60 38 40 00 800 219 8,40 PX14
 64 38 40 00 800 220 8,50 PX14
 65 38 40 00 800 221 9,20 PX14
 67 38 40 00 800 222 8,90 PX14
 68 38 40 00 800 223 9,50 PX14
 70 38 40 00 800 224 9,90 PX14
 76 38 40 00 800 225 11,25 PX14
 79 38 40 00 800 226 11,65 PX14
 83 38 40 00 800 227 11,80 PX14
 86 38 40 00 800 228 11,65 PX14
 92 38 40 00 800 229 12,00 PX14
 95 38 40 00 800 230 12,75 PX14
102 38 40 00 800 231 15,20 PX14
105 38 40 00 800 232 16,25 PX14
111 38 40 00 800 233 16,50 PX14
114 38 40 00 800 234 16,50 PX14
121 38 40 00 800 235 18,40 PX14
127 38 40 00 800 236 18,95 PX14
140 38 40 00 800 237 20,50 PX14
152 38 40 00 800 238 23,75 PX14

Uchwyt do wierteł
uchwyty do otwornic w komplecie z wiertłem prowadzącym 6,35-mm (1/4 
cala) · śruba mocująca umożliwia zmianę pozycji wiertła prowadzącego

Do Ø piły mm Wersja trzpienia Nr art. EUR KO
14 -  30 6-kątna 9,5 mm 40 00 814 640 4,20 PX14
32 - 152 6-kątny 11,0 mm 40 00 814 641 6,30 PX14

40 00 814 641

40 00 814 640

Wiertło prowadzące
wiertło jest mocowane w uchwycie za pomocą śruby mocującej · ścięcie 
na chwycie wiertła zapewnia dokładne ustawienie wiertła poza ząbkami 
otwornicy
wersja skrócona nadająca się do trzpienia nr. 40 00 814 640 · wersja 
wydłużona nadająca się do trzpienia nr. 40 00 814 641

Wersja Materiał Nr art. EUR KO
6,35 mm krótkie HSS 40 00 814 642 1,50 PX14
6,35 mm długie HSS 40 00 814 639 2,10 PX14
6,35 mm krótkie HSS-Co8 40 00 800 240 1,90 PX14
6,35 mm długie HSS-Co8 40 00 800 239 2,60 PX14
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw otwornic
bimetaliczny  · ząb komb. 4/6 · do wycinania otworów w stalach 
niestopowych, aluminium, żeliwie, miedzi, brązie, drewnie i tworzywach 
sztucznych ·  38 mm · specjalnie dla elektryków
Zawartość nr art. 40 00 814 643: 
po 1 pile otworowej śred. 22, 29, 35, 44, 51 i 68 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 814 644: 
po 1 pile otworowej śred. 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 i 68 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 814 655: 
po 1 pile otworowej śred. 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 i 76 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 814 647: 
po 1 pile otworowej śred. 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 
105 i 114 mm 
 
Każdy zestaw zawiera 
po 1 uchwycie do wierteł o rozmiarze 9,5 i 11 mm 
po 1 zapasowym wiertle krętym
Dostawa w walizce

Zawartość Ø piły mm Nr art. EUR KO
10-częściowy 22- 68 40 00 814 643 47,00 PX14
13 częśc. 19- 68 40 00 814 644 63,00 PX14
16-częściowy 16- 76 40 00 814 655 92,50 PX14
17-częściowy 19-114 40 00 814 647 127,00 PX14

40 00 814 65540 00 814 647

40 00 814 64440 00 814 643

Zestaw otwornic
HSS-Co8  · ząb komb. 4/6 · do wycinania otworów w stalach stopowych 
(nierdzewnych) i niestopowych, aluminium, żeliwie, miedzi, brązie, drewnie i 
tworzywach sztucznych · głębokość skrawania 38 mm
Zawartość nr art. 40 00 800 192: 
po 1 pile otworowej śred. 22, 29, 35, 44, 51 i 68 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 800 193: 
po 1 pile otworowej śred. 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 i 68 mm 
 
Zawartość nr art. 40 00 800 194: 
po 1  pile otworowej śred. 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 

105 i 114 mm

Każdy zestaw zawiera 
po 1 uchwycie do wierteł o rozmiarze 9,5 i 11 mm 
po 1 zapasowym wiertle krętym
Dostawa w walizce

Zawartość Ø piły mm Nr art. EUR KO
10-częściowy 22- 68 40 00 800 192 57,00 PX14
13-częściowy 19- 68 40 00 800 193 75,00 PX14
17-częściowy 19-114 40 00 800 194 156,00 PX14

40 00 800 194

40 00 800 193

40 00 800 192
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
14 51 40 00 844 640 16,03 WX43  64 51 40 00 844 669 23,97 WX43
16 51 40 00 844 641 12,82 WX43  65 51 40 00 844 670 23,97 WX43
17 51 40 00 844 642 12,82 WX43  67 51 40 00 844 671 23,97 WX43
19 51 40 00 844 643 12,82 WX43  68 51 40 00 844 672 23,97 WX43
21 51 40 00 844 645 12,82 WX43  70 51 40 00 844 673 23,97 WX43
22 51 40 00 844 646 12,82 WX43  73 51 40 00 844 674 23,97 WX43
24 51 40 00 844 647 12,82 WX43  76 51 40 00 844 675 24,75 WX43
25 51 40 00 844 648 13,63 WX43  79 51 40 00 844 676 25,02 WX43
27 51 40 00 844 649 13,63 WX43  83 51 40 00 844 677 25,02 WX43
29 51 40 00 844 650 13,63 WX43  86 51 40 00 844 678 25,02 WX43
30 51 40 00 844 651 13,63 WX43  89 51 40 00 844 679 25,02 WX43
32 51 40 00 844 652 13,63 WX43  92 51 40 00 844 680 28,85 WX43
33 51 40 00 844 653 13,63 WX43  95 51 40 00 844 681 34,10 WX43
35 51 40 00 844 654 14,38 WX43  98 51 40 00 844 682 35,79 WX43
37 51 40 00 844 655 14,38 WX43 102 51 40 00 844 683 37,50 WX43
38 51 40 00 844 656 14,38 WX43 105 51 40 00 844 684 40,70 WX43
40 51 40 00 844 657 14,38 WX43 108 51 40 00 844 685 53,32 WX43
41 51 40 00 844 658 14,38 WX43 111 51 40 00 844 686 63,45 WX43
43 51 40 00 844 659 14,38 WX43 114 51 40 00 844 687 73,58 WX43
44 51 40 00 844 660 18,06 WX43 118 51 40 00 844 688 77,70 WX43
46 51 40 00 844 661 18,06 WX43 121 51 40 00 844 689 81,83 WX43
48 51 40 00 844 662 18,06 WX43 127 51 40 00 844 690 90,85 WX43
51 51 40 00 844 663 18,06 WX43 140 51 40 00 844 691 108,65 WX43
52 51 40 00 844 664 22,23 WX43 152 51 40 00 844 692 126,96 WX43
54 51 40 00 844 665 22,23 WX43 168 51 40 00 814 707 135,63 WX43
57 51 40 00 844 666 22,23 WX43 177 51 40 00 814 708 142,93 WX43
60 51 40 00 844 668 22,23 WX43 210 51 40 00 814 709 173,77 WX43

Piła otworowa SPEED SLOT®

bimetal.  · do wycinania okrągłych otworów w prawie wszystkich rodzajach 
materiałów takich jak stal szlachetna, metal, drewno, miedź, aluminium, 
tworzywo sztuczne itp. · optymalna geometria zębów dla dłuższej 
żywotności · łatwe usuwanie rdzenia wiertniczego dzięki SPEED SLOT® · 
szybkie cięcie dzięki mniejszej grubości ścianki ·  51 mm · do stosowania 
z wiertarkami ręcznymi lub stacjonarnymi

Dostawa bez uchwytu do wierteł, bez wierteł

Uchwyt do wierteł Quick-Change
uchwyty do pił otworowych dostarczane są w komplecie z wiertłem 
prowadzącym 6,35 mm (1/4”) · śruba mocująca umożliwia łatwą wymianę 
wiertła · szybka wymiana dzięki funkcji Quick Change
pasujące brzeszczoty, zobacz nr art. 40 00 814 642, 40 00 814 639

Do Ø piły mm Wielkość trzpienia 
mm

Nr art. EUR KO

14 -  30  9,2 i większe 40 00 844 695 22,57 WX43
32 - 210  9,2 i większe 40 00 844 696 34,52 WX43
30-210 10 40 00 844 694 30,92 WX43

Wiertło prowadzące 56PD
do uchwytów do pił do otwornic Lenox Snap Back 5L, 6L i uchwytów 
do pił do otwornic 3L, 5L

Wersja mm Zastosowanie Nr art. EUR KO
6,35 x 82 3L, 5L, 6L 40 00 844 693 5,54 WX43

Zestaw otwornic
Artykuły sanitarne · HSS bimetaliczna  ·  specjalny zestaw do montażu 
instalacji cieplnych i sanitarnych
Zawartość: 
po 1 szt. piły otworowej śred. 19, 22, 29, 38, 44, 68 mm 
po 1 szt. uchwytu mocującego piły otworowej 2L, 5L 
1 adapter piły otworowej
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Ø piły mm Nr art. EUR KO
9 częśc. 19-68 40 00 844 697 145,46 WX43
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Zestaw otwornic
uniwersalne · HSS bimetaliczna  · zestaw do ogólnych zastosowań
Zawartość: 
po 1 szt. piły otworowej śred. 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54 mm 
po 1 szt. uchwytu mocującego piły otworowej 5L, 6L
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Ø piły mm Nr art. EUR KO
9 częśc. 22-54 40 00 844 699 157,06 WX43

Zestaw otwornic
elektryk · HSS bimetaliczna  · specjalny zestaw do montażu instalacji 
elektrycznych
Zawartość: 
po 1 pile otworowej śred. 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76 mm 
po 1 szt. uchwytu mocującego piły otworowej 1L, 2L 
3 wiertła prowadzące
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Zawartość Ø piły mm Nr art. EUR KO
17 częśc. 16-76 40 00 844 698 251,48 WX43

Ø piły mm Gł. skrawania mm Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
20 20 metal 40 00 908 721 11,90 WU11
25 20 metal 40 00 908 722 11,90 WU11
32 20 metal 40 00 908 723 12,44 WU11
38 20 metal 40 00 908 724 12,76 WU11
51 20 metal 40 00 908 725 15,87 WU11
64 20 metal 40 00 908 726 21,43 WU11

Piła otworowa Sheet Metal
zapewnia długą żywotność przy cięciu metalu · z bimetalu HSS z 8% stopem kobaltu · ekstremalna wytrzymałość i długo 
utrzymujące się wartości tnące · z zmiennym uzębieniem do cięcia cienkiego materiału 
 
wskazówka: używać tej piły otworowej do przecinania blachy metalowej o grubości mniejszej niż 55 mm - jak przykładowo 
stal zwykła albo stal szlachetna 
 
zastosowanie z adapterem Power Change 
 
nadaje się do wszystkich wiertarko-wkrętarek akumulatorowych i sieciowych

40 00 908 72640 00 908 72540 00 908 72440 00 908 72340 00 908 72240 00 908 721

5/532

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Zestaw otwornic Sheet Metal
długa żywotność podczas przecinania metalu, brzeszczot bimetaliczny 
HSS z 8% stopem kobaltu · zewnętrzna wytrzymałość i długo utrzymujące 
się wartości tnące · z zmiennym uzębieniem do cięcia cienkiego materiału 
 
wskazówka: używać tej piły otworowej do przecinania blachy metalowej 
o grubości mniejszej niż 55 mm - jak przykładowo stal zwykła albo stal 
szlachetna 
 
zastosowanie z adapterem Power Change 
 
nadaje się do wszystkich wiertarko-wkrętarek akumulatorowych i 
sieciowych 
 
zawartość: 6 pił otworowych 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 
1 adapter Power Change, 2 wiertła do nakiełków HSS

Zawartość Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
9-częściowy 20-64 20 40 00 908 720 106,58 WU11

Długość mm Materiał skrawający Nr art. EUR KO
65 HSS 40 00 908 727 7,57 WU11

Wiertło do nakiełków Sheet Metal LS
z trzpieniem sześciokątnym 1/4‘‘ · kąt wierzchołka 135° i szlif krzyżowy

5/533
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO
65 150 40 00 908 728 3,92 WU11

Sprężyna wyrzutowa
do piły otworowej do arkuszy metalowych

Ø piły mm Gł. skrawania mm Zakresy stosowania Nr art. EUR KO
19 40 drewno + metal 40 00 908 561 12,44 WU11
20 40 drewno + metal 40 00 908 562 12,44 WU11
22 40 drewno + metal 40 00 908 564 11,87 WU11
25 40 drewno + metal 40 00 908 566 12,44 WU11
30 40 drewno + metal 40 00 908 569 12,76 WU11
32 40 drewno + metal 40 00 908 570 12,76 WU11
35 40 drewno + metal 40 00 908 572 13,41 WU11
40 40 drewno + metal 40 00 908 575 13,41 WU11
44 40 drewno + metal 40 00 908 578 16,38 WU11
51 40 drewno + metal 40 00 908 581 16,38 WU11
60 40 drewno + metal 40 00 908 587 21,00 WU11
68 40 drewno + metal 40 00 908 591 22,64 WU11
76 40 drewno + metal 40 00 908 594 24,33 WU11

Piła otworowa Progressor for Wood and Metal
trwała otwornica do szybkiego cięcia w drewnie i metalu · progresywne uzębienie zapewnia optymalną wydajność 
skrawania i szybki wyrzut wiórów · brzeszczotem bimetalicznym HSS z 8% stopem kobaltu dla wyjątkowej 
wytrzymałości · do cięcia drewna, metalu i tworzyw sztucznych 
 
zastosowanie z adapterem Power Change
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw otwornic Progressor for Wood and Metal
trwała otwornica do szybkiego cięcia w drewnie i metalu · progresywne uzębienie zapewnia optymalną wydajność 
skrawania i szybki wyrzut wiórów · brzeszczotem bimetalicznym HSS z 8% stopem kobaltu dla wyjątkowej 
wytrzymałości · do cięcia drewna, metalu i tworzyw sztucznych 
 
zastosowanie z adapterem Power Change 
 
nadaje się do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych i sieciowych 
 
zawartość: 6 pił otworowych,1 adapter Power Change, 2 wiertła do nakiełków HSS · Ø 19 / 25 / 30 / 35 / 40 / 68 mm

Zawartość Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
9-częściowy 19 - 68 40 40 00 908 729 105,33 WU11

Zestaw otwornic Progressor for Wood and Metal
trwała otwornica do szybkiego cięcia w drewnie i metalu · progresywne uzębienie zapewnia optymalną wydajność 
skrawania i szybki wyrzut wiórów · brzeszczotem bimetalicznym HSS z 8% stopem kobaltu dla wyjątkowej 
wytrzymałości · do cięcia drewna, metalu i tworzyw sztucznych 
 
zastosowanie z adapterem Power Change 
 
nadaje się do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych i sieciowych 
 
zawartość: 11 pił otworowych,1 adapter Power Change, 2 wiertła do nakiełków HSS · Ø 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 
51 / 60 / 68 / 76 mm

Zawartość Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
14-częściowy 20 - 76 40 40 00 908 730 184,04 WU11

Długość mm Materiał skrawający Nr art. EUR KO
80 HSS-G 40 00 908 625 5,53 WU11

Wiertło do nakiełków
HSS-G · do pił otworowych o wydajności cięcia <46 mm · z trzpieniem sześciokątnym 1/4‘‘ · 
kąt wierzchołka 135° i szlif krzyżowy

Wiertło do nakiełków
HSS-Co · do pił otworowych o wydajności cięcia <60 mm · z trzpieniem sześciokątnym 1/4‘‘ · 
kąt wierzchołka 135° i szlif krzyżowy

Długość mm Materiał skrawający Nr art. EUR KO
80 HSS-Co 40 00 908 624 7,38 WU11

Długość mm Materiał skrawający Nr art. EUR KO
120 HSS-Co 40 00 908 557 14,19 WU11

Wiertło do nakiełków
HSS-Co · do pił otworowych o wydajności cięcia <60 mm · z trzpieniem sześciokątnym 1/4‘‘ · 
kąt wierzchołka 135° i szlif krzyżowy

Uchwyt Wersja Nr art. EUR KO
 8 mm 6-kt. heavy - duty 40 00 908 619 16,76 WU11
11 mm 6-kt. heavy - duty 40 00 909 340 20,36 WU11
SDS-plus 40 00 908 620 28,03 WU11

Adapter Power Change
do pił otworowych Ø 14 - 210 mm · bez wiertła do nakiełków

40 00 908 62040 00 909 34040 00 908 619
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Ø piły mm Nr art. EUR KO Ø piły mm Nr art. EUR KO
16 40 00 800 041 19,95 PX14  46 40 00 800 071 33,95 PX14
17 40 00 800 042 19,95 PX14  47 (PG36) 40 00 800 072 36,10 PX14
18 40 00 800 043 19,95 PX14  48 40 00 800 073 37,30 PX14
19 40 00 800 044 19,95 PX14  49 40 00 800 074 37,30 PX14
20 40 00 800 045 20,50 PX14  50 40 00 800 075 37,30 PX14
21 40 00 800 046 20,50 PX14  51 40 00 800 076 38,85 PX14
22 40 00 800 047 20,50 PX14  52 40 00 800 077 38,85 PX14
23 40 00 800 048 21,25 PX14  53 40 00 800 078 40,30 PX14
24 40 00 800 049 21,25 PX14  54 (PG42) 40 00 800 079 40,70 PX14
25 40 00 800 050 21,50 PX14  55 40 00 800 080 40,90 PX14
26 40 00 800 051 22,60 PX14  56 40 00 800 081 40,90 PX14
27 40 00 800 052 22,60 PX14  57 40 00 800 082 44,00 PX14
28 40 00 800 053 22,60 PX14  58 40 00 800 083 45,00 PX14
29 40 00 800 054 24,50 PX14  59 40 00 800 084 45,00 PX14
30 40 00 800 055 24,50 PX14  60 (PG48) 40 00 800 085 45,50 PX14
31 40 00 800 056 24,50 PX14  65 40 00 800 086 47,60 PX14
32 40 00 800 057 29,70 PX14  68 40 00 800 087 51,30 PX14
33 40 00 800 058 29,70 PX14  70 40 00 800 088 51,30 PX14
34 40 00 800 059 30,00 PX14  75 40 00 800 089 64,30 PX14
35 40 00 800 060 30,00 PX14  80 40 00 800 090 67,70 PX14
36 40 00 800 061 30,00 PX14  85 40 00 800 091 73,10 PX14
37 40 00 800 062 30,50 PX14  90 40 00 800 092 78,50 PX14
38 40 00 800 063 32,50 PX14  95 40 00 800 093 80,65 PX14
39 40 00 800 064 32,50 PX14 100 40 00 800 094 88,25 PX14
40 40 00 800 065 32,50 PX14 105 40 00 800 095 88,25 PX14
41 40 00 800 066 32,50 PX14 110 40 00 800 096 117,75 PX14
42 40 00 800 067 33,30 PX14 111 40 00 800 097 117,75 PX14
43 40 00 800 068 33,50 PX14 115 40 00 800 098 244,00 PX14
44 40 00 800 069 33,95 PX14 120 40 00 800 099 244,00 PX14
45 40 00 800 070 33,95 PX14

Piła otworowa
cięcie płaskie · ostrza pokryte węglikiem spiekanym umożliwiają wielokrotne ostrzenie  · wymienne wiertło do nakiełków ·  
sprężyna wyrzutowa do rdzenia wiertniczego przy grubości materiału do 4 mm w przypadku stali niestopowych · stal 
szlachetna do 2 mm · od Ø 31 mm ze specjalnie hartowanym uchwytem mocującym · średnica otworu 12 mm · 
głębokość skrawania 4 mm

Zakres dostawy piły otworowej wraz z wiertłem i sprężyną wyrzutową

Wskazówka dotycząca stosowania: w przypadku cięcia metali używać wysokogatunkowego oleju chłodząco-
smarującego, w przypadku odlewów i przy cięciu aluminium dostarczyć naftę
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw otwornic
skrobak płaski · ostrza pokryte węglikiem spiekanym umożliwiają 
wielokrotne ostrzenie  · wymienne wiertła do nakiełków  ·  sprężyna 
wyrzutowa do rdzenia wiertniczego przy grubości materiału do 4 mm 
w przypadku stali niestopowych · stal szlachetna do 2 mm · głębokość 
skrawania 4 mm
Zawartość: 
po 1  sztuce piły otworowej wyposażonej w twardy metal Ø 16 / 20 / 25 / 32 

i 40 mm
po 1 kluczu trzpieniowym TORX rozwartość 2,5 / 3,0 i 4,0 
Dostawa w walizce
Wskazówka dotycząca stosowania: w przypadku cięcia metali używać 
wysokogatunkowego oleju chłodząco-smarującego, w przypadku odlewów i 
przy cięciu aluminium dostarczyć naftę

Zawartość Ø piły mm Nr art. EUR KO
8-częściowy 16 - 40 40 00 800 100 135,95 PX14
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø piły mm Nr art. EUR KO Ø piły mm Nr art. EUR KO
18 40 00 800 109 38,25 PX14  60 40 00 800 151 91,85 PX14
19 40 00 800 110 38,75 PX14  61 40 00 800 152 104,00 PX14
20 40 00 800 111 38,75 PX14  62 40 00 800 153 104,00 PX14
21 40 00 800 112 40,20 PX14  63 40 00 800 154 104,00 PX14
22 40 00 800 113 40,20 PX14  64 40 00 800 155 104,00 PX14
23 40 00 800 114 40,75 PX14  65 40 00 800 156 104,00 PX14
24 40 00 800 115 40,75 PX14  66 40 00 800 157 110,00 PX14
25 40 00 800 116 40,75 PX14  67 40 00 800 158 113,00 PX14
26 40 00 800 117 43,00 PX14  68 40 00 800 159 113,00 PX14
27 40 00 800 118 43,60 PX14  69 40 00 800 160 113,00 PX14
28 40 00 800 119 43,60 PX14  70 40 00 800 161 113,00 PX14
29 40 00 800 120 43,60 PX14  71 40 00 800 162 116,50 PX14
30 40 00 800 121 43,60 PX14  72 40 00 800 163 116,50 PX14
31 40 00 800 122 51,25 PX14  73 40 00 800 164 118,00 PX14
32 40 00 800 123 51,25 PX14  74 40 00 800 165 118,00 PX14
33 40 00 800 124 53,20 PX14  75 40 00 800 166 118,00 PX14
34 40 00 800 125 53,75 PX14  76 40 00 800 167 119,35 PX14
35 40 00 800 126 53,75 PX14  77 40 00 800 168 123,95 PX14
36 40 00 800 127 54,30 PX14  78 40 00 800 169 123,95 PX14
37 40 00 800 128 54,30 PX14  79 40 00 800 170 123,95 PX14
38 40 00 800 129 54,30 PX14  80 40 00 800 171 123,95 PX14
39 40 00 800 130 54,95 PX14  81 40 00 800 172 125,50 PX14
40 40 00 800 131 54,95 PX14  82 40 00 800 173 125,50 PX14
41 40 00 800 132 65,00 PX14  83 40 00 800 174 125,50 PX14
42 40 00 800 133 65,00 PX14  84 40 00 800 175 125,50 PX14
43 40 00 800 134 66,90 PX14  85 40 00 800 176 125,50 PX14
44 40 00 800 135 66,90 PX14  86 40 00 800 177 129,00 PX14
45 40 00 800 136 66,90 PX14  87 40 00 800 178 129,00 PX14
46 40 00 800 137 69,20 PX14  88 40 00 800 179 129,00 PX14
47 40 00 800 138 69,20 PX14  89 40 00 800 180 130,50 PX14
48 40 00 800 139 69,20 PX14  90 40 00 800 181 130,50 PX14
49 40 00 800 140 69,85 PX14  91 40 00 800 182 131,00 PX14
50 40 00 800 141 69,85 PX14  92 40 00 800 183 131,00 PX14
51 40 00 800 142 81,45 PX14  93 40 00 800 184 132,95 PX14
52 40 00 800 143 81,45 PX14  94 40 00 800 185 132,95 PX14
53 40 00 800 144 82,15 PX14  95 40 00 800 186 132,95 PX14
54 40 00 800 145 82,15 PX14  96 40 00 800 187 137,35 PX14
55 40 00 800 146 82,15 PX14  97 40 00 800 188 137,35 PX14
56 40 00 800 147 91,00 PX14  98 40 00 800 189 137,35 PX14
57 40 00 800 148 91,00 PX14  99 40 00 800 190 137,35 PX14
58 40 00 800 149 91,00 PX14 100 40 00 800 191 137,35 PX14
59 40 00 800 150 91,85 PX14

Piła otworowa
wersja uniwersalna · ostrza pokryte węglikiem spiekanym umożliwiają wielokrotne ostrzenie · wymienne wiertło 
do nakiełków · sprężyna wyrzutowa do rdzenia wiertniczego przy grubości materiału do 4 mm w przypadku stali 
niestopowych · stal szlachetna do 2 mm · od Ø 31 mm ze specjalnie hartowanym uchwytem mocującym do przecinania 
płaskiego materiału · rury · płaszczyzny wysklepione · możliwe są otwory na zakładkę · średnica otworu 30 mm · 
głębokość skrawania 20 mm

Zakres dostawy: piła otworowa wraz z wiertłem i sprężyną wyrzutową

Wskazówka dotycząca stosowania: w przypadku cięcia metali używać wysokogatunkowego oleju chłodząco-
smarującego, w przypadku odlewów i przy cięciu aluminium dostarczyć naftę

Uchwyt do wierteł
do pił otworowych z ostrzami z węglików spiekanych z trzpieniem 
sześciokątnym

Do Ø piły mm Wersja trzpienia Nr art. EUR KO
  31 -  50 6-kątny 10 mm 40 00 800 101 2,40 PX14
110 - 120 mm, 
  61 - 100

6-kątny 13 mm 40 00 800 102 6,55 PX14

  51 - 100 mm, 31 - 61 6-kątny 13 mm 40 00 800 103 6,55 PX14

Uchwyt do wierteł
do pił otworowych z ostrzami z węglików spiekanych z trzpieniem 
sześciokątnym · w zestawie z wiertłem do nakiełków

Do Ø piły mm Wersja trzpienia Nr art. EUR KO
64 – 100 6-kątny 40 00 800 106 12,00 PX14

Uchwyt do wierteł
do pił otworowych z ostrzami z węglików spiekanych z uchwytem MK 2

Do Ø piły mm Wersja trzpienia Nr art. EUR KO
31 - 100 MK2 40 00 800 108 61,25 PX14

Wiertło prowadzące
w przypadku pił otworowych wyposażonych w HM

Wersja mm Materiał Nr art. EUR KO
8 x 80 HSS 40 00 800 104 4,15 PX14
6 x 80 HSS 40 00 800 105 4,15 PX14
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Koronka do wiercenia udarowego
koronowy · z ostrzami węglikowymi · z chwytem SDS-Plus z gwintem 
M16 i wiertłem do nakiełków · pasuje do wszystkich młotowiertarek 
z uchwytem SDS-plus · do wiercenia w murze, kamieniu naturalnym i 
sztucznym, betonie itp.

Ø znamionowa mm Ø mm Uchwyt do wierteł Wersja Nr art. EUR KO
68 68 SDS-plus do gniazd wtykowych 40 00 864 376 33,90 PX14
80 80 SDS-plus do puszek rozdzielczych 40 00 864 377 38,80 PX14
68 68 chwyt sześciokątny do gniazd wtykowych 40 00 864 369 33,90 PX14
80 80 chwyt sześciokątny do puszek rozdzielczych 40 00 864 370 38,80 PX14

Ø znamionowa mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Uchwyt do wierteł Wersja Nr art. EUR KO
68,0 50 120 chwyt SDS-plus do gniazd wtykowych 40 00 864 379 68,99 WU19
80,0 50 120 chwyt SDS-plus do puszek rozdzielczych 40 00 864 401 79,49 WU19
68,0 50 120 chwyt sześciokątny do gniazd wtykowych 40 00 864 402 65,42 WU19

Koronka do wiercenia udarowego
ostrza węglikowe · hartowana stal z gwintem wewnętrznym M16 · 
optymalny ruch obrotowy · duża trwałość 
 
Obszary zastosowania: beton, kamień, ściany murowane, klinkier, 
cegła, lekkie materiały budowlane 
 
W komplecie z chwytem do wierteł i wiertłem do nakiełków

Wiertło do nakiełków
powierzchnia hartowana HST gwarantuje zwiększoną wytrzymałość na 
zerwanie podczas uderzenia. · większa wytrzymałość w razie napotkania 
na zbrojenie w trakcie wiercenia · odpowiednie dla wałów ssących 
43 00 000 194, 43 00 000 195, 43 00 000 197, 43 00 000 198

Ø mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
9 120 43 00 000 193 2,97 WK50

Diamentowa koronka do wiercenia
uchwyt M16 · praca bez udaru 
 
Obszary zastosowania: 
40 00 864 385+ 40 00 864 386: cegła, ściany murowane, beton 
komórkowy, beton lekki 
40 00 864 387 + 40 00 864 388: cegła, cegła sylikatowa o gęstości 
objętościowej do 1,6 
40 00 864 389 + 40 00 864 390: Idealny do wszystkich twardych 
materiałów, cegły sylikatowej o gęstości objętościowej > 1,6
Uchwyt pasujący do wierteł nr art. 40 00 864 364 
Wiertło pasujące do nakiełków nr art. 40 00 864 365

Typ Ø mm Dł. robocza mm Nr art. EUR KO
Laser Universal 68 60 40 00 864 385 44,00 PX14
Laser Universal 82 60 40 00 864 386 55,00 PX14
Laser Abrasiv 68 60 40 00 864 387 45,00 PX14
Laser Abrasiv 82 60 40 00 864 388 57,00 PX14
Superior 68 60 40 00 864 389 69,00 PX14
Superior 82 60 40 00 864 390 84,00 PX14

Beton
Gazobeton/Ytong
Piaskowiec
Klinkier
Beton komórkowy
Marmur
Mur
Kamień
Płytki ścienne

536-05_18___im Aufbau[2245877]-9w.indd   537 07.11.2018   14:34:06



5/538

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Piła otworowa Allmat 3725
długi czas użytkowania · szybki transport materiału · możliwość ostrzenia ostrzy HM · bez przekrzywiania się podczas 
wiercenia · dokładne pozycjonowanie przy nawiercaniu 
 
obszary zastosowania: drewno, aluminium, gazobeton, cegła sylikatowa, płytki ścienne, materiał wygłuszający, płyty 
kartonowo-gipsowe 
 
dostawa bez uchwytu do wierteł

Ø piły mm Gł. skrawania mm Nr art. EUR KO
 25 65 40 00 815 134 20,06 WK49
 30 65 40 00 815 135 21,07 WK49
 35 65 40 00 815 136 22,07 WK49
 40 65 40 00 815 137 24,09 WK49
 45 65 40 00 815 138 26,10 WK49
 50 65 40 00 815 139 28,09 WK49
 60 65 40 00 815 140 30,11 WK49
 65 65 40 00 815 141 33,12 WK49
 68 65 40 00 815 142 35,15 WK49
 76 65 40 00 815 143 40,17 WK49
 80 65 40 00 815 144 43,18 WK49
 82 65 40 00 815 145 45,19 WK49
105 65 40 00 815 146 50,21 WK49

Pogłębiacz krawędziowy do otworów
do piły otworowej nr art. 40 00 815 142

Ø znamionowa mm Nr art. EUR KO
68 40 00 815 150 23,84 WK49

Uchwyt do wierteł
do piły otworowej nr art. 40 00 815 134,

Gł. skrawania mm Wersja trzpienia Nr art. EUR KO
65 6-kątny 40 00 815 148 11,01 WK51
65 SDS-Plus 40 00 815 149 11,01 WK51

40 00 815 14940 00 815 148

Wiertło do nakiełków
wiertło jest mocowane w uchwycie za pomocą śruby mocującej
pasuje do uchwytów do wierteł nr art. 40 00 815 148 + 40 00 815 149

Ø znamionowa mm Nr art. EUR KO
8 40 00 815 147 4,98 WK50

Uchwyt do wierteł
M16 · do nr art. 40 00 864 385, 40 00 864 386, 40 00 864 387, 
40 00 864 388, 40 00 864 389, 40 00 864 390
dostawa z wiertłem do nakiełków i klinem wypychającym

Uchwyt Wersja Nr art. EUR KO
SDS-plus z wiertłem do nakiełków 40 00 864 364 16,00 PX14

Wiertło centrujące z płytkami z węglików spiekanych
pasuje do trzpieni mocujących M 16

Ø mm Długość mm Materiał skrawający Nr art. EUR KO
6,5 130 HM 40 00 864 365 4,50 PX14

40 00 864 365
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Ø mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Ø chwytu mm Nr art. EUR KO
 4  35  75  4 40 00 864 102 0,75 PX11
 5  50  95  5 40 00 864 104 0,85 PX11
 6  60 100  6 40 00 864 106 0,95 PX11
 6 110 150  6 40 00 864 130 1,50 PX11
 8  80 120  8 40 00 864 110 1,30 PX11
 8 135 200  8 40 00 864 131 3,10 PX11
10  80 120 10 40 00 864 114 1,65 PX11
10 135 200 10 40 00 864 132 3,55 PX11
12  90 150 10 40 00 864 116 2,25 PX11
14  90 150 10 40 00 864 118 3,85 PX11

Wiertło do betonu i kamienia
z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych · ze stali specjalnej ulepszanej · zwiększona odporność na złamania 
podczas pracy z udarem · specjalny profil spirali zapewniający szybki posuw wiertła · z krawędziami tnącymi z 
węglików spiekanych 

5/539

Narzędzia ręczne

Ø mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Ø chwytu mm Wersja Nr art. EUR KO
 3 45  85  3 chwyt walcowy 40 00 864 163 3,27 WK47
 4 45  85  4 chwyt walcowy 40 00 864 164 3,19 WK47
 5 50  95  5 chwyt walcowy 40 00 864 165 3,33 WK47
 6 60 100  6 chwyt walcowy 40 00 864 168 3,59 WK47
 7 60 100  7 chwyt walcowy 40 00 864 169 4,25 WK47
 8 80 120  8 chwyt walcowy 40 00 864 170 4,28 WK47
10 80 120 10 chwyt walcowy 40 00 864 172 5,16 WK47
12 90 150 10 chwyt walcowy 40 00 864 174 6,96 WK47
14 90 150 10 chwyt walcowy 40 00 864 176 11,10 WK47

Wiertło do betonu ProConcrete
chwyt walcowy · solidne wiertła do betonu i kamienia z optymalną geometrią węglika spiekanego · długi okres 
użytkowania · wysoka prędkość dzięki optymalnemu wzorowi głowicy z szerokim wylotem oraz spirali „Twinmax-G2 o 
dużej objętości · wysoka odporność na złamanie dzięki specjalnej technologii hartowania wiązką 
 
Obszary zastosowania: beton, ściany murowane, cegła silikatowa, kamień

Zestaw wierteł udarowych z płytkami z węglików spiekanych
wiertło z trzpieniem cylindrycznym · z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych

Zawartość: 
po jednym wiertle udarowym z węglików spiekanych 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm 
 
Dostawa w kasetce metalowej

Zawartość Nr art. EUR KO
7 cz. 40 00 864 330 9,75 PX11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Ø mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR Dł. całkowita mm Nr art. EUR
 4,0  50 110 40 00 864 010 1,75  110 40 00 864 745 3,46
 4,0 100 - - -  160 40 00 864 746 3,83
 5,0  50 110 40 00 864 011 1,45  110 40 00 864 747 2,80
 5,0 100 160 40 00 864 012 1,50  160 40 00 864 748 3,01
 5,0 150 - - -  210 40 00 864 749 3,57
 5,0 300 - - -  360 40 00 864 627 13,80
 6,0  50 110 40 00 864 013 1,40  110 40 00 864 750 2,76
 6,0 100 160 40 00 864 014 1,50  160 40 00 864 751 3,01
 6,0 150 210 40 00 864 015 2,55  210 40 00 864 752 5,15
 6,0 200 260 40 00 864 016 3,10  260 40 00 864 753 6,22
 6,0 300 - - -  360 40 00 864 754 14,07
 6,0 400 - - -  460 40 00 864 619 14,28
 6,5 150 210 40 00 864 017 3,00 - - -
 6,5 200 - - -  260 40 00 864 758 7,30
 8,0  50 110 40 00 864 019 1,90  110 40 00 864 760 3,62
 8,0 100 160 40 00 864 020 1,90  160 40 00 864 761 3,72
 8,0 150 210 40 00 864 021 2,25  210 40 00 864 762 4,44

5/540

Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wierteł do betonu / kamienia ProConcrete
chwyt walcowy · solidne wiertła do betonu i kamienia z optymalną geometrią węglika spiekanego · 
długi okres użytkowania · wysoka prędkość dzięki optymalnemu wzorowi główki z szerokim wylotem 
oraz spirali „Twinmax-G2 o dużej objętości · wysoka odporność na złamanie dzięki specjalnej technologii 
hartowania wiązką 
 
Obszary zastosowania: beton, ściany murowane, cegła silikatowa, kamień

Zawartość Wyposażenie mm Wersja Nr art. EUR KO
4 elem. śred. 5 - 6/8 - 10 trzpień okrągły HM 40 00 864 360 16,35 WK47
5 części śred. 4, 5, 6, 8, 10 chwyt walcowy 40 00 864 350 19,54 WK47
7 elem. Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12  w kasecie miedzianej 40 00 864 352 30,07 WK47

40 00 864 35240 00 864 350

Zestaw wierteł uniwersalnych
do kamienia, metalu i drewna · zawiera najpopularniejsze wiertła do drewna, metalu i kamienia 
 
Zawartość: 
1 szt. wiertło do kamienia śred. 5, 6, 8 mm 
1 szt. wiertło HSS walcowane rolkowo śred. 5, 6, 8 mm 
1 szt. wiertło do drewna śred. 5, 6, 8 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
9-częściowy 40 00 865 123 14,06 WU20

Wiertło udarowe Wiertło udarowe Bionic Pro
SDS-plus · efektywne odprowadzanie zwiercin dzięki agresywnemu 
wykonaniu końcówek i spirali · certyfikat wydany przez Stowarzyszenie 
Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) 
zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt  
 
Obszary zastosowania: beton, cegła silikatowa, ściany murowane (do 
stosowania w betonie i kamieniu)

z dwoma ostrzami SDS-plus ·  opatentowana głowica wiertła z węglika 
spiekanego zapewnia długi czas użytkowania, a dzięki zoptymalizowanemu 
ostrzu węglikowemu jest dostosowana do wyjątkowo szybkiego wiercenia 
- nawet w zbrojeniu  · spirala Twinmax 3D transportuje wióry z wiercenia z 
wysoką wydajnością i minimalizuje wyfuknięcia pyłu · certyfikowane przez 
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) zgodnie z wymaganiami Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt) 
 
Obszary zastosowania: beton, beton zbrojony, ściany murowane, 
kamień naturalny, cegła silikatowa, płytki, marmur, klinkier

Kontynuacja >
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Narzędzia ręczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

 8,0 200 260 40 00 864 022 2,50  260 40 00 864 763 5,01
 8,0 250 - - -  310 40 00 864 764 8,06
 8,0 400 - - -  460 40 00 864 765 12,35
10,0  50 110 40 00 864 025 2,10  110 40 00 864 767 4,18
10,0 100 160 40 00 864 026 2,20  160 40 00 864 768 4,39
10,0 150 210 40 00 864 027 2,55  210 40 00 864 769 5,05
10,0 200 260 40 00 864 028 3,10  260 40 00 864 770 6,22
10,0 250 310 40 00 864 029 3,60  310 40 00 864 771 7,09
10,0 400 450 40 00 864 030 5,20  460 40 00 864 773 10,40
10,0 300 - - -  360 40 00 864 772 8,78
10,0 550 - - -  600 40 00 864 774 17,96
10,0 950 - - - 1000 40 00 864 775 45,59
12,0 100 160 40 00 864 031 2,40  160 40 00 864 776 4,74
12,0 150 210 40 00 864 032 2,80  210 40 00 864 777 5,56
12,0 200 260 40 00 864 033 3,60  260 40 00 864 778 7,09
12,0 250 310 40 00 864 034 4,95  310 40 00 864 779 9,85
12,0 400 450 40 00 864 035 6,25  450 40 00 864 780 12,39
12,0 550 - - -  600 40 00 864 781 20,24
12,0 950 - - - 1000 40 00 864 782 50,43
14,0 100 160 40 00 864 037 3,60  160 40 00 864 784 7,24
14,0 150 210 40 00 864 038 4,45  200 40 00 864 785 8,88
14,0 200 250 40 00 864 039 4,95  250 40 00 864 786 9,78
14,0 250 310 40 00 864 040 5,20  300 40 00 864 787 10,40
14,0 400 450 40 00 864 041 7,65  450 40 00 864 788 15,24
14,0 550 - - -  600 40 00 864 789 22,64
14,0 950 - - - 1000 40 00 864 790 55,32
15,0 100 160 40 00 864 043 6,40  160 40 00 864 791 9,64
15,0 150 - - -  200 40 00 864 792 10,45
15,0 200 - - -  250 40 00 864 793 11,37
16,0 100 160 40 00 864 045 4,95  160 40 00 864 795 9,78
16,0 150 210 40 00 864 046 5,50  200 40 00 864 796 10,86
16,0 250 300 40 00 864 047 8,05  300 40 00 864 798 16,01
16,0 400 450 40 00 864 048 10,60  450 40 00 864 799 21,12
16,0 550 600 40 00 864 049 15,50  600 40 00 864 800 23,15
16,0 200 - - -  250 40 00 864 797 13,52
16,0 750 - - -  800 40 00 864 801 32,53
18,0 200 260 40 00 864 051 10,05  250 40 00 864 805 19,99
18,0 250 300 40 00 864 052 10,95  300 40 00 864 806 21,88
18,0 400 450 40 00 864 053 11,65  450 40 00 864 807 23,15
18,0 150 - - -  200 40 00 864 804 18,25
18,0 550 - - -  600 40 00 864 808 34,01
18,0 950 - - - 1000 40 00 864 810 67,62
20,0 250 300 40 00 864 055 12,60  300 40 00 864 812 25,14
20,0 400 450 40 00 864 056 13,35  450 40 00 864 813 26,57
20,0 150 - - -  200 40 00 864 811 22,03
20,0 550 - - -  600 40 00 864 814 34,72
20,0 950 - - - 1000 40 00 864 815 75,62
22,0 400 450 40 00 864 057 21,15  450 40 00 864 817 42,22
22,0 200 - - -  250 40 00 864 816 31,92
22,0 550 - - -  600 40 00 864 818 55,62
22,0 750 - - -  800 40 00 864 819 70,78
24,0 200 - - -  250 40 00 864 821 37,99
24,0 400 - - -  450 40 00 864 822 47,43
25,0 400 450 40 00 864 059 25,35  450 40 00 864 825 50,52
25,0 200 - - -  250 40 00 864 823 38,96
25,0 950 - - - 1000 40 00 864 826 93,88
26,0 400 - - -  450 40 00 864 828 51,95

PX11 WU17

Ø mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR Dł. całkowita mm Nr art. EUR

Kontynuacja
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø mm Dł. robocza mm Dł. całkowita mm Zawartość szt. Nr art. EUR KO
 6,0  50 110 10 40 00 864 077 12,751) PX11
 6,0 100 160 10 40 00 864 078 13,701) PX11
 8,0 100 160 10 40 00 864 079 16,501) PX11
 8,0 150 210 10 40 00 864 080 19,601) PX11
10,0 100 160 10 40 00 864 081 19,901) PX11
10,0 150 210 10 40 00 864 082 22,901) PX11
1) cena za duże opakowanie

Wiertła udarowe, duże opakowanie
SDS-plus · efektywne odprowadzanie zwiercin dzięki agresywnemu wykonaniu końcówek i spirali · certyfikat wydany 
przez Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) zgodnie z wymogami 
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt  
 
Obszary zastosowania: beton, cegła silikatowa, ściany murowane (do stosowania w betonie i kamieniu)

Zestaw wierteł udarowych  SDS-Plus
efektywne odprowadzanie zwiercin dzięki agresywnemu wykonaniu końcówek i spirali · certyfikat wydany przez 
Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) zgodnie z wymogami Niemieckiego 
Instytutu Techniki Budowlanej DIBt  
 
Obszary zastosowania: beton, cegła silikatowa, ściany murowane (do stosowania w betonie i kamieniu)

Zawartość: 
1 wiertło po 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm 
 
Dostawa w multipaku

Zawartość Opakowanie Nr art. EUR KO
5-częściowy Multipak 40 00 863 718 9,25 PX11

Zestaw wierteł udarowych  SDS-Plus
efektywne odprowadzanie zwiercin dzięki agresywnemu wykonaniu końcówek i spirali · certyfikat wydany przez 
Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) zgodnie z wymogami Niemieckiego 
Instytutu Techniki Budowlanej DIBt  
 
Obszary zastosowania: beton, cegła silikatowa, ściany murowane (do stosowania w betonie i kamieniu)

Zawartość: 
po 1 wiertle 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm 
 
Dostawa w kasetce z blachy stalowej

Zawartość Wyposażenie mm Opakowanie Nr art. EUR KO
7-częściowy 5 - 12 w kasetce z blachy stalowej 40 00 864 095 13,50 PX11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Uchwyt Nr art. EUR KO
6-częściowy SDS-plus 40 00 864 248 49,20 WU16

Zestaw narzędzi nasadowych
nadaje się do wszystkich rodzajów maszyn

Zawartość: 
1 szt. dłuto płaskie 250 mm 
1 szt. szpicak 250 mm 
1 szt. przecinak szeroki 250 mm 
po 1 szt. wiertło udarowe 6 x 160 mm, 8 x 210 mm, 10 x 210 mm

Dostawa w kwadratowym opakowaniu

Ø 
mm

Dł. robocza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO Ø 
mm

Dł. robocza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 5,0  50 110 40 00 864 700 5,10 PX11 10,0 250 310 40 00 864 719 14,55 PX11
 5,0 100 160 40 00 864 701 5,85 PX11 10,0 400 460 40 00 864 720 19,60 PX11
 6,0  50 110 40 00 864 702 5,25 PX11 12,0 100 160 40 00 864 722 10,60 PX11
 6,0 100 160 40 00 864 703 6,30 PX11 12,0 150 210 40 00 864 723 12,60 PX11
 6,0 150 210 40 00 864 704 7,95 PX11 12,0 200 260 40 00 864 724 15,25 PX11
 6,0 200 260 40 00 864 705 9,90 PX11 12,0 250 310 40 00 864 725 22,20 PX11
 8,0  50 110 40 00 864 709 6,40 PX11 12,0 400 450 40 00 864 726 25,35 PX11
 8,0 100 160 40 00 864 710 7,20 PX11 12,0 550 600 40 00 864 727 33,45 PX11
 8,0 150 210 40 00 864 711 8,50 PX11 14,0 200 250 40 00 864 730 20,05 PX11
 8,0 200 260 40 00 864 712 10,15 PX11 14,0 250 300 40 00 864 731 25,35 PX11
10,0  50 110 40 00 864 715 8,25 PX11 14,0 400 450 40 00 864 732 31,00 PX11
10,0 100 160 40 00 864 716 8,85 PX11 16,0 150 200 40 00 864 734 25,35 PX11
10,0 150 210 40 00 864 717 10,80 PX11 16,0 200 260 40 00 864 735 28,60 PX11
10,0 200 260 40 00 864 718 12,70 PX11 16,0 250 300 40 00 864 736 31,75 PX11

Wiertło udarowe Multicutter
SDS-plus · silne, szybkie i trwałe · unikalny profil tnący o wielu ostrzach zapewnia jeszcze lepszą wydajność cięcia i 
spokojny bieg · przeniesienie dużych sił podczas wiercenia dzięki falistej główce · najwyższa trwałość dzięki ekstremalnie 
odpornemu na ścieranie jednofazowemu stopowi metali twardych · szybkie odprowadzanie zwiercin bez efektu 
wyfukiwania ze względu na szerszy kształt spirali · zoptymalizowane wibracja potrójnej spirali · specjalnie hartowana 
powierzchnia w celu zwiększenia odporności na złamanie podczas pracy wiertła udarowego i zwiększenia wytrzymałości 
w przypadku natrafienia na zbrojenie · certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów 
(Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt 
 
Obszary zastosowania: beton, również najtwardszy, beton zbrojony, kamień naturalny, ściany murowane, klinkier

Zestaw wierteł udarowych  MAXXBOX Bionic Pro SDS-plus 
najszybsze w historii wiertła Heller · opatentowany projekt z 2 ostrzami i optymalna geometria z węglika spiekanego 
gwarantują bardzo długą żywotność · wzmocnione skrawające krawędzie boczne oraz zaokrąglone krawędzie tnące 
zapewniają wyjątkową solidność i niewielkie prawdopodobieństwo pęknięcie w przypadku natrafienia na zbrojenie · 
szczególnie szybka prędkość wiercenia dzięki agresywnemu profilowi ostrzonemu na głowicy wiertniczej oraz 
komputerowo zaprogramowanemu profilowi spirali ze zmieniającymi się szerokościami · szczególnie wygodne wiercenie 
dzięki innowacyjnemu wzorowi spirali, który zapewnia optymalne odprowadzanie zwiercin i równomierny nawiert · 
certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) zgodnie 
z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt 
 
Obszary zastosowania: beton, beton zbrojony, ściany murowane, kamień naturalny, cegła silikatowa, płytki, 
marmur, klinkier

Zawartość Wyposażenie mm Opakowanie Nr art. EUR KO
7-częściowy 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 

x 160, 10 x 160, 12 x 160
skrzynka z tworzywa sztu-
cznego

40 00 864 830 25,05 WU17
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw wierteł udarowych  Multicutter SDS-Plus 
silne, szybkie i trwałe · unikalny profil tnący o wielu ostrzach zapewnia jeszcze lepszą wydajność cięcia i spokojny bieg · 
przeniesienie dużych sił podczas wiercenia dzięki falistej główce · najwyższa trwałość dzięki ekstremalnie odpornemu na 
ścieranie jednofazowemu stopowi metali twardych · szybkie odprowadzanie zwiercin bez efektu wyfukiwania ze względu 
na szerszy kształt spirali · zoptymalizowane wibracja potrójnej spirali · specjalnie hartowana powierzchnia w celu 
zwiększenia odporności na złamanie podczas pracy wiertła udarowego i zwiększenia wytrzymałości w przypadku 
natrafienia na zbrojenie · certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft 
Mauerbohrer - PGM) zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt 
 
Obszary zastosowania: beton, również najtwardszy, beton zbrojony, kamień naturalny, ściany murowane, klinkier

 
Całość w stabilnej kasetce z tworzywa sztucznego

Zawartość Wyposażenie mm Opakowanie Nr art. EUR KO
7-częściowy 5, 6, 8 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 skrzynka z tworzywa sztucznego 40 00 864 740 41,20 PX11
5-częściowy 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 Multipak 40 00 864 741 24,75 PX11

40 00 864 74040 00 864 741

Ø 
mm

Dł. robocza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO Ø 
mm

Dł. robocza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

 5,0  50 110 40 00 865 242 5,07 WU15 10,0 150 210 40 00 865 264 8,26 WU15
 5,0 100 160 40 00 865 243 5,29 WU15 10,0 200 260 40 00 865 265 10,58 WU15
 5,5  50 110 40 00 865 244 5,07 WU15 10,0 250 310 40 00 865 266 12,18 WU15
 5,5 100 160 40 00 865 245 5,51 WU15 10,0 400 450 40 00 865 267 17,80 WU15
 6,0  50 110 40 00 865 246 5,07 WU15 12,0 100 160 40 00 865 268 8,26 WU15
 6,0 100 160 40 00 865 247 5,10 WU15 12,0 150 210 40 00 865 269 9,78 WU15
 6,0 150 210 40 00 865 248 8,45 WU15 12,0 200 260 40 00 865 270 12,49 WU15
 6,0 200 260 40 00 865 249 9,26 WU15 12,0 250 310 40 00 865 271 14,23 WU15
 6,5  50 110 40 00 865 250 5,06 WU15 12,0 400 450 40 00 865 272 21,91 WU15
 6,5 100 160 40 00 865 251 6,60 WU15 12,0 550 600 40 00 865 273 37,81 WU15
 6,5 150 210 40 00 865 252 9,72 WU15 14,0 100 160 40 00 865 274 12,35 WU15
 6,5 200 260 40 00 865 253 11,03 WU15 14,0 150 200 40 00 865 275 14,10 WU15
 7,0 100 160 40 00 865 254 6,87 WU15 14,0 200 250 40 00 865 276 15,59 WU15
 7,0 150 210 40 00 865 255 9,04 WU15 14,0 250 300 40 00 865 277 18,23 WU15
 8,0  50 110 40 00 865 256 5,80 WU15 14,0 400 450 40 00 865 278 26,49 WU15
 8,0 100 160 40 00 865 257 5,86 WU15 14,0 550 600 40 00 865 279 43,63 WU15
 8,0 150 210 40 00 865 258 7,01 WU15 16,0 150 200 40 00 865 280 18,71 WU15
 8,0 200 260 40 00 865 259 8,83 WU15 16,0 200 260 40 00 865 281 19,79 WU15
 8,0 250 310 40 00 865 260 12,35 WU15 16,0 250 300 40 00 865 282 22,96 WU15
 8,0 400 450 40 00 865 261 20,59 WU15 16,0 400 450 40 00 865 283 37,10 WU15
10,0  50 110 40 00 865 262 6,87 WU15 16,0 550 600 40 00 865 284 46,53 WU15
10,0 100 160 40 00 865 263 6,94 WU15

Wiertło udarowe 4Power
SDS-plus · 4 solidne krawędzie tnące z węglika spiekanego zapewniają długą żywotność nawet przy uderzeniach 
zbrojeniowych · wał hartowany HST · szybkie wiercenie, dobre przenoszenie mocy, niski opór i szczególnie niskie 
wibracje 
 
dostawa w torbie
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
5-częściowy 2 x 6, 2 x 8, 10 x 110 x 160 40 00 864 834 28,87 WU15

Zestaw wierteł udarowych  4Power
SDS-plus  · 4 solidne krawędzie tnące z węglika spiekanego zapewniają długą żywotność nawet przy 
uderzeniach zbrojeniowych · wał hartowany HST · szybkie wiercenie, dobre przenoszenie mocy, niski opór 
i szczególnie niskie wibracje

Przejściówka
do młotowiertarki SDS-Max/-Plus Heller

System uchwytów Nr art. EUR KO
SDS-max na SDS-plus 40 00 864 930 54,96 WK41

Ø 
mm

Dł. robocza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO Ø 
mm

Dł. robocza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

12,0 200 340 40 00 864 134 29,20 PX11 20,0 400 520 40 00 864 143 40,00 PX11
12,0 400 540 40 00 864 135 31,45 PX11 22,0 400 520 40 00 864 145 41,85 PX11
14,0 200 340 40 00 864 136 30,45 PX11 24,0 400 520 40 00 864 147 43,15 PX11
14,0 400 540 40 00 864 137 35,50 PX11 25,0 400 520 40 00 864 149 44,40 PX11
16,0 200 340 40 00 864 138 31,75 PX11 28,0 400 520 40 00 864 152 46,30 PX11
16,0 400 540 40 00 864 139 36,85 PX11 30,0 400 520 40 00 864 154 48,20 PX11
18,0 400 540 40 00 864 141 38,05 PX11 35,0 400 520 40 00 864 157 57,10 PX11
20,0 200 320 40 00 864 142 34,20 PX11 40,0 400 520 40 00 864 158 82,50 PX11

Wiertło udarowe
SDS max · bardzo duża prędkość wiercenia dzięki 2 ostrzom · specjalnie hartowana powierzchnia w celu zwiększenia 
odporności na złamanie podczas pracy wiertła udarowego · certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł 
do Murów 
 
Obszary zastosowania: beton, kamień, ściany murowane, klinkier

Ø 
mm

Dł. 
robocza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO Ø 
mm

Dł. 
robocza 
mm

Dł. 
całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

TRIJET SDS-max  28,0   400 520 40 00 864 908  93,07 WU18
Y-CUTTER SDS-max  28,0   600 720 40 00 864 909 109,18 WU18
18,0 200 340 40 00 864 887 63,60 WU18 30,0  400  520 40 00 864 911 93,95 WU18
18,0 400 540 40 00 864 888 74,64 WU18 32,0  800  920 40 00 864 914 136,79 WU18
20,0 400 520 40 00 864 893 77,83 WU18 32,0 1200 1320 40 00 864 915 241,71 WU18
20,0 800 920 40 00 864 894 93,99 WU18 35,0  400  520 40 00 864 917 111,61 WU18
22,0 400 520 40 00 864 896 80,16 WU18 40,0  400  520 40 00 864 922 158,16 WU18
24,0 400 520 40 00 864 900 81,17 WU18 40,0  800  920 40 00 864 923 207,90 WU18
25,0 200 320 40 00 864 901 72,19 WU18 45,0  400  520 40 00 864 925 203,90 WU18
25,0 400 520 40 00 864 902 82,10 WU18 50,0  400  520 40 00 864 926 243,57 WU18
26,0 400 520 40 00 864 906 92,50 WU18

Wiertło udarowe ENDURO
długi okres użytkowania · stabilna geometria główki · odporny nawet w przypadku natrafienia na zbrojenie · bardzo 
szybkie odprowadzanie zwiercin bez efektu wyfukiwania ze względu na szerszy kształt spirali · zoptymalizowane wibracja 
spirali · certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kontrolne Wierteł do Murów (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer - PGM) 
zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt 
 
Obszary zastosowania: beton, beton zbrojony, kamień, cegła sylikatowa, ściany murowane, marmur i klinkier
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Komplet wierteł Profi Multicut
uniwersalne i wszechstronne 
 
duża elastyczność i precyzyjne otwory, nawet przy naprzemiennym 
wierceniu w różnych materiałach · do wiercenia otworów w płytkach, 
murze, metalu, drewnie i tworzywie sztucznym 

Zestaw wierteł do ceramiki Profi Ziegel
pewny uchwyt dyblowy · specjalne wiertło do zabezpieczonego przez 
pęknięciem wiercenia otworów w pustakach · specjalna geometria cięcia 
pozwalająca uniknąć wyłamywania pustych przestrzeni

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
5-częściowy 4, 5, 6, 8, 10 40 00 864 595 16,90 WC27

Zestaw wierteł do kamienia PROFI GRANIT
szybko - dokładnie - trwale · specjalne wiertła do wiercenia obrotowego 
i udarowego granitu i marmuru · z płytką z węglika spiekanego 

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
5 częściowy śred. 4, 5, 6, 8, 10 40 00 864 596 14,50 WC27

Zawartość Wyposażenie 
mm

Uchwyt Nr art. EUR KO

3 części 5, 6, 8 6-kąt 1/4” 40 00 864 592 12,50 WC27
3 części 5, 6, 8 okrągłe 40 00 864 589 10,50 WC27
4 części 6, 8, 10, 

12x400
okrągłe 40 00 864 591 37,75 WC27

5 części 4, 5, 6, 8, 10 6-kąt 1/4” 40 00 864 593 27,90 WC27
5 części 5, 6x110, 6, 8, 

10x160
SDS-Plus 40 00 864 594 24,25 WC27

5 części 4, 5, 6, 8, 10 okrągłe 40 00 864 590 18,00 WC27

40 00 864 59040 00 864 59440 00 864 593

40 00 864 59140 00 864 58940 00 864 592

Zestaw wierteł uniwersalnych Allmat
z chwytem okrągłym · idealnie nadają się do wiertarek akumulatorowych · 
lekkie wiercenie również na gładkich i twardych powierzchniach dzięki 
specjalnemu szlifowi · oszlifowana średnica zewnętrzna do idealnie 
dokładnych otworów 
 
Obszary zastosowania: lekkie materiały budowlane, kamień, ściany 
murowane, płytki ścienne, tworzywa sztuczne, metal, metale 
kolorowe, powlekane płyty wiórowe

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
4 szt. śred. 5, 6, 8, 10 40 00 864 358 20,76 WU21
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Zestaw wierteł do ceramiki Keramo extreme Box
do bardzo twardych płytek kamionkowych oraz szkła i porcelany · 
brak konieczności chłodzenia · zwracać uwagę na prędkość obrotową 
wrzeciona maks. 200 obr./min · nieodpowiednie do wiercenia udarowego, 
płytek z delikatnego kamienia do stopnia twardości Mohsa/Ritza 9

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
3-częściowy  6, 8, 10 40 00 864 597 39,50 WC27

Wiertło do ceramiki Keramo extreme Set
zestaw składający się z Keramo extreme i Profi Beton · wiertło do płytek do 
bardzo twardych płytek kamionkowych, szkła oraz porcelany z trzpieniem 
okrągłym oraz profesjonalne wiertło do wiercenia w betonie, murze 
i kamieniu naturalnym · do wiercenia otworów w marmurze za pomocą 
uchwytu sześciokątnego (1/4). · (długość całkowita odnosi się do wierteł 
do delikatnych kamieni).

Wiertło do szkła/płytek QuickBit® Ceramic Master
z chwytem sześciokątnym 6,3 mm (1/4”) · idealnie nadają się do 
wiertarek akumulatorowych · z zaostrzonym ścinem do precyzyjnego 
nawiercania · uszlachetniona powierzchnia zapewnia małe tarcie i dużą 
trwałość · możliwość ostrzenia 
 
ważne: używać tylko do wiertarek zwykłych (przy niskiej prędkości 
obrotowej) i zapewnić odpowiednie chłodzenie 
 
Obszary zastosowania: ceramika, płytki, płytki półklinkierowe, szkło, 
szkło akrylowe, szkło lustrzane

Ø mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
 4,0 60 40 00 864 202 4,77 WK52
 5,0 75 40 00 864 203 5,18 WK52
 6,0 75 40 00 864 204 5,38 WK52
 8,0 85 40 00 864 206 7,45 WK52
10,0 85 40 00 864 207 9,85 WK52

Komplet wierteł QuickBit® Ceramik Master
z chwytem sześciokątnym 6,3 mm (1/4”) · idealnie nadają się do 
wiertarek akumulatorowych · z zaostrzonym ścinem do precyzyjnego 
nawiercania · uszlachetniona powierzchnia zapewnia małe tarcie i dużą 
trwałość · możliwość ostrzenia 
 
ważne: używać tylko do wiertarek zwykłych (przy niskiej prędkości 
obrotowej) i zapewnić odpowiednie chłodzenie 
 
Obszary zastosowania: 
ceramika, płytki, płytki półklinkierowe, szkło, szkło akrylowe, szkło lustrzane

Zawartość Wyposażenie mm Nr art. EUR KO
5-częściowy śred. 4, 5, 6, 8, 10 40 00 864 209 30,11 WK52
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO
 5 105 40 00 864 585 18,50 WH01
 6 115 40 00 864 586 18,50 WH01
 8 120 40 00 864 587 20,92 WH01
10 120 40 00 864 588 23,15 WH01
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Narzędzia ręczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szpicak
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość mm Uchwyt Nr art. EUR KO
250 SDS-plus 40 00 812 340 5,70 PK07

Dłuto płaskie
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Uchwyt Nr art. EUR KO

250 20 SDS-plus 40 00 812 342 5,70 PK07
250 25 SDS-plus 40 00 812 466 6,50 PK07

40 00 812 466

40 00 812 342

Przecinak szeroki
z wysokojakościowej stali specjalnej

Dł. 
całkowita 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Wersja Kształt Uchwyt Nr art. EUR KO

250 40 wygięty SDS-
plus

40 00 812 343 9,95 PK07

250 40 prosty SDS-
plus

40 00 812 344 8,30 PK07

250 40 samoos-
trzący 
się

prosty SDS-
plus

40 00 812 467 10,95 PK07

250 40 bardzo 
długi 
arkusz

prosty SDS-
plus

40 00 812 468 11,95 PK07

40 00 812 468

40 00 812 467

40 00 812 343

Uniwersalny wycinak do rowków
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość 
mm

Szer. ostrza 
mm

Uchwyt Nr art. EUR KO

250 22 SDS-plus 40 00 812 345 24,75 PK07

Dłuto łopatkowe
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość 
mm

Szer. ostrza 
mm

Uchwyt Nr art. EUR KO

250 22 SDS-plus 40 00 812 469 30,95 PK07

Zestaw narzędzi nasadowych
nadaje się do wszystkich rodzajów maszyn
Zawartość: po 1 szpicaku, przecinaku płaskim, przecinaku szerokim
Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość Długość mm Uchwyt Nr art. EUR KO
3-częściowy 250 SDS-plus 40 00 812 480 19,25 PK07

Dłuto do płytek
z wysokojakościowej stali specjalnej · z uchwytem SDS-max

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO
400 50 40 00 812 348 19,50 PK07

Szpicak
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość mm Uchwyt Nr art. EUR KO
280 SDS max 40 00 812 349 7,70 PK07
400 SDS max 40 00 812 350 8,75 PK07

Dłuto płaskie
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość mm Szerokość mm Uchwyt Nr art. EUR KO
280 24 SDS max 40 00 812 351 7,70 PK07
400 24 SDS max 40 00 812 352 8,95 PK07

Przecinak szeroki
z wysokojakościowej stali specjalnej

Długość mm Szer. ostrza mm Uchwyt Nr art. EUR KO
400 50 SDS max 40 00 812 354 13,90 PK07
300 80 SDS max 40 00 812 355 18,95 PK07

Zestaw narzędzi nasadowych
nadaje się do wszystkich rodzajów maszyn
Zawartość: 
po 1 szpicaku, przecinaku płaskim, przecinaku szerokim
Dostawa w woreczku o sprzedaży samoobsługowej

Zawartość Długość mm Uchwyt Nr art. EUR KO
3-częściowy 400 SDS max 40 00 812 471 33,50 PK07
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