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Skrzynki na narzędzia,
kłódki,
torby na narzędzia,
walizki na narzędzia

Skrzynki asortymentowe,
magazynki na małe części,
L-BOXX®

Wózki narzędziowe,
wkładki narzędziowe,
stoły warsztatowe na kółkach /
akcesoria

Przedłużacze na bębnie,
gniazdka stołowe,
przewody przedłużające

Wtyczki,
złącza,
przejściówki,
rozdzielacze,
materiały instalacyjne

Latarki kieszonkowe,
lampy robocze,
latarki nagłowne,
baterie, akumulatory,
ładowarki do baterii

Lampki robocze,
lampy maszynowe,
promienniki,
lampy biurkowe
lampy do pomieszczeń wilgotnych

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

Wyposażenie warsztatu

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.
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Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu

Stół stolarski
płyta i podstawa z wyselekcjonowanego, litego drewna bukowego · listwy
poprzeczne o szerokości 60 mm po stronach czołowych blatu · półka o
szerokości 155 mm · docisk czołowy z masywnej konstrukcji odlewanej /
stalowej · prowadnica skrzynkowa tylnego docisku z regulowaną, pryzmą
prowadzącą i prowadnicą ślizgową z tworzywa sztucznego
W zestawie: kompletny zestaw z 2 szczypcami - kluczami i 2 imakami
prostokątnymi

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
dla szuflad o wymiarach szer. 435 x głęb. 430 x wys. 60 mm ·
2 półki 80 x 190 mm, 2 półki 80 x 390 mm i 1 półka 190 x 190 mm
Nr art.
40 00 870 184

Pasuje do
40 00 870 115, 40 00 870 116

EUR
11,25

KO
WB15

Do samodzielnego montażu
Nr art.
Grubość płyty mm
Wysokość haka ławki mm
Wysokość robocza mm
Rozwartość przednich szczęk mm
Rozwartość tylnych szczęk mm
Waga kg

40 00 870 154
65
120
900
145
240
116

Szer. x gł. x wys. mm Szer. x gł. x wys.
po zmontowaniu
mm płyta robocza
2220 x 850 x 900
2000 x 640 x 120

Nr art.
40 00 870 154

EUR
1378,10

40 00 870 178

KO
WJ01

40 00 870 177

Stół warsztatowy
z szafką pod blat · stabilna konstrukcja z blachy stalowej, grubość do
1 mm · odporna na zarysowania powłoka proszkowa · rama: srebrna
młotkowa · szuflady / drzwi: antracytowy · stopy z regulacją wysokości
do wyrównania nierówności podłoża · płyta robocza z okleiny z drewna
bukowego, odporna na zabrudzenia i lakierowana w sposób umożliwiający
łatwe zmywanie · szuflady z rolkami prowadzącymi zapewniającymi
komfortowy wysuw i trwale lekkie działanie, z blokadą wysuwu, nośność
20 kg · 5 szuflad (wys. 12 cm) · 1 drzwi z zabezpieczającym zamkiem
cylindrycznym i zapasowym kluczem
Do samodzielnego montażu
pasująca do zestawu szafka na narzędzia, patrz nr art. 40 00 870 177
Szer. x gł. x wys.
mm
1200 x 600 x 840

Grubość płyty
mm
40

Nr art.
40 00 870 115

EUR
268,00

KO

Szafka na narzędzia
ze stabilnej blachy stalowej, grubość do 1 mm · odporna na zarysowania
powłoka proszkowa · drzwi z zabezpieczającym zamkiem cylindrycznym i
zapasowym kluczem · tylne ścianki perforowane z otworem Euro · 4 półki
wkładane, regulacja wysokości
rama: srebrna młotkowa
drzwi: antracytowy
zestaw nie obejmuje narzędzi i jest przeznaczony do samodzielnego
montażu
Szer. x gł. x wys.
w mm ok.
1200 x 190 x 600
1600 x 190 x 600

WB15

Wersja

Nr art.

EUR

3 drzwi, 3 tylne
ścianki perforowane
2 drzwi, 4 tylne
ścianki perforowane,
osłona świetlna

40 00 870 177

125,50

WB15

40 00 870 178

143,90

WB15

KO

Stół warsztatowy
z szafką pod blat · stabilna konstrukcja z blachy stalowej, grubość do
1 mm · odporna na zarysowania powłoka proszkowa · rama: srebrna
młotkowa · szuflady / drzwi: antracytowy · stopy z regulacją wysokości
do wyrównania nierówności podłoża · płyta robocza z okleiny z drewna
bukowego, odporna na zabrudzenia i lakierowana w sposób umożliwiający
łatwe zmywanie · szuflady z rolkami prowadzącymi zapewniającymi
komfortowy wysuw i trwale lekkie działanie, z blokadą wysuwu, nośność
20 kg · 9 szuflad (wys. 12 cm) · 1 drzwi z zabezpieczającym zamkiem
cylindrycznym i zapasowym kluczem
Do samodzielnego montażu

Tablica perforowana
ze stabilnej blachy stalowej · odporna na zarysowania powłoka proszkowa ·
składa się z 3 płyt z perforacją po 40 cm · z otworem Euro · srebrna
młotkowa
W komplecie: kompletny zestaw z 12 standardowymi hanami
(6 x 60 mm + 6 x 80 mm) oraz materiał montażowy

pasująca do zestawu szafka na narzędzia, patrz nr art. 40 00 870 178

Do samodzielnego montażu

Szer. x gł. x wys.
mm
1700 x 600 x 840
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Grubość płyty
mm
40

Nr art.
40 00 870 116

EUR
458,00

KO
WB15

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Wymiary całkowite
szer. x wys. mm
1200 x 600

Szer. x wys. mm

Nr art.

400 x 600

40 00 870 181

EUR

KO

42,90

WB15

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

Wyposażenie warsztatu

Zestaw uchwytów na narzędzia
pasuje do szafek na narzędzia nr art. 40 00 870 177 oraz 40 00 870 178 ·
składa się z najważniejszych uchwytów systemowych
Nr art.
40 00 870 183

Zawartość
30 szt.

EUR
47,90

KO
WB15

Stół montażowy
podstawa wykonana ze stabilnej rury stalowej · składany · płyta Multiplex
buk z ochroną krawędzi · bardzo stabilny
Szer. x gł. x wys.
mm
800 x 500 x 840
1000 x 700 x 840
1200 x 700 x 840

Grubość płyty
mm
30
30
40

Nr art.
40 00 870 126
40 00 870 127
40 00 870 128

EUR
99,90
112,90
131,50

KO
WB13
WB13
WB13

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
3 listwy z 12 elastycznymi klamrami podwójnymi na każdej listwie · długość:
330 mm (pojedynczno), ok. 1 m (razem) · z twardego PVC
jedn. opak. = po 3 szt. w opakowaniu samoobsługowym
Zawartość
3 częśc.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

1)

Materiał
PVC

Kolor
czerwony,
czarny

Nr art.
40 00 870 185

EUR
10,911)

KO
WK26

cena za JS

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Teleskopowy stół roboczy
solidna płyta robocza z drewna bukowego · stalowe krawędzie dookoła ·
nadaje się szczególnie do prac w imadle · przenośny, poręczny i praktyczny:
stabilny, składany stojak z rur stalowych o najmniejszych wymiarach ·
nierówności nie stanowią problemu: dzięki pojedynczo wysuwanym nogom
stół warsztatowy można ustawiań nawet na schodach
Szer. x gł. mm
450 x 700

Grubość płyty mm
30

Nr art.
40 00 781 355

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
150,95

KO
WX50

Stół montażowy
podstawa wykonana ze stabilnej rury stalowej · składany · duże kółka (łatwe
przemieszczanie zarówno po złożeniu, jak i w stanie zmontowanym) · płyta
Multiplex buk z ochroną krawędzi · zintegrowany uchwyt na przedłużacz na
bębnie · bardzo stabilny
Szer. x gł. x wys.
mm
1000 x 700 x 840

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Grubość płyty
mm
30

Nr art.
40 00 870 129

EUR
136,00

KO
WB13
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Wyposażenie warsztatu

Skrzynka metalowa z blachy stalowej
z blachy stalowej · lakierowane na niebiesko · składany uchwyt do noszenia ·
zamykana
Skrzynka na narzędzia
z blachy stalowej · lakierowana na srebrnoszary · wywinięte krawędzie · ze
składanym uchwytem do noszenia · zamykana na kłódkę (nie wchodzi w
skład zestawu) · grubość blachy: ok. 0,9 mm · najwyższa jakość

wykonanie w atrakcyjnej cenie
Nr art.
Wersja
Szer. x gł. x
wys. w mm
na zewnątrz

40 00 871 220
5 części
430 x 200 x 200

40 00 871 222
5 części
530 x 200 x 200

40 00 871 223
7-częściowa
530 x 200 x 250

Nr art.
40 00 871 220
40 00 871 222
40 00 871 223

EUR
15,90
17,90
22,90

KO
WB14
WB14
WB14

Skrzynka na narzędzia
z blachy stalowej · lakierowana na niebiesko · ze składanym uchwytem do
noszenia · zamykana na kłódkę (nie wchodzi w skład zestawu) · wywinięte
krawędzie · grubość blachy: ok. 0,7 mm · pokrywa z zawiasą listwową na
całej długości
Nr art.
Wersja
Szer. x
gł. x wys.
w mm na
zewnątrz

40 00 871 260
3-częściowa
430 x 200 x
150

40 00 871 261
5 części
430 x 200 x
200

40 00 871 262
3-częściowa
530 x 200 x
150

40 00 871 263
5 części
530 x 200 x
200

Nr art.
40 00 871 260
40 00 871 261
40 00 871 262
40 00 871 263
40 00 871 264

40 00 871 264
5 części
600 x 200 x
200

EUR
15,60
21,20
21,20
23,70
27,90

KO
PX25
PX25
PX25
PX25
PX25

Nr art.
Wersja
Szer. x gł. x wys. w mm na
zewnątrz

40 00 871 269
5 części
530 x 200 x 200
Nr art.
40 00 871 269

EUR
27,50

KO
WB14

Skrzynka metalowa z blachy stalowej
z wysokogatunkowej blachy stalowej · lakierowany proszkowo na niebiesko ·
z dużymi uchwytami do noszenia · wnętrze wyłożone płytami pilśniowymi
(grubość 4 mm) · wyjmowany wkład na narzędzia · wewnętrzna strona
pokrywy ze schowkiem na plany itp. · specjalny ogranicznik utrzymuje
pokrywę w położeniu otwartym · zamykana na kłódkę (nie wchodzi w skład
zestawu)
Nr art.
Szer. x gł. x wys. w
mm na zewnątrz
Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm

40 00 871 200
690 x 360 x 310

40 00 871 202
830 x 440 x 340

40 00 871 204
910 x 530 x 430

344 x x 294

424 x x 324

514 x x 414

Nr art.
40 00 871 200
40 00 871 202
40 00 871 204

EUR
82,90
95,90
119,50

KO
PX25
PX25
PX25

Nr art.
40 00 871 270
40 00 871 272
40 00 871 276
40 00 871 278
40 00 871 280
40 00 871 282
40 00 871 284

EUR
13,75
13,75
25,25
13,75
30,65
17,25
21,50

KO
WB14
WB14
WB14
WB14
WB14
WB14
WB14

Walizka na elektronarzędzia
z blachy stalowej

Szer. x gł. x wys. mm
390 x 240 x 112
390 x 240 x 112
410 x 280 x 330
390 x 240 x 112
620 x 320 x 165
390 x 240 x 140
430 x 280 x 185
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Wersja
na wiertarki, wkrętarki akumulatorowe, szlifierki delta i opalarki
na wyrzynarki
na ręczne piły tarczowe
na szlifierki kątowe o średnicy tarczy 115 i 125 mm
na szlifierki kątowe o średnicy tarczy 178 i 230 mm
na szlifierki oscylacyjne i kątowe, średnica tarcz 115 i 125 mm
na strugi elektryczne, frezarki górnowrzecionowe i szlifierki taśmowe

Wkład
wkładka z tworzywa sztucznego
wkładka z tworzywa sztucznego
wkładka z tworzywa sztucznego
wkładka z tworzywa sztucznego
wkładka z tworzywa sztucznego
wkładka z tworzywa piankowego
wkładka z tworzywa piankowego

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

Wyposażenie warsztatu

Kłódka bębenkowa
masywny mosiężny korpus zamka · hartowany pałąk stalowy · jednostronna
blokada · z 3 kluczami · prosta wersja · częściowe możliwe zamykanie tym
samym kluczem, ze względu na ograniczoną możliwość zamykania różnymi
kluczami
Szerokość korpusu zamka mm
30
40
50

Nr art.
30 00 250 425
30 00 250 426
30 00 250 427

EUR
2,60
3,50
5,25

KO
QC22
QC22
QC22

Mosiężny zamek cylindryczny 217 Karat
masywny korpus zamka · cylinder trzpieniowy · pałąk z hartowanej stali ·
obustronna blokada · z 2 kluczami
Nr art.

30 00 250 409
30 00 250 410
30 00 250 411

EUR

KO

7,14
10,00
14,20

QC22
QC22
QC22

Szerokość Grubość Szerokość
kabłąka pałąka
korpusu
mm
zamka mm mm
zamykanie różnymi kluczami
30
5,0
16,0
40
6,0
23,0
50
8,0
28,0

Wysokość
pałąka
mm

Nr art.

17,5
22,0
27,0

30 00 250 470
30 00 250 471
30 00 250 472

EUR

KO

12,35
15,04
20,34

QC22
QC22
QC22

Kłódka bębenkowa 770 Alutitan
masywny aluminiowy korpus · pałąk z twardej stali podwójnie blokowany ·
wewnętrzny mechanizm nierdzewny · zamykanie różnymi kluczami · do
sprzedaży samoobsługowej
Szerokość
korpusu
zamka mm
30
40
50
60

Grubość
kabłąka
mm
5,0
6,5
8,0
9,5

Szerokość
pałąka
mm
16
22
28
35

Wysokość
pałąka mm

Nr art.

17,0
23,5
29,5
34,5

30 00 253 342
30 00 253 343
30 00 253 344
30 00 253 345

EUR

KO

4,29
5,55
8,66
12,52

QC22
QC22
QC22
QC22

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szerokość Grubość Szerokość Wysokość
pałąka mm
kabłąka pałąka
korpusu
mm
zamka mm mm
zamykanie różnymi kluczami
30
5,0
16,0
17,5
40
6,0
23,0
23,5
50
8,0
28,0
27,5

Kłódka bębenkowa 116 Profi
masywny mosiężny korpus · silny stalowy pałąk · podwójna blokada ·
precyzyjny mechanizm zamykania z 2 kluczami · duża ilość różnych
zamknięć · wewnętrzny mechanizm nierdzewny · jakość sprawdzona w
milionach egzemplarzy · wyprodukowano w Niemczech

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu

Torba na narzędzia
wyposażony w narzędzia wysokiej jakości dla rzemiosła i przemysłu
W komplecie:
1 zestaw wkrętaków 6-kątnych, 9-częściowy, z głowicą kulistą RK 1,5 - 10 mm
1 zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych, 6-częściowy, (rowkowe/PH):
po 1 wkrętaku do śrub 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 śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 1/80 mm, 2/100 mm
1 kombinerki DIN ISO 5746 dł. 180 mm
1 szczypce tnące boczne dł. 160 mm
1 nóż z ostrzem łamanym szer. 18 mm, z kołem ustalającym
1 szczypce nastawne do rur, stal chromowo-wanadowa DIN/ISO8976 dł. 240 mm
1 młotek ślusarski 500 g ze styliskiem hikorowym
1 miara zwijana dł. 5 mm, szer. 19 mm, żółta
1 poziomica z aluminium dł. 30 cm
1 suwmiarka kieszonkowa DIN862, 150 mm
1 miara drewniana składana z podziałką dł. 2 m, biała
1 okulary ochronne Daylight Basic szybka z poliwęglanu
1 para rękawic rozm. 10 Flex dzianina nylonowa
1 torba na narzędzia szer. 230 x głęb. 310 x wys. 350 mm, nylon 1680 D

Zawartość
27 szt.
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Nr art.
40 00 871 760

EUR
129,00

KO
PX25

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

Wyposażenie warsztatu
Potrzebujesz torby lub skrzynki na narzędzia wyposażonej według indywidualnych potrzeb?
Skontaktuj się z nami. Chętnie przedstawimy Ci stosowną ofertę.

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry przemysłowej · z przegrodą środkową · skóra licowa czarna ·
zamykany zatrzask · ścianka przednia i środkowa oraz przegrodatylna z
17 kieszonkami · zdejmowany pasek na ramię
szczególne zalety produktu:
dzięki połączeniu materiałów – skóry przemysłowej z tworzywem sztucznym
ABS i Con-Pearl – torba wyróżnia się niewielką masą własną i jest odporna
na wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
235 x 160 x 278
ok. 10

Nr art.
40 00 871 647

EUR
57,40

KO
PX25

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej (boki wykonane z solidnego materiału ABS) · czarny ·
skóra licowa · zatrzaski · uchwyt · bez wyposażenia wnętrza

Nr art.
40 00 871 650

EUR
24,90

KO
PX25

Torba na narzędzia
ze skóry przemysłowej · skóra licowa czarna · zamykany zatrzask · uchwyt
do noszenia · ścianka przednia z 11 nieregulowanymi szlufkami · ścianka
tylna z 9 nieregulowanymi szlufkami · kieszeń z przodu
szczególne zalety produktu:
dzięki połączeniu materiałów – skóry przemysłowej z tworzywem sztucznym
ABS i Con-Pearl – torba wyróżnia się niewielką masą własną i jest odporna
na wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
420 x 165 x 278
ok. 19

Nr art.
40 00 871 648

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
60,15

szczególne zalety produktu:
ruchoma i wyjmowana przegroda środkowa z 11 szlufkami · 1 kieszeń
zaciskowa · ścianka tylna z 13 szlufkami · 2 zamykane zatrzaski
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
400 x 140 x 280
ok. 15

Nr art.
40 00 871 659

EUR
82,90

KO
PX25

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej/HDPE · czarny · skóra licowa · zamykane zatrzaski ·
wzmocniona aluminiowymi kątownikami · kieszeń z przodu · ślizgacze ·
okrągłe uchwyty na pasek · ścianka przednia częściowo rozkładana z 9
szlufkami · ścianka tylna z 1 zespolonym uchwytem z 11 szlufkami
szczególne zalety produktu:
boki i spód wykonane z materiału HDPE o podwójnych ściankach, dzięki
czemu torba jest niesamowicie wytrzymała i odporna na wilgoć

szczególne zalety produktu:
boki z solidnego materiału ABS, dodatkowo odporne na wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
360 x 110 x 170
ok. 6

Torba na narzędzia
z przegrodą środkową · ze skóry bydlęcej · czarny · wzmocniony korpus
torby · rozkładana ścianka przednia · z 8 regulowanymi szlufkami · 1 kieszeń
na drobne części · 1 kieszeń · stabilny uchwyt · ślizgacze · spód z blachy
stalowej · blacha ocynkowana

KO
PX25

Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
420 x 160 x 250
16

Nr art.
40 00 871 657

EUR
83,05

KO
PX25

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej/tworzywa sztucznego ABS · ścianka przednia i tylna
częściowo rozkładana, każda z 10 kieszonkami · wyjmowana przegroda
środkowa z 2 x 10 regulowanymi szlufkami na przedzie i 10 regulowanymi
szlufkami z tyłu · 2 zamykane zatrzaski · otwór uchwytowy
szczególne zalety produktu:
ścianki boczne z materiału ABS, dzięki którym torba jest niezwykle
wytrzymała i odporna na wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
390 x 185 x 310
ok. 22

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 662

EUR
105,00

KO
PX25
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Wyposażenie warsztatu

40 00 871 675
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Zwijany pokrowiec na narzędzia
ze skóry przemysłowej · czarny · zapinany na pasek, z maks.
20 kieszonkami · i podwyższonymi kieszeniami systemowymi

Torba na narzędzia
z przegrodą środkową · ze skóry bydlęcej · czarny · skóra licowa ·
wzmocniona aluminiowymi kątownikami · dodatkowy pasek spinający ·
zamykane zatrzaski · uchwyt · ścianka przednia i tylna częściowo
rozkładana, każda z 8 regulowanymi szlufkami · spód z blachy stalowej ·
blacha ocynkowana
szczególne zalety produktu:
wyjmowana przegroda środkowa · z zespolonym uchwytem na 11 szlufek
na przedzie i z tyłu, dodatkowy pasek spinający
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
420 x 160 x 300
ok. 20

Nr art.
40 00 871 660

EUR
100,50

Liczba półek
8
12
15
20

Szer. x wys. mm
390 x 320
540 x 330
670 x 330
770 x 330

Nr art.
40 00 871 670
40 00 871 672
40 00 871 674
40 00 871 675

EUR
7,05
8,82
10,76
12,85

KO
WK26
WK26
WK26
WK26

KO
PX25

40 00 871 691

40 00 871 692

Teczka na narzędzia
kompaktowa · z poliestru 500D · czarny/niebieski · z okalającym zamkiem
błyskawicznym · teczka rozkładana
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry przemysłowej · z przegrodą środkową · skóra licowa czarna ·
zamykany zatrzask · uchwyt do noszenia · korpus torby wzmocniony
aluminiowymi kątownikami · ścianka przednia częściowo rozkładana
z 9 nieregulowanymi szlufkami · przegroda środkowa z 1 zespolonym
uchwytem z 11 szlufkami i 8 szytymi kieszonkami · ścianka tylna z 11
nieregulowanymi szlufkami · kieszeń z przodu

wersja nr art.40 00 871 691: 1 półka wsuwana i 11 pętelek na rzepy dla
najróżniejszych możliwości przechowywania narzędzi
wersja nr art. 40 00 871 692: 7 pólek wsuwanych i 6 pętelek na rzepy
gwarantuje uniwersalny transport i bezpieczne przechowywanie narzędzi
ręcznych. Z uchwytem klipsowym na taśmę mierniczą.
Nr art.
40 00 871 691
40 00 871 692

Szer. x gł. x wys. mm
300 x 60 x 270
300 x 60 x 270

EUR
12,50
13,90

KO
PX25
PX25

szczególne zalety produktu:
dzięki połączeniu materiałów – skóry przemysłowej z tworzywem sztucznym
ABS i Con-Pearl – torba wyróżnia się niewielką masą własną i jest odporna
na wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
470 x 338 x 210
ok. 33

Nr art.
40 00 871 649

EUR
109,90

KO
PX25

40 00 871 693

40 00 871 694

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Teczka na narzędzia
kompaktowa · ze skóry przemysłowej · czarny · z okalającym
zamkiem błyskawicznym · teczka rozkładana · z 25 zszywanymi szlufkami
gumowanymi do zamocowania narzędzi
Szer. x gł. x wys. mm
480 x 20 x 255

Torba na narzędzia
torba na zamek · ze skóry
przemysłowej · czarny ·
z uchwytem do noszenia ·
ścianki wewnętrzne z 13
kieszonkami na narzędzia ·
zatrzask
Szer. x gł. x wys. mm
320 x 50 x 250
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Nr art.
40 00 871 689

EUR
27,42

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
Nr art.
40 00 871 690

EUR
29,04

KO
WK26

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
300 x 60 x 270
300 x 60 x 270

Zawartość
11-częściowa
22-częściowa

Nr art.
40 00 871 693
40 00 871 694

EUR
60,90
59,50

KO
PX25
PX25

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

Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej · czarny · korpus torby wzmocniony aluminiowymi
kątownikami · ślizgacze · ścianka przednia i tylna oraz przegroda środkowa z
17 kieszonkami · przezroczysta kieszeń zaciskowa w klapie · pasek na ramię ·
regulowany · zamykany zatrzask
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
220 x 140 x 250
ok. 7

Nr art.
40 00 871 695

EUR
90,24

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej · czarny · boki z materiału ABS · ścianka przednia i
tylna częściowo rozkładana, każda z 8 kieszonkami · uchwyt z wyściełaną
rękojeścią i stabilną metalową szyną · ślizgacze · nieruchoma przegroda
środkowa ze zmiennym systemem do mocowania narzędzi CP-7
(umożliwia indywidualne wyposażenie w narzędzia o maks. Ø 26 mm) ·
zamykane zatrzaski
szczególne zalety produktu:
ścianki boczne z materiału ABS, dzięki którym torba jest niezwykle
wytrzymała i odporna na wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
420 x 185 x 315
24

Nr art.
40 00 871 698

EUR
150,04

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej z przegrodą środkową
przegroda środkowa z niezwykle grubej skóry bydlęcej, czarna, Con-Pearl® ·
ścianki boczne z polipropylenu · ścianka przednia i tylna oraz przegroda
środkowa z łącznie 17 kieszonkami · przezroczysta kieszeń zaciskowa
w klapie · ślizgacze · regulowany pasek na ramię · pojedynczy zatrzask
magnetyczny · korpus torby wzmocniony aluminiowymi kątownikami
szczególne zalety produktu:
· dzięki wysokości 300 mm torba pomieści również młotek lub bardzo
długie wkrętaki
· zamek, który jest łatwy w obsłudze jedną ręką dzięki praktycznej funkcji
obracania, samoczynnie zamyka się dzięki zatrzaskowi magnetycznemu

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
230 x 140 x 300
10

Nr art.
40 00 871 696

EUR
99,90

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej/HDPE · czarny · korpus torby wzmocniony
aluminiowymi kątownikami · ścianka przednia i tylna częściowo rozkładana ·
z 9, wzgl. 11 nieregulowanymi szlufkami · stała przegroda środkowa z 19
nieregulowanymi szlufkami · ścianki boczne z 4 szlufkami · szlufka do
zamocowania poziomicy pod uchwytem · kieszeń z przodu · stabilny uchwyt ·
spód · zamykane zatrzaski PARAT · 2 paski do zamykania · okrągłe uchwyty
do zamocowania paska na ramię (nie wchodzi w skład zestawu)
szczególne zalety produktu:
ścianki boczne i dno wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o podwójnych
ściankach, dzięki czemu torba jest niezwykle wytrzymała i odporna na
wilgoć
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 210 x 340
33

zestaw nie obejmuje narzędzi
/ zawartości

EUR
178,35

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia New Classic XXL
ze skory przemysłowej/Con-Pearl · czarny · wersja ekstra wydłużona ·
ścianka przednia z 13, a ścianka tylna z 7 nieregulowanymi szlufkami na
narzędzia oraz 8 szytymi kieszonkami · uchwyty na poziomicę w pokrywie ·
2 zatrzaski 1 dodatkowy pasek spinający · z odpornymi wkładkami z
tworzywa · z uchwytem do noszenia
szczególne zalety produktu:
dla użytkowników, którzy chcą przetransportować w torbie również
długie części / narzędzia, np. szczypce nastawne do rur 2”, poziomicę o
długości 600 mm itp., a ponadto potrzebują uchwytów na narzędzia w celu
zachowania porządku w torbie. Połączenie skóry przemysłowej i materiału
wzmacniającego wnętrze Con-Pearl sprawia, że torba jest wytrzymała i
odporna na wilgoć.
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
635 x 185 x 270
45

Nr art.
40 00 871 700

Nr art.
40 00 871 719

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
133,69

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej · z przegrodą środkową · rozkładana ścianka przednia ·
z 4 przegrodami · 1 kieszeń na drobne części · 1 kieszeń zaciskowa · spód
z ocynkowanej blachy stalowej · kieszeń zaciskowa · nieruchoma przegroda
środkowa ze zmiennym systemem do mocowania narzędzi CP-7
(umożliwia indywidualne wyposażenie w narzędzia o maks. Ø 15 mm) ·
ścianka tylna ze zmiennym systemem do mocowania narzędzi CP-7
(umożliwia indywidualne wyposażenie w narzędzia o maks. Ø 26 mm) ·
2 zamykane zatrzaski
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
415 x 165 x 275
ok. 18

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 727

EUR
185,87

KO
WK26
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Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej · czarny · ścianka przednia i tylna częściowo rozkładana ·
uchwyt z wyściełaną rękojeścią i stabilną metalową szyną · ślizgacze ·
nieruchoma przegroda środkowa ze zmiennym systemem do mocowania
narzędzi CP-7 (umożliwia indywidualne wyposażenie w narzędzia o
maks. Ø 26 mm) · zamykane zatrzaski, okrągłe uchwyty na pasek, otwór
uchwytowy
szczególne zalety produktu:
boki i spód wykonane z niezwykle wytrzymałego, odpornego na wilgoć
tworzywa sztucznego HDPE o podwójnych ściankach
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 210 x 340
33

Nr art.
40 00 871 699

EUR
216,63

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej · czarny / czerwony · z szufladami · korpus torby
wzmocniony aluminiowymi kątownikami · rozkładana ścianka przednia ·
ślizgacze · 5-częściowy wkład z szufladami · wkładka z uchwytem ·
przegroda na drobne części · przegroda (90 mm) za szufladami · ścianka
tylna z uchwytem na narzędzia o Ø 15 mm · ścianka tylna ze zmiennym
systemem do mocowania narzędzi CP-7 (umożliwia indywidualne
wyposażenie w narzędzia o Ø od 15 mm do 90 mm) · 2 zamykane zatrzaski
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
410 x 220 x 310
28

Nr art.
40 00 871 730

EUR
206,54

KO
WK26

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Walizka pilota
na kółkach · z wysokiej jakości skóry bydlęcej · czarny · z 2
dwukolorowymi zamkami szyfrowymi · uchwyt z wyściełaną rękojeścią ·
otwór uchwytowy

Walizka z zestawem narzędzi
czarny · zaokrąglone krawędzie · regulowany podział wnętrza · płyta na
narzędzia z kieszonkami w pokrywie · ślizgacze · zamykana · z paskiem do
noszenia i nakładką ochronną na ramię
Szer. x gł. x wys. mm
450 x 330 x 150

Nr art.
40 00 871 785

EUR
29,50

KO
WX56

wyposażenie:
· 1 wyściełana kieszeń na notebooka lub dokumenty
· 2 kieszonki na wizytówki oraz 2 szlufki na długopisy w pokrywie
· 1 trzyczęściowy schowek na dokumenty
· 1 zakładana z przodu kieszeń na dokumenty
szczególne zalety produktu:
ze zintegrowanymi kółkami · uchwyt transportowy z 4-stopniowym
wysuwem teleskopowym, maks. ok. 1020 mm · gumowane kółka jezdne na
łożyskach kulkowych · stabilna · zawartość nie zmienia położenia podczas
ciągnięcia walizki
Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
425 x 180 x 335

Objętość
l
26

Nr art.
40 00 871 742

EUR
295,48

KO
WK26

Walizka z zestawem narzędzi
walizka z zestawem narzędzi z ramą aluminiową · z dwiema płytami na
narzędzia · 1 x płyta jednostronna, 1 x płyta obustronna · swobodnie
regulowane przegrody · dodatkowe uchwyty na długopisy, wizytówki itp. ·
dwa zamki szyfrowe · komfortowy uchwyt · zdejmowany pasek na ramię
Szer. x gł. x wys. mm
460 x 340 x 165

Nr art.
40 00 871 788

EUR
62,50

KO
WX56

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
ze skóry bydlęcej · korpus torby wzmocniony aluminiowymi kątownikami
· częściowo rozkładana ścianka przednia · ze zmiennym systemem do
mocowania narzędzi CP-7 (umożliwia indywidualne wyposażenie w
narzędzia o maks. Ø 15 mm) · przegroda środkowa również ze zmiennym
systemem do mocowania narzędzi CP-7, 8-częściowym uchwytem
na dłuta płaskie w rozmiarze 6-35 mm, na przedzie i z tyłu (umożliwia
indywidualne wyposażenie w narzędzia o maks. Ø 15 mm) · częściowo
rozkładana ścianka tylna ze zmiennym systemem do mocowania narzędzi
CP-7 (umożliwia indywidualne wyposażenie w narzędzia o maks. Ø 26 mm)
· kieszeń z przodu, schowek z tworzywa sztucznego z pokrywą na spodzie
torby, ślizgacze, 2 zamykane zatrzaski, okrągłe uchwyty na pasek
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 210 x 340
33
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Nr art.
40 00 871 728

EUR
249,84

KO
WK26

Walizka z zestawem narzędzi
na kółkach · walizka z zestawem narzędzi z ramą aluminiową · 2-częściowa
pokrywa (różne możliwości podczas otwierania walizki) · dodatkowa blokada
boczna · z dwiema płytami na narzędzia (1 x płyta jednostronna, 1 x płyta
obustronna) · swobodnie regulowane przegrody · dodatkowe uchwyty na
długopisy, wizytówki itp. · dwa zamki szyfrowe · komfortowy uchwyt ·
zdejmowany pasek na ramię · system kółek z możliwością demontażu ·
uchwyt teleskopowy do transportu na kółkach
Szer. x gł. x wys. mm
490 x 245 x 355

Nr art.
40 00 871 789

EUR
106,50

KO
WX56

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

Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
zamykana · połówki walizki z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego ABS czarne · rama aluminiowa · stabilny uchwyt ·
przykręcana listwa uchwytowa ze zintegrowanymi zamkami · płyta
na narzędzia z 21 kieszonkami z przodu i z tyłu · kieszeń zaciskowa na
dokumenty z tyłu płyty narzędziowej · podzielna część dolna z pokrywą
zabezpieczającą z 6 dużymi kieszeniami, wysokość 58 mm · nośność: 20 kg

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

szczególne zalety produktu:
płyty na narzędzia z tworzywa o strukturze plastra miodu · odporne na ciecz
i wilgoć · lekkie, niezałamujące się i odporne na ścieranie (nie karton!)
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 165 x 310
ok. 24

Nr art.
40 00 871 745

EUR
103,50

KO
PB01

Serwisowa walizka narzędziowa
połówki walizki z tworzywa sztucznego X-ABS · wyjątkowo odporna na
uderzenia · czarny · masywna podwójna rama aluminiowa · zamykane
zamki cylindryczne · część dolna walizki nadaje się do mycia · odporna na
zarysowania · pyłoszczelna · zawiasy zatrzaskowe · ślizgacze · nośność do
30 kg
wyposażenie: 1 płyta narzędziowa z 25 kieszonkami, 1 kieszeń zaciskowa
400 mm · 1 płyta na narzędzia z 10 kieszonkami, 1 pokrywa zabezpieczająca
z 15 kieszonkami, 1 kieszeń zaciskowa 400 mm · 1 część dolna z pokrywą
zabezpieczającą, wysokość 58 mm, możliwość dowolnego podziału, kieszeń
na dokumenty w pokrywie

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
połówki walizki z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego X-ABS ·
czarny · rama aluminiowa
wyposażenie:
· 1 płyta narzędziowa z 25 kieszonkami, 1 kieszeń zaciskowa 400 mm
· 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą, wysokość 58 mm, do
dowolnego podziału
· 1 pokrywa zabezpieczająca z 15 kieszonkami, 1 kieszeń zaciskowa
400 mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 170 x 310
25

Nr art.
40 00 871 749

EUR
161,06

szczególne zalety produktu:
doskonale przystosowany do nadania na bagaż lotniczy
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 190 x 310
27

Nr art.
40 00 871 756

EUR
236,15

KO
WK26

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
zamykana · połówki walizki z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego ABS czarne · rama aluminiowa · stabilny uchwyt ·
przykręcana listwa uchwytowa ze zintegrowanymi zamkami · płyta
na narzędzia z 2 uchwytami na narzędzia (do wyposażenia według
indywidualnych potrzeb) na narzędzia o Ø 11 – 15 mm z przodu i z tyłu ·
1 kieszeń na dokumenty w pokrywie · podzielna część dolna z pokrywą
zabezpieczającą z uchwytem na narzędzia (do wyposażenia według
indywidualnych potrzeb) na narzędzia o Ø 26 mm · nośność 20 kg

Serwisowa walizka narzędziowa
połówki walizki z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego X-ABS ·
czarny · wyjątkowo odporna na uderzenia · podwójna rama aluminiowa ·
wyściełane rękojeści uchwytu · zamykane zamki cylindryczne · zawiasy
zatrzaskowe z blokadą · ślizgacze · nośność do 30 kg

szczególne zalety produktu:
płyty na narzędzia z tworzywa o strukturze plastra miodu · odporne na ciecz
i wilgoć · lekkie, niezałamujące się i odporne na ścieranie (nie karton!) · z
systemem mocowania narzędzi CP-7

wyposażenie: 1 płyta narzędziowa z 25 kieszonkami, 1 kieszeń zaciskowa
400 mm · 1 pokrywa zabezpieczająca z 15 kieszonkami, 1 kieszeń zaciskowa
400 mm · 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą, wysokość 88 mm,
możliwość dowolnego podziału, kieszeń na dokumenty w pokrywie

Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 165 x 310
ok. 23

Nr art.
40 00 871 746

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
123,70

KO
PB01

Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
470 x 190 x 360
34

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 757

EUR
229,68

KO
WK26
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Wyposażenie warsztatu
System mocowania narzędzi CP-7
System pozwala dostosować zawartość toreb / walizek na narzędzia do indywidualnych potrzeb. Narzędzia zawsze
pozostają na swoich miejscach, nawet gdy zdarzy nam się otworzyć torbę „do góry nogami!
Do narzędzi o maks. grubości do 26 mm.
System CP-7 znalazł zastosowanie w artykułach nr 40 00 871 698, 40 00 871 746,40 00 871 758, 40 00 871 751,
40 00 871 752 oraz 40 00 871 761.

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
z tworzywa sztucznego X-ABS · wytrzymała konstrukcja dzięki
połówkom walizki z tworzywa sztucznego X-ABS · czarny · kieszeń na
dokumenty w pokrywie walizki · zamykane zamki cylindryczne · nośność
40 kg
wyposażenie:
· 1 płyta na narzędzia z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 11 mm i do Ø
15 mm
· 1 płyta na narzędzia z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 11 mm
· 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą, wysokość 58 mm, do
dowolnego podziału
· 1 pokrywa zabezpiczająca z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 26 mm
· 1 kieszeń na dokumenty w pokrywie
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
460 x 190 x 310
27

Nr art.
40 00 871 751

EUR
249,57

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa Trolleyversion
na kółkach z wysoką częścią dolną · z tworzywa sztucznego HDPE ·
wysuwany 3-stopniowy uchwyt teleskopowy, długość 665 mm · duże,
gumowane i łożyskowane kółka jezdne · szeroki rozstaw kół, ponieważ
walizka oparta jest podczas toczenia na dłuższym boku,
dzięki czemu zachowuje stabilność, a zawartość walizki ulega bardzo
nieznacznym zmianom położenia · wyjątkowo odporna na uderzenia ·
solidne, odporne na wilgoć, wyjmowane płyty na narzędzia · 1 płyta na
narzędzia dwustronna · okalająca rama aluminiowa · zamki cylindryczne ·
zawiasy zatrzaskowe · ślizgacze · zamykana · nośność 25 kg
Wyposażenie:
· 2 płyty na narzędzia
· 1 płyta na narzędzia dwustronna: przód: 11 kieszonek + kieszeń zapinana
na rzep, tył: 13 kieszonek i 12 szlufek
· 1 płyta na narzędzia wyposażona w 6 kieszeni i 9 szlufek
· 1 część dolna z 6 przegródkami na narzędzia, z możliwością dowolnego
podziału
· 2 klucze
Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
465 x 255 x 352

Zawartość l

Nr art.

42

40 00 871 743

EUR
189,00

KO
PB01

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
połówki z tworzywa sztucznego X-ABS · wyjątkowo odporna na
uderzenia · czarny · praktyczna kieszeń na dokumenty w pokrywie · wysoka
część dolna z dowolnym podziałem (wysokość 88 mm) · zamki cylindryczne
chronią zawartość · nośność do 40 kg
wyposażenie:
· 1 pokrywa zabezpieczająca z uchwytem na narzędzia CP-7 (do Ø 26 mm),
płyta na narzędzia 2-stronna
· 1 płyta na narzędzia z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 11 mm i do Ø
15 mm
Szer. x gł. x wys. mm Zawartość l
470 x 210 x 360
36
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Nr art.
40 00 871 752

EUR
261,02

KO
WK26

Serwisowa walizka narzędziowa
zamykana zamkiem TSA · połówki walizki z odpornego na uderzenia
tworzywa sztucznego ABS czarne · połączone ze sobą za pomocą
wartościowych zawiasów · rama aluminiowa na całym obwodzie
zawiasów · wysokiej jakości design o dużej pojemności · nośność 30 kg
wyposażenie: z solidnym uchwytem do noszenia i 2 wyciąganymi płytami
na narzędzia · 1 płyta na narzędzia dwustronna · razem ze ściankami
działowymi dla dolnej połówki walizki
Szer. x gł. x wys. mm
500 x 400 x 220

Nr art.
40 00 871 748

EUR
151,90

KO
PB01

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

Wyposażenie warsztatu
Serwisowa walizka narzędziowa na kółkach w rozmiarze King Size
wysuwany 4-stopniowy uchwyt teleskopowy, dł. 1050 mm · bardzo szeroka · powlekana proszkowo · walizkę można ciągnąć lub pchać · duże,
gumowane i łożyskowane kółka jezdne · szeroki rozstaw kół, ponieważ walizka oparta jest podczas toczenia na dłuższym boku, dzięki czemu
zachowuje stabilność, a zawartość walizki ulega bardzo nieznacznym zmianom położenia

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
na kółkach z wysoką częścią dolną · połówki walizki z tworzywa
sztucznego ABS · wysuwany 4-stopniowy uchwyt teleskopowy, dł.
1050 mm · bardzo szeroka · powlekana proszkowo · duże, gumowane
i łożyskowane kółka jezdne · szeroki rozstaw kół, ponieważ walizka
oparta jest podczas toczenia na dłuższym boku, dzięki czemu zachowuje
stabilność, a zawartość walizki ulega bardzo nieznacznym zmianom
położenia · wyjątkowo odporna na uderzenia · solidne, odporne na
wilgoć płyty na narzędzia · czarny · podwójna rama aluminiowa · zamki
cylindryczne · zawiasy zatrzaskowe · ślizgacze · nośność 30 kg
Wyposażenie:
· 1 płyta na narzędzia z 25 kieszonkami i 1 kieszenią zaciskową 400 mm
· 1 pokrywa zabezpieczająca z 15 kieszonkami i 1 kieszenią zaciskową
400 mm
· 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą, wysokość 88 mm,
do dowolnego podziału

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
470 x 180 x 360

Zawartość l

Nr art.

35

40 00 871 747

EUR
244,50

KO
PB01

Serwisowa walizka narzędziowa Classic KingSize
na kółkach · połówki walizki z tworzywa sztucznego X-ABS · wyjątkowo
odporna na uderzenia · czarny · zawiasy zatrzaskowe z blokadą · ślizgacze ·
nośność do 40 kg
Wyposażenie:
· 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą (wysokość 88 mm),
do dowolnego podziału
· 1 pokrywa zabezpieczająca z uchwytem na narzędzia CP-7 Ø 26 mm
· 1 kieszeń na dokumenty w pokrywie z 2 przegrodami na wizytówki i
2 szlufkami
· 1 płyta na narzędzia z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 11 mm
· 1 płyta na narzędzia dwustronna z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø
11 mm i do Ø 15 mm
System mocowania narzędzi CP-7: system umożliwia indywidualne
wyposażenie walizki narzędziowej · narzędzia zawsze pozostają na swoich
miejscach, nawet gdy zdarzy nam się otworzyć torbę „do góry nogami ·
do narzędzi o maks. grubości do 26 mm
Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
470 x 200 x 360

Zawartość l

Nr art.

35

40 00 871 758

EUR
384,21

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa Classic
na kółkach · z tworzywa sztucznego X-ABS · wyjątkowo odporna na
uderzenia · czarny · płyty na narzędzia z materiału Con-Pearl (wysoka
odporność na wilgoć i zarysowania) · podwójna rama aluminiowa · zamki
cylindryczne · zawiasy zatrzaskowe · ślizgacze · nośność do 40 kg
Wyposażenie:
· 1 płyta na narzędzia z 25 kieszonkami i 1 kieszenią zaciskową 400 mm
· 1 płyta narzędziowa z 10 kieszonkami
· 1 pokrywa zabezpieczająca z 15 kieszonkami i 1 kieszenią zaciskową
400 mm
· 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą, wysokość 88 mm,
z możliwością podziału
· 1 uchwyt pokrywy z możliwością zablokowania
· kieszeń na dokumenty

Serwisowa walizka narzędziowa Classic
na kółkach · z tworzywa sztucznego X-ABS · wyjątkowo odporna na
uderzenia · czarny · płyty na narzędzia z materiału Con-Pearl (wysoka
odporność na wilgoć i zarysowania) · podwójna rama aluminiowa · zamki
szyfrowe · zawiasy zatrzaskowe · ślizgacze · nośność do 30 kg
Wyposażenie:
· 1 płyta na narzędzia z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 11 mm
· 1 płyta na narzędzia z uchwytem na narzędzia CP-7 do Ø 11 mm i do Ø
15 mm
· 1 część dolna z pokrywą zabezpieczającą, wysokość 88 mm, do
dowolnego podziału
· 1 pokrywa zabezpieczająca z uchwytem na narzędzia CP-7 Ø 26 mm
· 1 kieszeń na dokumenty w pokrywie z 2 przegrodami na wizytówki i
2 szlufkami

szczególne cechy produktu: doskonale przystosowana do nadania na
bagaż lotniczy

szczególne cechy produktu: doskonale przystosowana do nadania na
bagaż lotniczy

Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
470 x 200 x 360

Zawartość l

Nr art.

35

40 00 871 772

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
354,08

KO
WK26

Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
470 x 200 x 360

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość l

Nr art.

35

40 00 871 761

EUR
406,90

KO
WK26
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Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
na kółkach · połówki walizki z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego X-ABS czarne · płyty na narzędzia z materiału Con-Pearl
(wysoka odporność na wilgoć i zarysowania) · podwójna rama aluminiowa ·
zamki cylindryczne · zawiasy zatrzaskowe · ślizgacze · uchwyt pokrywy z
możliwością zablokowania · wysuwany 4-stopniowy uchwyt teleskopowy,
dł. 1150 mm · duże, gumowane i łożyskowane kółka jezdne · nośność do
40 kg
Wyposażenie:
· 1 płyta narzędziowa z 31 kieszonkami
· 1 płyta narzędziowa z 12 kieszonkami
· 1 pokrywa zabezpieczająca z 19 kieszonkami i 1 kieszenią zaciskową
530 mm
· 1 część dolna z 1 podzielną kieszenią 540 x 88 (63) x 223 mm
· 1 stałą kieszenią 540 x 57 x 140 mm
· 1 uchwytem na poziomicę
· 1 uchwyt pokrywy z możliwością zablokowania
· 1 kieszeń na dokumenty w pokrywie
· 1 kieszeń zaciskowa 530 mm

Serwisowa walizka narzędziowa BIG Twin
pusta · połówki walizki z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
ABS · czarny · okalająca rama aluminiowa z obręczami D do zamocowania
paska na ramię · zamontowana na stałe, stabilna ścianka działowa z
możliwością obustronnego i różnorodnego wyposażenia dzięki elastycznym
szlufkom i 12 małym kieszonkom · wygodny uchwyt do noszenia ·
wpuszczany w spód walizki uchwyt na wózek (dostępny opcjonalnie
pod nr art. 40 00 871 797) · zawiasy metalowe · możliwość otwarcia
jedno- lub obustronnego (dno i pokrywę można otwierać niezależnie od
siebie) · swobodnie stojąca we wszystkich pozycjach otwarcia dzięki
rozmieszczonym z obu stron, zatrzaskującym się pod kątem 45° oraz 90°
uchwytom pokrywy z mechanizmem zawiasowym · zintegrowany zamek
szyfrowy oraz 2 zamki do zablokowania pokrywy · wyjmowana kieszeń
na dokumenty oraz płyta na narzędzia (z możliwością jednostronnego
wyposażenia, z 13 kieszonkami na narzędzia) · 2 zamki do zablokowania
spodu · część dolna o wysokości 58 mm (możliwość podziału dzięki
wkładom zapewniającym dowolność aranżacji) · płyta zakrywająca z 6
dużymi kieszeniami na narzędzia (mocowanie przez naciśnięcie guzika) ·
nośność maks. 30 kg
Szer. x gł. x wys. wewnątrz w mm
445 x 350 x 105 + 105

Nr art.
40 00 871 798

EUR
261,46

KO
WX18

szczególne zalety produktu:
walizka w formacie King Size Plus oferuje nie tylko więcej miejsca na
narzędzia standardowe, ale również na narzędzia niewymiarowe, np. na
ręczną piłę ramową
Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
575 x 220 x 425

Zawartość l

Nr art.

54

40 00 871 777

EUR
464,95

KO
WK26

Wózek
do transportu walizki na kółkach · pasuje do serwisowej walizki
narzędziowej nr art. 40 00 871 798 · regulowany na wysokość uchwyt
z blokadą · zintegrowany mechanizm mocujący do szybkiego montażu /
demontażu
na walizce · z dwoma łatwo obracającymi się kółkami
Zestaw nie obejmuje serwisowej walizki narzędziowej

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Serwisowa walizka narzędziowa
na kółkach · połówki walizki wykonane z niezwykle wytrzymałego i
odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE · stabilna rama
aluminiowa · wzmocnione narożniki · dwa zamki (możliwość zamknięcia) ·
dwa kółka na łożyskach kulkowych (Ø 100 mm) · uchwyt pokrywy z
możliwością zablokowania · wysuwany 2-stopniowy uchwyt teleskopowy,
dł. ok. 1100 mm · stopki PP · możliwość ustawiania piętrowego · z
zamkiem TSA · nośność 40 kg
Wyposażenie:
· 1 część dolna
· 1 osłona części dolnej (płyta na narzędzia z 6 półkami wsuwanymi i
12 szlufkami)
· 3 wyjmowane magazynki na małe części (umieszczone w części dolnej)
· 1 wkład z rastrową wkładką piankową w części dolnej (np. na delikatne
przyrządy pomiarowe)
· 1 płyta na narzędzia dwustronna: przód: 11 kieszonek + kieszeń na drobne
części, tył: 13 kieszonek + 12 szlufek
· 2 kieszenie na dokumenty
szczególne zalety produktu:
Ta walizka dzięki wysokości 300 mm oferuje przestrzeń także na duże i
niewymiarowe narzędzia
produkt europejski najwyższej jakości
Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
470 x 390 x 300
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Zawartość l

Nr art.

64

40 00 871 771

EUR
351,00

Wersja
mm
wyjmowana 1000

Szer. x gł. x wys. w
mm na zewnątrz ok.
245 x 60 x 400

Nr art.
40 00 871 797

EUR

KO

48,07

WX18

Walizka z zestawem narzędzi Basic
wytrzymałe wykonanie z materiału ABS, czarna · okalająca rama aluminiowa
z d-ringami do zamocowania dołączonego do zestawu paska na ramię ·
3-cyfrowy zamek szyfrowy i 2 zamki do zablokowania pokrywy · stabilny,
ergonomiczny uchwyt do noszenia · zawiasy metalowe · uchwyt pokrywy
z mechanizmem zawiasowym · kieszeń na dokumenty w pokrywie ·
wyjmowana płyta na narzędzia w pokrywie z 9 kieszonkami na narzędzia
i elastyczną szlufką po stronie pokrywy oraz 10 wąskimi i jedną dużą
kieszenią na narzędzia w części dolnej · część dolna o wysokości 55 mm z
opcją dalszego podziału przy pomocy wkładek oraz pokrywa zabezpieczająca
z 12 dużymi kieszeniami na narzędzia i jedną płaską kieszenią ·
unieruchomienie przez naciśnięcie guzika · obciążalność 15 kg

KO
PB01

Szer. x gł. x wys. wewnątrz w mm
440 x 350 x 180

Nr art.
40 00 794 425

EUR
109,57

KO
WX18

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

Wyposażenie warsztatu

Walizka z zestawem narzędzi Standard
pusta · wytrzymałe wykonanie z materiału ABS, czarna · okalająca
podwójna rama aluminiowa · stabilny, ergonomiczny uchwyt do noszenia ·
2 zamykane zamki do zablokowania · wyjmowana płyta na narzędzia w
pokrywie z 15 kieszonkami na narzędzia po stronie pokrywy oraz 6 dużymi
kieszeniami na narzędzia · oraz z kieszenią zaciskową (szerokość 400 mm)
po stronie pokrywy, mocowana przyciskiem · część dolna o wysokości
58 mm z opcją dalszego podziału przy pomocy elastycznych wkładek
oraz pokrywa zabezpieczająca z 6 dużymi kieszeniami na narzędzia ·
obciążalność do 20 kg
Szer. x gł. x wys. wewnątrz w mm
460 x 310 x 170

Nr art.
40 00 794 429

EUR
191,59

KO
WX18

Walizka z zestawem narzędzi Premium XLT - 79
połówki walizki z tworzywa sztucznego ABS · system otwierania z
amortyzatorami gazowymi, lekkie i bezpieczne otwieranie i zamykanie ·
ekstremalnie masywna, wykonana z jednego elementu rama z
ciśnieniowego odlewu aluminiowego, przykręcone do ramy wysokie i
wytrzymałe stopy · dwa zagłębione w ramie zamykane zamki cylindryczne ·
komfortowy uchwyt do przenoszenia · panel narzędziowy otwiera się pod
kątem 30° - jasny przegląd oraz łatwy dostęp do narzędzi
wykonanie:
- wózek z wysuwem (wysokość 105 cm) zapewniającym spokojny transport
- 1 panel narzędziowy z 23 kieszonkami z przodu i jedną kieszenią na
dokumenty z tyłu
- 1 panel narzędziowy z 28 kieszonkami z przodu i 17 kieszonkami z tyłu
- dodatkowo 11 kieszonek w płycie części dolnej
- część dolna wyposażona w 5 wyjmowanych wkładek z przegródkami
(wysokość BA)
- dodatkowa rama aluminiowa, zwiększająca obciążalność do 35 kg
(wersja z zamkiem TSA, patrz nr art. 40 00 795 757)
Szer. x gł. x wys. mm Półki wsuwane
485 x 250 x 410
79

Walizka z zestawem narzędzi BIG
ze zintegrowanymi kółkami i pałąkiem teleskopowym · wytrzymałe
wykonanie z materiału ABS · aluminiowa rama dookoła i zamontowana
na stałe, stabilna, obustronnie wyposażana ścianka środkowa z wieloma
możliwościami wkładania · dzięki elastycznym pętlom i 12 małym
kieszonkom · wpuszczany w dno wyjmowany uchwyt oraz · dwie
zewnętrzne, lekko działające kółka typu Skater · otwieranie jedno- lub
obustronne (w kształcie V) · dno i pokrywa · zamykana · wyjmowana
kieszeń na dokumenty · wyjmowana płyta narzędziowa z 13 kieszeniami
na narzędzia · część dolna, wysokość 60 mm · elastyczna ze względu
na ścianki działowe · niepodzielny · płyta narzędziowa jako pokrywa
zabezpieczająca z 13 kieszeniami na narzędzia

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szer. x gł. x wys. wewnątrz w mm
510 x 410 x 270

Nr art.
40 00 795 052

EUR
304,56

KO
WX18

40 00 871 774

Nr art.
40 00 795 710

EUR
356,25

KO
WX36

40 00 871 774

Walizka ochronna
kolor czarny · hermetyczna i wodoszczelna · z wstępnie ponacinaną
wkładką piankową do łatwej aranżacji wnętrza według indywidualnych
preferencji · zamki, śruba wpustowa powietrza, uchwyt do noszenia,
ochrona przeciwwstrząsowa · z tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia · możliwość zamknięcia przy użyciu dwóch kłódek · (kłódki nie
wchodzą w skład zestawu)
Szer. x gł. x wys. wewnątrz w mm
186 x 123 x 75
300 x 220 x 90
395 x 320 x 117
485 x 355 x 186

Nr art.
40 00 870 772
40 00 870 773
40 00 871 774
40 00 870 775

EUR
23,50
41,65
61,50
81,20

KO
PX25
PX25
PX25
PX25

Walizka z zestawem narzędzi Superior XLT - 34/4F
połówki walizki z tworzywa sztucznego ABS · system otwierania z
amortyzatorami gazowymi, lekkie i bezpieczne otwieranie i zamykanie ·
ekstremalnie masywna, wykonana z jednego elementu rama z
ciśnieniowego odlewu aluminiowego, przykręcone do ramy wysokie i
wytrzymałe stopy · dwa zagłębione w ramie zamykane zamki cylindryczne ·
komfortowy uchwyt do przenoszenia · panel narzędziowy otwiera się pod
kątem 30° - jasny przegląd oraz łatwy dostęp do narzędzi
40 00 871 783

wykonanie:
- wózek z wysuwem (wysokość 105 cm) zapewniającym spokojny transport
- 1 panel narzędziowy z 23 kieszonkami z przodu i jedną kieszenią na
dokumenty z tyłu
- 1 panel narzędziowy z 2 uchwytami narzędziowymi Open Toolfix z
gumowanymi wsuwkami z przodu oraz 2 uchwyty Open Toolfix z tyłu
- dodatkowo 11 kieszonek w płycie części dolnej
- wysokie dno wyposażona w 5 wyjmowanych wkładek z przegródkami
(wysokość A)
- dodatkowa rama aluminiowa, zwiększająca obciążalność do 45 kg
(wersja z zamkiem TSA, patrz nr art. 40 00 795 759)
Szer. x gł. x wys. mm Półki wsuwane
485 x 250 x 410
34 + 4 ToolFix

Nr art.
40 00 795 719

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
372,50

KO
WX36

40 00 871 784

Walizka ochronna
na kółkach · odporna na uderzenia · pyłoszczelna i wodoszczelna ·
odporna na działanie oleju i smaru · z zaworem wyrównującym ciśnienie i
wstępnie ponacinaną wkładką z tworzywa piankowego · wysuwany uchwyt
i kółka · solidne zamknięcia z tworzywa sztucznego · możliwość zamknięcia
przy użyciu dwóch kłódek · (kłódki nie wchodzą w skład zestawu)
Szer. x gł. x wys. wewnątrz w mm
518 x 392 x 229
725 x 445 x 270

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 783
40 00 871 784

EUR
283,00
429,00

KO
WX37
WX37
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Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
wodoszczelny spód z solidnego tworzywa sztucznego · liczne kieszenie
(wewnątrz i na zewnątrz) · regulowany pasek na ramię · wzmocnione
narożniki · wysoka sztywność · kieszeń na dokumenty w pokrywie ·
zamykana kieszeń z przodu torby na przedmioty osobiste
Szer. x gł. x wys. mm
447 x 262 x 251

Nr art.
40 00 871 736

EUR
33,30

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Skrzynka montażowa
metalowe zamknięcia · wysuwany uchwyt · wyjmowana półka · dwa
specjalne zagłębienia w pokrywie do wkładania i obróbki elementów · dwa
duże kółka z gumy pełnej · pojemność 90 l

KO
WK03

Szer. x gł. x wys. mm
770 x 490 x 480

Nr art.
40 00 787 075

EUR
90,70

KO
WK03

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia FatMax
wodoszczelny spód z solidnego tworzywa sztucznego · wzmocnione szwy ·
ergonomiczny uchwyt gumowy · komfortowy i solidny pasek na ramię ·
skórzane wzmocnienia we wszystkich krytycznych miejscach · elastyczne
uchwyty do zamocowania narzędzi wewnątrz torby
Szer. x gł. x wys. mm
490 x 260 x 280

Nr art.
40 00 787 157

EUR
41,80

KO
WK03

Warsztat na kołach
solidne połączenie z tworzywa sztucznego i metalu · dwa elementy do
osobnego korzystania · dwie głębokie szuflady na akcesoria · duży pojemnik
(np. na elektronarzędzia) · część szufladowa z wyjmowanymi wkładami
Dane techniczne:
obciążalność: skrzynka górna ok. 11 kg, szuflada ok. 5 kg, duża pojemnik
dolny ok. 20 kg
Funkcje:
· pojemnik dolny i szuflady dają się łatwo otwierać (łatwy dostęp i dobry
przegląd narzędzi)
· dwie głębokie szuflady na prowadnicach na łożyskach kulkowych (w tym
jedna wyposażona w skrzynki z asortymentem)
Warsztat na kołach
solidne połączenie z tworzywa sztucznego i metalu · z szufladą, dużym
pojemnikiem i wyjmowaną skrzynką na narzędzia ze zdejmowaną tacką ·
nierdzewne zamknięcia · możliwość zamknięcia na kłódkę (nie wchodzi w
skład zestawu) · głęboka szuflada z prowadnicami na łożyskach kulkowych ·
duży pojemnik na elektronarzędzia · innowacyjny mechanizm otwierania ·
część górną można przesunąć do tyłu, co umożliwia swobodny dostęp do
dolnego pojemnika
Szer. x gł. x wys. mm
568 x 389 x 730
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Nr art.
40 00 787 067

EUR
176,70

KO
WK03

· górna skrzynka (50,0 cm) można łatwo zdjąć przez naciśnięcie przycisku
i używać niezależnie; nacięcie w pokrywie pomaga przy cięciu piłą;
zintegrowana wyjmowana półka na drobne elementy
- uchwyt teleskopowy ułatwiający manewrowanie
- duże kółka (Ø ok. 180 mm)
- skrzynka na górze zamykana na kłódkę
zestaw bez kłódki
Szer. x gł. x wys. mm Liczba szuflad
568 x 389 x 893
2

Nr art.
40 00 871 734

EUR
212,30

KO
WK03

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

Wyposażenie warsztatu

Uchwyt do narzędzi Wera 2go 1
jest to super lekki uchwyt do narzędzi dla wszystkich toreb Wera
i pojemników tekstylnych z tylnym rzepem · torby i pojemniki są
indywidualnie przyczepiane w łatwy i bezpieczny sposób do uchwytu do
narzędzi · wraz z regulowanym, zdejmowany, paskiem na ramię z szerokim
wyłożeniem · ręce podczas transportu pozostają wolne
Szer. x gł. x wys. mm Wersja
150 x 310 x 55
z 1 paskiem na ramię

Nr art.
40 00 820 314

EUR
21,40

KO
WB02

Torba na narzędzia Wera 2go 2
ze swoim systemem zapięć na rzep i kompaktowymi rozmiarami jest
idealnym rozwiązaniem dla indywidualnego i wygodnego transportu
narzędzi · wewnętrzne i zewnętrzne strefy mocowania na rzep zapewniają
ekstremalnie wysokie wykorzystanie przestrzeni · wyjmowany futerał z
uchwytem do noszenia i ścianką działową mocowaną na rzep do podziału
na maksymalnie 5 przegród wewnętrznych · wytrzymały i stabilny
pod względem kształtu materiał chroni przenoszone narzędzia przed
uszkodzeniem i wilgocią · wyściełany i regulowany, szeroki pasek na ramię
oraz ściśle przylegająca do ciała pozycja kontenera zapewniają przyjemny
komfort noszenia · ręce podczas transportu pozostają wolne
Szer. x gł. x wys. mm Wersja
375 x 340 x 135
z 1 futerałem i 1
paskiem na ramię

Nr art.
40 00 820 315

EUR
89,70

KO
WB02

Torba na narzędzia
ze stabilnej tkaniny nylonowej · z nierdzewnym uchwytem do noszenia
(z powlekaną rękojeścią) · z paskiem na ramię i licznymi kieszonkami
wewnątrz i na zewnątrz
Nr art.
40 00 871 740

Szer. x gł. x wys. mm
400 x 250 x 200

KO
PX25

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
solidne wykonanie · z nylonu 1680D · wodoszczelny spód z solidnego
tworzywa sztucznego · idealna do uniwersalnych zastosowań · duża
przestrzeń oferuje dużo miejsca a narzędzia i części wyposażenia · trwałe
szwy i zamki błyskawiczne
szczególne zalety produktu:
Torba na narzędzia z wyściełanym paskiem na ramię i ergonomiczne
ukształtowanym gumowym uchwytem do noszenia
Nr art.
Szer. x gł. x wys. mm
Zawartość l

40 00 871 764
230 x 310 x 350
10

Wersja
wewnątrz: 6 pasków + 1 klips dla taśm
mierniczych na zewnątrz: 26 kieszeni +
2 kieszenie z zapięciem na rzep

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

EUR
20,85

Nr art.
40 00 871 764

EUR
43,95

KO
PX25

Skrzynka na narzędzia Wera 2go 3
kompaktową skrzynkę na narzędzia można wypełnić narzędziami i częściami
zamiennymi oraz wyposażyć z strefę mocowania na rzep do mocowania do
systemu Wera 2go · trwała stabilność kształtu dzięki kaszerowanymi tkaniną
płytom z tworzywa sztucznego · wysoki poziom ochrony transportowanych
narzędzi przed uszkodzeniem i wilgocią · indywidualnie wyposażenie
Nr art.
40 00 820 316

Szer. x gł. x wys. mm
145 x 330 x 100

EUR
21,40

KO
WB02

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Saszetka na narzędzia
solidne wykonanie · z ·
wodoodporna · do mocowania
do paska, służy jako uchwyt
na narzędzia · regulowany pas
zabezpieczający z klamrą ·
liczne przegrody umożliwiają
uniwersalne zastosowanie ·
trwałe szwy i zamki błyskawiczne
Nr art.
Szer. x gł. x wys. mm

Plecak na narzędzia
solidne wykonanie · z nylonu 1680D · wodoodporne dno idealne do
uniwersalnego zastosowania · możliwość umieszczenia laptopa · duża
przestrzeń oferuje dużo miejsca na narzędzia i części wyposażenia · trwałe
szwy i zamki błyskawiczne · elastyczna możliwość transportu za pomocą
uchwytu · 12 przegródek do wkładania, kieszeń na zewnętrzne zasilanie i
wyjmowane przegródki
szczególne zalety produktu:
tylna część jest ergonomicznie wyściełana i oddychająca
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

40 00 871 767
80 x 250 x 270
Nr art.
40 00 871 767

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
16,50

Nr art.
Szer. x gł. x wys. mm
Zawartość l

KO
PX25

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 871 766
170 x 360 x 440
20
Nr art.
40 00 871 766

EUR
55,50

KO
PX25
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Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Torba na narzędzia
solidne wykonanie · z nylonu 1680D · wodoszczelny spód z solidnego
tworzywa sztucznego · idealna do uniwersalnych zastosowań · duża
przestrzeń oferuje dużo miejsca a narzędzia i części wyposażenia · trwałe
szwy i zamki błyskawiczne
szczególne zalety produktu:
Torba narzędziowa z wyściełanym paskiem na ramię i ergonomiczne
ukształtowanym gumowym uchwytem do noszenia wraz z pokrywą, którą
można łatwo zdjąć dzięki zapięciu na rzep
Nr art.
Szer. x gł. x wys. mm
Zawartość l

Torba na narzędzia 556 TB
na narzędzia precyzyjne i urządzenia miernicze · wyściełana torba na czułe
urządzenia · kieszonki o wszechstronnym zastosowaniu, w tym 2 zamykane
na zamek błyskawiczny · uchwyt do noszenia i pasek na ramię · materiał:
poliester
Szer. x wys. mm
240 x 180

Nr art.
40 00 871 702

Kolor
czarny / czerwony

EUR
17,25

KO
WX38

40 00 871 765
220 x 430 x 350
30

Wersja
wewnątrz: 10 pasków + 2 klipsy dla
taśm mierniczych + 1 ścianka działowa
na zewnątrz: 6 kieszeni + 3 kieszenie
z zapięciem na rzep + duża kieszeń z
zamkiem błyskawicznym

Nr art.
40 00 871 765

EUR
61,95

KO
PX25

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Plecak na narzędzia 542 TB
ze wzmocnionego materiału specjalnego · wyściełana część tylna · z
regulowanymi ramiączkami · podwójne dno na skrzynkę z tworzywa
sztucznego do przechowywania drobnych części (w zestawie) · duża
przegroda wewnętrzna z różnymi kieszonkami · dodatkowa kieszeń
zewnętrzna na długie części, np. poziomice · materiał: poliester
Nr art.
40 00 871 703

Szer. x gł. x wys. mm
340 x 200 x 400

EUR
61,50

KO
WX38

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Walizka narzędziowa na kółkach
solidne wykonanie · z nylonu 1680D · wodoodporna · z 2 rolkami ·
wyciągany uchwyt teleskopowy · liczne przegrody umożliwiają uniwersalne
zastosowanie · trwałe szwy i zamki błyskawiczne
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
Nr art.
Szer. x gł. x wys. mm
Zawartość l

40 00 871 768
240 x 450 x 340
30

Wersja
liczne przegrody (wewnątrz + zewnątrz),
z klipsem do taśmy mierniczej i
2 wzmocnione uchwyty do noszenia
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Nr art.
40 00 871 768

EUR
79,95

KO
PX25

Torba na narzędzia 559 TB
z przegrodą na laptopa · duża kieszeń na dokumenty · 10 kieszeni
wewnętrznych i zewnętrznych · z regulowanym paskiem na ramię
Szer. x gł. x wys. mm Kolor
400 x 100 x 325
czarny / czerwony

Nr art.
40 00 871 704

EUR
43,50

KO
WX38

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

Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Walizka z zestawem narzędzi 855
z 3 szufladami i 16 do 32 stałymi przegródkami · szuflady zabezpieczone
klapą czołową · walizkę można zabezpieczyć kłódką (nie wchodzi w skład
zestawu) · materiał: polipropylen
Szer. x gł. x wys. mm Kolor
440 x 250 x 300
szaro-czerwona

Nr art.
40 00 871 705

EUR
56,00

KO
WX38

Saszetka przypinana do paska podwójna
z · szaro-czarna · obie saszetki posiadają po 5 kieszonek · 1 uchwyt na
młotek · 1 duża kieszeń z przodu · 2 duże kieszenie główne z 3 kieszonkami ·
1 oddzielny uchwyt na taśmę mierniczą · regulowany i wyjmowany pasek
nylonowy (1250 x 48 mm)
Szer. x gł. x wys. mm
100 x 300 x 200

Nr art.
40 00 871 816

EUR
28,83

KO
WK26

wygląd zbliżony do przedstawionego na ilustracji

Pasek skórzany
m. in. odpowiednia do etui pomiarowego i saszetki na gwoździe
Dł. x szer. cm
85-110 x 3,9

Nr art.
40 00 871 796

EUR
13,90

KO
WK03

Uchwyt na młotek
ze skóry bydlęcej · czarny · szlufka do
zamocowania na pasku · uchwyt na młotek
z obejmą z guzikiem do zabezpieczenia
młotka

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Szer. x gł. x wys. mm
55 x 50 x 160

Nr art.
40 00 871 809

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

EUR
6,00

KO
WK26

Saszetka na narzędzia
duży rozmiar · z · szaro-czarna · 5 kieszonek · 1 uchwyt na młotek,
uchwyt na taśmę izolacyjną z karabińczykiem · 1 duża kieszeń z przodu ·
duża kieszeń główna z 4 gumowymi szlufkami · regulowany i wyjmowany
pasek nylonowy (1250 x 48 mm)
Szer. x gł. x wys. mm
100 x 300 x 200

Nr art.
40 00 871 814

EUR
16,76

KO
WK26

Uchwyt na noże
ze skóry wołowej · czarny · nadaje się do
wszystkich typów noży
Szer. x gł. x wys. mm
80 x 25 x 220

Nr art.
40 00 871 811

EUR
7,10

KO
WK26

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Saszetka na narzędzia
mały rozmiar · z · szaro-czarna · 5 kieszonek · 1 duża kieszeń główna,
uchwyt na taśmę izolacyjną z karabińczykiem i uchwytem na młotek ·
obejma zamykana na guzik do zamocowania na pasku

Saszetka na gwoździe
z · czarny · 2 pojemne kieszenie
na gwoździe i śruby · 2 szlufki do
zamocowania na pasku
Szer. x gł. x wys. mm
150 x 85 x 120

Nr art.
40 00 871 812

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
13,94

KO
WK26

Szer. x gł. x wys. mm
30 x 260 x 150

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 813

EUR
6,22

KO
WK26
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Wyposażenie warsztatu

Skrzynka na narzędzia
z tworzywa sztucznego ·
z dwiema przegrodami i stabilnym uchwytem z blachy aluminiowej
Szer. x gł. x wys. mm Kolor
420 x 250 x 120
niebieski

Nr art.
40 00 871 304

EUR
7,05

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
KO
PX25

Walizka z zestawem narzędzi FatMax Structural Foam
IP 53 · okalająca uszczelka gumowa · specjalne zagłębienie w pokrywie do
wkładania i obróbki elementów · wyjmowany uchwyt do narzędzi · uchwyt
do noszenia z dwóch rodzajów materiału · nierdzewne zamki metalowe z
wycięciem do założenia kłódki (nie wchodzi w skład zestawu)
Szer. x gł. x wys. mm
584 x 305 x 267
710 x 308 x 285

Nr art.
40 00 807 010
40 00 871 313

EUR
47,40
60,10

KO
WK03
WK03

Walizka z zestawem narzędzi
solidna walizka do zastosowań w rzemiośle i przemyśle, wykonana z
odpornego na pęknięcia polipropylenu zapewniającego stabilny kształt ·
wyposażona we wkładkę na drobne części z opuszczanym uchwytem do
noszenia · zawiasy z ocynkowanymi osiami metalowymi · bezpieczne zamki
na zatrzask · z uchem do zawieszania kłódki
Szer. x gł. x wys. mm
410 x 225 x 185
485 x 260 x 230
560 x 260 x 230

Nr art.
40 00 871 315
40 00 871 316
40 00 871 317

EUR
14,50
19,90
22,90

KO
WX36
WX36
WX36

40 00 795 722
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Skrzynka na narzędzia
z połączenia dwóch materiałów, metalu i tworzywa sztucznego, do
bezpiecznego transportu narzędzi i akcesoriów · solidna konstrukcja ·
nierdzewna · duże nierdzewne zamknięcia · ergonomiczny uchwyt
bimateriałowy · specjalne wycięcie w pokrywie do obróbki elementów ·
metalowa zawiasa na całej długości pomiędzy pokrywą a korpusem ·
wyjmowana tacka · możliwość zamknięcia skrzynki na kłódkę
Szer. x gł. x wys. mm
662 x 293 x 222
497 x 293 x 222
584 x 293 x 222

Nr art.
40 00 787 164
40 00 787 162
40 00 787 163

EUR
53,40
46,20
50,90

KO
WK03
WK03
WK03

Walizka z zestawem narzędzi
z solidnego tworzywa sztucznego PP z zamknięciami zatrzaskowymi ·
ze składanym pałąkiem do noszenia · z umieszczoną w środku skrzynką z
asortymentem na drobne elementy z przezroczystą pokrywą · wielokrotnie
dzielony, wyjmowany uchwyt do narzędzi
Szer. x gł. x wys. mm
445 x 230 x 235
480 x 255 x 258
580 x 290 x 285

Nr art.
40 00 795 722
40 00 795 723
40 00 795 724

EUR
25,50
30,65
47,50

KO
WX36
WX36
WX36

Walizka z zestawem narzędzi Compact
uchwyty do narzędzi i szuflady z możliwością dalszego podziału w zależności od indywidualnych preferencji ·
z dostępnymi osobno kasetami z przegrodami – nie wchodzą w skład zestawu · należy zamówić osobno ·
z bocznymi uchwytami od nr art. 40 00 871 326 - 40 00 871 332
z odpornego na uderzenia polipropylenu

Szer. x gł. x wys. mm
474 x 239 x 190
474 x 239 x 250
540 x 300 x 230
540 x 300 x 295
620 x 260 x 315
620 x 320 x 315
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Wersja
wyjmowany uchwyt do narzędzi, 6 wyjmowanych wkładek z przegródkami
wyjmowany uchwyt do narzędzi, 6 wyjmowanych wkładek z przegródkami, 2 zintegrowane szuflady
wyjmowany uchwyt do narzędzi uchwytem · 7 wyjmowanych wkładek z przegrodami do
podziału wnętrza walizki
wyjmowany uchwyt do narzędzi, 7 wyjmowanych wkładów z przegródkami i ściankami
działowymi, 2 zintegrowane szuflady
wyjmowany uchwyt do narzędzi · 10 wyjmowanych wkładów z przegródkami i 1 przegródka do szuflad do podziału wnętrza walizki
wyjmowany uchwyt do narzędzi, 10 wyjmowanych wkładów na drobne części i 1 przegródka do szuflad, 4 zintegrowane szuflady na prowadnicach teleskopowych

Udźwig kg Typ
30
20
30
27

Nr art.
40 00 871 325
40 00 871 324

EUR
30,25
38,50

KO
WX36
WX36

40

37

40 00 871 326

57,65

WX36

40

47

40 00 871 328

75,90

WX36

50

50

40 00 871 330

75,90

WX36

50

62

40 00 871 332

128,50

WX36

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

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wyposażenie warsztatu

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu

40 00 871 519

Skrzynka asortymentowa
z odpornego na uderzenia polipropylenu · przezroczysta pokrywa · część
dolna w kolorze niebieskim
Szer. x gł. x wys. mm Liczba półek
365 x 290 x 65
18

Nr art.
40 00 871 429

EUR
6,75

KO
WX36

40 00 871 425

Skrzynka asortymentowa
z odpornego na uderzenia polipropylenu · przezroczysta pokrywa ze stałymi
przegródkami · część dolna w kolorze ciemnoniebieskim · 3 mocne zawiasy
Szer. x gł. x wys. mm
175 x 143 x 32
175 x 143 x 32
240 x 195 x 43
240 x 195 x 43
338 x 261 x 57
338 x 261 x 57

Liczba półek
7
12
9
18
15
32

Nr art.
40 00 871 425
40 00 871 426
40 00 871 427
40 00 871 430
40 00 871 428
40 00 871 431

EUR
4,20
4,20
6,50
6,50
11,85
11,90

KO
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36

40 00 871 519

40 00 871 522

40 00 871 526

40 00 871 527

40 00 871 523

40 00 871 524

40 00 795 641

40 00 871 528

Skrzynka asortymentowa Carry Lite
z odpornego na uderzenia polipropylenu · bez ryzyka wgniecenia · bez
ryzyka korozji · bez ostrych krawędzi i narożników · pokrywa z odpornego na
pękanie poliwęglanu posiada po stronie wewnętrznej specjalnie profilowaną
powierzchnię (siatka), która zapobiega przesuwaniu się drobnych części ·
z ergonomicznym uchwytem do noszenia · z wyjmowanymi wkładkami z
przegródkami
Szer. x gł. x wys. mm
337 x 278 x 57
337 x 278 x 57
415 x 330 x 57
415 x 330 x 57
337 x 278 x 80
337 x 278 x 80
415 x 330 x 80
415 x 330 x 80

Liczba półek
10
16
25/1
25/2
9
12
15
20

Nr art.
40 00 871 519
40 00 871 522
40 00 871 526
40 00 871 527
40 00 871 523
40 00 871 524
40 00 795 641
40 00 871 528

EUR
29,70
29,70
46,90
46,90
33,50
33,50
53,15
53,05

KO
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36

40 00 871 533

Skrzynka asortymentowa
z odpornego na uderzenia polipropylenu · ze stabilną, przezroczystą
pokrywą i uchwytem do noszenia · wnętrze można podzielić w zależności
od potrzeb przy pomocy 21 dołączonych do zestawu przegródek do szuflad
Szer. x gł. x wys. mm
312 x 238 x 51
388 x 290 x 61
460 x 350 x 81
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Liczba półek
maks. 25
maks. 25
maks. 25

Nr art.
40 00 871 435
40 00 871 436
40 00 871 437

EUR
8,35
11,90
18,25

KO
WX36
WX36
WX36

Skrzynka asortymentowa
z odpornego na uderzenia polipropylen · bez ryzyka wgniecenia · bez ryzyka
korozji · bez ostrych krawędzi i narożników · pokrywa z odpornego na
pękanie poliwęglanu posiada po stronie wewnętrznej specjalnie profilowaną
powierzchnię (siatka), która zapobiega przesuwaniu się drobnych części ·
z ergonomicznym uchwytem do noszenia · z dowolnie rozmieszczanymi
listwami dzielącymi
Szer. x gł. x wys. mm Liczba półek
415 x 330 x 150
z 8 listwami
dzielącymi

Nr art.
40 00 871 533

EUR
58,50

KO
WX36

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

Wyposażenie warsztatu
Walizka asortymentowa boxxser
do efektywnego przechowywania i transportu
szczególne zalety produktu:
· uchwyt ze zintegrowanym mechanizmem blokującym
(wymuszona blokada pokrywy po podniesieniu uchwytu)
· łączony mechanizm zamykający
(umożliwia obsługę jedną ręką)
· niezwykle stabilna, dwuściankowa konstrukcja dna skrzynki z polipropylenu
· pokrywa z odpornego na pęknięcia poliwęglanu
· solidny uchwyt o ergonomicznym kształcie (z wyjątkiem 40 00 871 545 oraz 40 00 871 546)
· profilowana powierzchnia wewnętrzna pokrywy i dna zabezpiecza zawartość skrzynki podczas transportu
· uchwyt i zawiasy schowane wewnątrz (brak ostrych narożników i krawędzi)
· zintegrowane prowadnice w dnie skrzynki
(ułatwiają układanie skrzynki jedna na drugiej, chroniąc powierzchnię)
· wymienne etykiety identyfikacyjne (w zestawie)
· pole do oznaczenia na pokrywie
· nóżki podporowe zintegrowane w tylnej ściance
(skrzynka stoi stabilnie również w pionie)
· z wyjmowanymi wkładkami z przegródkami
zestaw nie obejmuje zawartości

A7-1

A7-1

A6-1
A9-4

A9-4

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A9-1

A8-1

40 00 871 545

40 00 871 552

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Liczba półek
9
11
13
15
12
14
25
45
14
20
25
18
20

40 00 871 546

40 00 871 547

40 00 871 553

40 00 871 548

40 00 871 554

40 00 871 549

40 00 871 555
Nr art.
40 00 871 545
40 00 871 546
40 00 871 547
40 00 871 548
40 00 871 549
40 00 871 550
40 00 871 551
40 00 871 552
40 00 871 553
40 00 871 554
40 00 871 555
40 00 871 556
40 00 871 557

Szer. x gł. x wys. mm
241 x 225 x 55
241 x 225 x 55
298 x 284 x 55
298 x 284 x 55
354 x 323 x 55
354 x 323 x 55
421 x 361 x 55
421 x 361 x 55
421 x 361 x 78
421 x 361 x 78
421 x 361 x 78
465 x 401 x 78
465 x 401 x 78

40 00 871 550

40 00 871 556
EUR
17,25
17,25
31,95
31,95
40,75
40,75
55,50
55,50
62,50
62,50
62,50
79,90
79,90

A8-1

A8-1

40 00 871 551

40 00 871 557

KO
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36

Systener na walizki asortymentowe boxxser
praktyczna rama do noszenia ze stabilnego poliwęglanu do mobilnego przechowywania drobnych części · z
ergonomicznie ukształtowanym uchwytem do noszenia · zabezpieczenie transportowe przed wypadnięciem skrzynki

40 00 871 558

Liczba półek
4
4

Wersja
wyposażony w 4 skrzynki asortymentowe
nr art. 40 00 871 548
bez wyposażenia (dla wyposażenia w
nr art. 40 00 871 547 + 40 00 871 548)

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Szer. x gł. x wys. mm
347 x 342 x 305

Nr art.
40 00 871 558

EUR
169,90

KO
WX36

347 x 342 x 305

40 00 871 559

50,90

WX36

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 871 559

7/25

Wyposażenie warsztatu
Skrzynka asortymentowa
z odpornego na uderzenia polipropylenu · ze stabilną pokrywą U-profilową i ergonomiczne ukształtowanym uchwytem
do noszenia · 3 mocne zawiasy · zamknięcia przesuwne · wnętrze można podzielić w zależności od potrzeb przy pomocy
dołączonych do zestawu, wyjmowanych wkładek z przegródkami
Wkładki z przegródkami nr art. 40 00 871 440:
5 szt. dł. 55 x szer. 39 x wys. 47 mm, A9-1
2 szt. dł. 109 x szer. 39 x wys. 47 mm, A9-2
1 szt. dł. 163 x szer. 39 x wys. 47 mm, A9-3
1 szt. dł. 218 x szer. 39 x wys. 47 mm, A9-4
4 szt. dł. 79 x szer. 55 x wys. 47 mm, A8-1
1 szt. dł. 157 x szer. 55 x wys. 47 mm, A8-2
1 szt. dł. 109 x szer. 79 x wys. 47 mm, A7-1
40 00 871 440

Wkładki z przegródkami nr art. 40 00 871 441:
4 szt. dł. 55 x szer. 39 x wys. 47 mm, A9-1
4 szt. dł. 109 x szer. 39 x wys. 47 mm, A9-2
8 szt. dł. 79 x szer. 55 x wys. 47 mm, A8-1
1 szt. dł. 109 x szer. 79 x wys. 47 mm, A7-1

40 00 871 440

40 00 871 441

Szer. x gł. x wys. mm
338 x 261 x 57
338 x 261 x 57

Nr art.
40 00 871 440
40 00 871 441

Liczba półek
15
17

EUR
17,90
17,90

KO
WX36
WX36

Systener na walizki asortymentowe
z odpornego na uderzenia polipropylenu · z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem do noszenia · zabezpieczenie
transportowe przed wypadnięciem skrzynek · nadaje się do przechowywania 4 skrzynek asortymentowych
wyposażenie:
nr art. 40 00 871 443 bez wyposażenia, do
nr art. 40 00 871 440, nr art. 40 00 871 441, nr art. 40 00 871 428, nr art. 40 00 871 431 (zestaw bez skrzynek
asortymentowych)
nr art. 40 00 871 444:
po 2 skrzynki asortymentowe nr art. 40 00 871 440 oraz nr art. 40 00 871 441

40 00 871 443

40 00 871 444

Szer. x gł. x wys. mm
376 x 310 x 265
376 x 310 x 265

Nr art.
40 00 871 443
40 00 871 444

Liczba półek
4
4

EUR
30,85
95,90

KO
WX36
WX36

Magazynek na drobne części
obudowa z blachy stalowej · kolor czarny · przezroczyste szuflady z odpornego na pęknięcia PP · z zabezpieczeniem przed
wypadnięciem · z otworami do zawieszenia · każdą szufladę można podzielić na min. 3 przegródki za pomocą przegródek
do szuflad · przegródki do szuflad należy zamawiać osobno (nie znajdują się w komplecie)

zestaw bez przegródek do szuflad
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Ilość szuflad / wymiary szuflad mm Szer. x gł. x wys. mm Do typu szuflad
306 x 150 x 420
D/B/A
30 sztuk - 153 x 55 x 41 /
3 sztuk - 154 x 91 x 64 /
1 sztuk - 155 x 279 x 64
306 x 150 x 510
D/B/A
40 sztuk - 153 x 55 x 41 /
3 sztuk - 154 x 91 x 64 /
1 sztuk - 155 x 279 x 64

Liczba szuflad
34

Nr art.
40 00 871 577

EUR
39,50

KO
WX36

44

40 00 871 579

44,50

WX36

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

Wyposażenie warsztatu
Kolumna obrotowa
z blachy stalowej · ciemny niebieski · bez magazynków na małe części · do montażu 12 sztuk magazynków szufladowych ·
nr art. 40 00 871 598, 40 00 871 599, 40 00 871 600, 40 00 871 601, 40 00 871 602 wedle wyboru
Magazynki na małe części należy zamawiać osobno (nie wchodzą w skład zestawu)
Do samodzielnego montażu

Nr art.
40 00 871 595

Szer. x gł. x wys. mm
680 x 680 x 1760

EUR
219,00

KO
WX36

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Magazynek na drobne części
przystosowany do montażu na ścianie oraz mocowania w kolumnie obrotowej nr art. 40 00 871 595 · z blachy stalowej
· ciemny niebieski / przezroczysty · szuflady z odpornego na pęknięcia polipropylenu · z zabezpieczeniem przed
wypadnięciem · każdą szufladę można podzielić na min. 3 przegródki · przegródki do szuflad należy zamawiać osobno –
nie znajdują się w komplecie · z gumowymi nóżkami i otworami do zawieszenia
dokupienie odpowiednich przegródek do szuflad umożliwia wielokrotne podzielenie wszystkich szuflad
aby zapewnić dobrą orientację w zawartości szuflad i szybko odnaleźć potrzebną część, szuflady można
oznaczyć specjalnymi etykietami · etykiety należy zamawiać osobno – nie znajdują się w komplecie
Ilość szuflad / wymiary szuflad
mm
155 x 279 x 64 mm
154 x 91 x 64 mm
153 x 67 x 41 mm
36 sztuk - 153 x 67 x 41 mm
3 sztuk - 154 x 91 x 64 mm
1 sztuka - 155 x 279 x 64
153 x 55 x 41 mm

Szer. x gł. x wys.
mm
306 x 150 x 552
306 x 150 x 552
306 x 150 x 552
306 x 150 x 552

306 x 150 x 552

Do typu szuflad

Liczba szuflad

Nr art.

EUR

KO

A (40 00 795 523)
B (40 00 795 524)
C (40 00 795 522)
C (40 00 795 522) / B
(40 00 795 524) / A
(40 00 795 523)
D (40 00 795 544)

8
24
48
40

40 00 871 598
40 00 871 599
40 00 871 600
40 00 871 601

68,15
68,15
68,15
68,15

WX36
WX36
WX36
WX36

60

40 00 871 602

68,15

WX36

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Kolumna obrotowa
z blachy stalowej · ciemny niebieski · bez magazynków na drobne części · do montażu 12 sztuk magazynków
szufladowych · nr art. 40 00 871 610, 40 00 871 611, 40 00 871 612 wedle wyboru
Magazynki na małe części należy zamawiać osobno (nie wchodzą w skład zestawu)

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Do samodzielnego montażu

Nr art.
40 00 871 607

Szer. x gł. x wys. mm
880 x 880 x 1600

EUR
308,50

KO
WX36

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Magazynek na drobne części
przystosowany do montażu na ścianie oraz mocowania w kolumnie obrotowej nr art. 40 00 871 610, 40 00 871 611,
40 00 871 612 · z blachy stalowej, ciemnoniebieski/transparentny · szuflady z odpornego na pęknięcia polipropylenu z
zabezpieczeniem przed wypadnięciem
dokupienie odpowiednich przegródek do szuflad umożliwia wielokrotne podzielenie wszystkich szuflad
magazynków o nr art. 40 00 871 611 oraz 40 00 871 612 , maks. na 4 przegrody
szuflady magazynku o nr art. 40 00 871 610 można podzielić na życzenie przy użyciu dostępnej osobno kasety z
przegrodami (od A9-1 do A6-1) – nie wchodzi w skład zestawu · należy zamówić osobno
aby zapewnić dobrą orientację w zawartości szuflad i szybko odnaleźć potrzebną część, szuflady można
oznaczyć specjalnymi etykietami · etykiety należy zamawiać osobno – nie znajdują się w komplecie
zestaw nie obejmuje zawartości i etykiet
Ilość szuflad / wymiary
szuflad mm
240 x 320 x 57 mm
239 x 159 x 92 mm
239 x 80 x 58 mm

Szer. x gł. x wys.
mm
357 x 255 x 435
357 x 255 x 435
357 x 255 x 435

Do typu szuflad

Liczba szuflad

Nr art.

E
F
G

6
8
24

40 00 871 610
40 00 871 611
40 00 871 612

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR

KO

95,95
95,95
95,95

WX36
WX36
WX36
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Wyposażenie warsztatu

40 00 871 460

Przegródka do szuflad
do magazynków na drobne części Raaco · przezroczysta · do podziału
poprzecznego szuflad
zestaw przegródek do magazynków na drobne części
Kasety z przegrodami do typu E dostępne na zapytanie
Zawartość
szt.
60
48
24
16
36
12

Do typu
szuflad
D
C
B
A
G
F

Szer. x wys.
mm
52 x 35
64 x 35
87 x 57
135 x 57
75 x 45
155 x 80

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 620
40 00 871 623
40 00 871 626
40 00 871 629
40 00 871 633
40 00 871 636

6,65
6,65
6,65
6,65
6,95
6,95

WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36

Zestaw etykiet
białe / przezroczyste · do opisywania szuflad w magazynkach na drobne
części
Zawartość
60 szt.
48 szt.
24 szt.
8 szt.
24 szt.
8 szt.
6 szt.

Do typu
szuflad
D
C
B
A
G
F
E

Szer. x wys.
mm
52 x 10
64 x 10
87 x 18
275 x 18
75 x 15
155 x 32
315 x 15

Skrzynka asortymentowa
z blachy stalowej · z uchwytem · z mocnym zatrzaskiem do zamykania i
szyldem · z wkładem tłoczonym z tworzywa sztucznego · pokrywa wyłożona
prasowaną pianką ustala drobne części
Szer. x gł. x wys. mm
340 x 240 x 50
340 x 240 x 50
340 x 240 x 50

Liczba półek
11
14
18

Nr art.
40 00 871 460
40 00 871 462
40 00 871 464

EUR
22,50
22,50
22,50

KO
WX31
WX31
WX31

40 00 871 520

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 621
40 00 871 624
40 00 871 627
40 00 871 630
40 00 871 634
40 00 871 637
40 00 871 640

7,35
7,35
5,70
5,70
4,05
4,15
4,15

WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36
WX36

40 00 871 521

Skrzynka asortymentowa
z blachy stalowej · pokrywa wyłożona prasowaną pianką · zabezpieczone
zamknięcie zapobiegające przypadkowemu otwarciu · wyjmowany zestaw
pudełek z możliwością opisania
Nr art. 40 00 871 520
Przegródki:
12 szt. 54 x 54 x 63 mm, kolor czerwony
6 szt. 54 x 108 x 63 mm, kolor żółty
3 szt. 108 x 108 x 63 mm, kolor niebieski
2 szt. 108 x 162 x 63 mm, kolor zielony

40 00 871 455

Skrzynka asortymentowa
z blachy stalowej · z uchwytem · z mocnym zatrzaskiem do zamykania ·
z wkładem tłoczonym z tworzywa sztucznego · pokrywa wyłożona
prasowaną pianką ustala drobne części
Liczba półek
Szer. x gł. x wys. mm
bez etykiety do opisywania
18
340 x 240 x 50
z etykietą do opisywania
11
340 x 240 x 50
14
340 x 240 x 50
18
340 x 240 x 50
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Nr art.

EUR

KO

40 00 871 450

9,50

WB14

40 00 871 455
40 00 871 456
40 00 871 457

14,50
14,50
14,50

WX31
WX31
WX31

Nr art. 40 00 871 521
Przegródki:
12 szt. 54 x 54 x 45 mm, kolor czerwony
6 szt. 54 x 108 x 45 mm, kolor żółty
9 szt. 108 x 108 x 45 mm, kolor niebieski
2 szt. 108 x 162 x 45 mm, kolor zielony
3 szt. 108 x 216 x 45 mm, kolor czarny
Dostępne pudełka zapasowe, patrz:
54 x 54 x 63 mm, kolor czerwony, nr art. 90 00 449 708
54 x 108 x 63 mm, kolor żółty, nr art. 90 00 449 716
108 x 108 x 63 mm, kolor niebieski, nr art. 90 00 449 709
108 x 162 x 63 mm, kolor zielony, nr art. 90 00 449 718
(nie należą do kompletu)
Szer. x gł. x wys. mm Liczba półek
440 x 330 x 66
23
440 x 330 x 95
32

Nr art.
40 00 871 520
40 00 871 521

EUR
23,50
32,50

KO
WB14
WB14

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

Wyposażenie warsztatu
Skrzynka asortymentowa
z blachy stalowej · z uchwytem · z masywnym zatrzaskiem do zamykania i szyldem · z 15 wyjmowanymi pudełkami ·
z listwą umożliwiającą szybkie wyjęcie · pokrywa wyłożona prasowaną pianką ustala drobne części · z etykietą do
opisywania
Pudełka:
1 szt. wys. 48 x szer. 167 x gł. 117 mm, kolor żółty
2 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 117 mm, kolor zielony
4 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 57 mm, kolor niebieski
8 szt. wys. 48 x szer. 41 x gł. 57 mm, kolor pomarańczowy

Szer. x gł. x wys. mm
340 x 240 x 50

Liczba półek
15

40 00 871 490

Nr art.
40 00 871 475

EUR
33,90

KO
WX31

40 00 871 492
40 00 871 510
zestaw bez skrzynek asortymentowych

40 00 871 494

40 00 871 496

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Skrzynka asortymentowa
z blachy stalowej 0,75 mm · pokrywa wyłożona prasowaną pianką ustala
drobne części · stabilna zawiasa listwowa na całej długości · bezpieczna
dla środowiska powłoka proszkowa · uchwyt z tworzywa sztucznego
o ergonomicznym kształcie i podwójne zamknięcie · umieszczona
centralnie sprężyna zabezpieczająca zapobiega przypadkowemu otwarciu ·
wyjmowany zestaw pudełek z możliwością opisania i listwą umożliwiającą
szybkie wyjęcie
Nr art. 40 00 871 490
Pudełka:
1 szt. wys. 48 x szer. 167 x gł. 117 mm, kolor żółty
2 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 117 mm, kolor zielony
4 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 57 mm, kolor niebieski
8 szt. wys. 48 x szer. 41 x gł. 57 mm, kolor pomarańczowy

40 00 871 512
zestaw bez skrzynek asortymentowych

Nr art. 40 00 871 492
Przekładka na pudełka:
2 szt. wys. 62 x szer. 167 x gł. 117 mm, kolor żółty
2 szt. wys. 62 x szer. 83 x gł. 117 mm, kolor zielony
4 szt. wys. 62 x szer. 83 x gł. 57 mm, kolor niebieski
40 00 871 514
zestaw bez skrzynek asortymentowych

Pudełka:
1 szt. wys. 48 x szer. 167 x gł. 117 mm, kolor żółty
2 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 117 mm, kolor zielony
4 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 57 mm, kolor niebieski
8 szt. wys. 48 x szer. 41 x gł. 57 mm, kolor pomarańczowy

Systener na walizki asortymentowe
z blachy stalowej · zamek zabezpieczający, szuflady z zamykaniem
niezależnym · seryjnie wyposażony w lekko przesuwające się prowadnice
teleskopowe z pełnym wysuwem · bezpieczna dla środowiska powłoka
proszkowa · zestaw do montażu na ścianie w komplecie · możliwość
ustawiania piętrowego · pokrywy skrzynek dają się w całości otworzyć po
wysunięciu szuflady · wysoka obciążalność · zamek zabezpieczający z 2
kluczami

Nr art. 40 00 871 494
Pudełka:
2 szt. wys. 48 x szer. 167 x gł. 117 mm, kolor żółty
4 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 117 mm, kolor zielony
8 szt. wys. 48 x szer. 83 x gł. 57 mm, kolor niebieski
16 szt. wys. 48 x szer. 41 x gł. 57 mm, kolor pomarańczowy

opcje wyposażenia:
nr art. 40 00 871 510 - 5 x nr art. 40 00 871 490, 5 x nr art. 40 00 871 475,
5 x nr art. 40 00 871 460, 5 x nr art. 40 00 871 462 lub 5 x 40 00 871 464
nr art. 40 00 871 512 - 1 x nr art. 40 00 871 490 oraz 2 x nr art.
40 00 871 492
nr art. 40 00 871 514 - 3 x nr art. 40 00 871 494

Nr art. 40 00 871 496
Pudełka
Przekładka na pudełka:
4 szt. wys. 62 x szer. 167 x gł. 117 mm, kolor żółty
8 szt. wys. 62 x szer. 83 x gł. 117 mm, kolor zielony
16 szt. wys. 48 x szer. 167 x gł. 57 mm
32 szt. wys. 48 x szer. 41 x gł. 57 mm
Szer. x gł. x wys. mm
340 x 240 x 50
340 x 240 x 118
472 x 340 x 50
472 x 340 x 118

Liczba półek
15
23
30
60

Nr art.
40 00 871 490
40 00 871 492
40 00 871 494
40 00 871 496

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

zestaw nie obejmuje skrzynek asortymentowych
EUR
41,90
72,50
50,90
96,50

KO
WX31
WX31
WX31
WX31

Liczba
półek
5
3
3

Szer. x gł. x wys. Obciążalność/
mm
wieża kg
416 x 434 x 256 100
416 x 434 x 256
60
555 x 290 x 350
60

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 510
40 00 871 512
40 00 871 514

EUR
174,90
132,90
149,50

KO
WX31
WX31
WX31
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Wyposażenie warsztatu

40 00 871 539

Pokrywa i-BOXX® LS Tray 72
szuflada systemowa z odpornego na uderzenia ABS · kolor szary, biały ·
bez wyposażenia
Walizka z zestawem narzędzi L-BOXX®
z odpornego na uderzenia ABS · szara, biała, czarna · z elementami obsługi ·
uchwyt z przodu · uchwyt do noszenia w kolorze czarnym · możliwość
sczepiania i układania piętrowego · sposób na transport i przechowywanie
narzędzi, akcesoriów i materiałów użytkowych w walizce BOXX® ·
perfekcyjne przystosowanie do prac mobilnych, zarówno na budowie, jak
i w zabudowach pojazdów · walizka systemowa L-BOXX® – jako produkt
kluczowy – dostępna jest w czterech różnych rozmiarach
Zestaw nie obejmuje zawartości
Model
102
136
238
374

Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
378 x 313 x 71
378 x 311 x 107
378 x 306 x 209
378 x 296 x 345

Nr art.
40 00 871 539
40 00 871 565
40 00 871 566
40 00 871 567

EUR

KO

44,25
46,90
52,50
56,25

WX30
WX30
WX30
WX30

Pasuje do
40 00 871 537

Szer. x gł. x wys. w
mm na zewnątrz
370 x 314 x 72

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 535

9,50

WX30

Moduł, prowadnica do skrzynek i-Boxx i-BOXX® Rack aktiv
regał systemowy z tworzywa sztucznego · Rack stanowi pojedyncze,
przypominające regał mocowanie dla skrzynki i-Boxx® lub szuflady · Rack
zapewnia mobilność rozwiązań regałowych w warsztacie lub pojeździe ·
zawsze pełna kompatybilność i możliwość łączenia z kompletnym
systemem L-Boxx® · zamontowane na wózku transportowym L-Boxx®
moduły Rack zmieniają całość w mobilny wózek warsztatowy · maksimum
modułowości i elastyczności · z odpornego na uderzenia ABS · kolor
szary, biały · z elementami obsługowymi w kolorze czarnym · rack posiada
blokadę w postaci sprężynowanej dźwigni sprzęgającej, analogicznie jak w
standardzie L-BOXX®
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
445 x 100 x 342

Nr art.
40 00 871 537

EUR
22,75

KO
WX30

Walizka z zestawem narzędzi L-BOXX®
z odpornego na uderzenia ABS · szara, biała, czarna · z elementami obsługi ·
uchwyt z przodu · uchwyt do noszenia w kolorze czarnym · możliwość
sczepiania i układania piętrowego · sposób na transport i przechowywanie
narzędzi, akcesoriów i materiałów użytkowych w walizce BOXX®
Dostawa bez zawartości, z wkładką narzędziową w pokrywie
Model
136

Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
378 x 311 x 107

Nr art.
40 00 871 580

EUR

KO

69,05

PX25

Pokrywa i-BOXX® Rack
pokrywa systemowa z odpornego na uderzenia ABS · kolor szary,
biały · uchwyt do noszenia w kolorze czarnym · pokrywa Rack znajduje
zastosowanie wówczas, gdy ma powstać blok regałowy składający się
wielu modułów Rack, bez umieszczania u góry walizki L-BOXX®
Pasuje do
Nr art.
40 00 871 537

Skrzynka asortymentowa i-BOXX® 72
skrzynka systemowa z odpornego na uderzenia ABS · kolor szary, biały ·
z przezroczystą pokrywą · bez wyposażenia · wygodny transport dzięki
zintegrowanemu uchwytowi do noszenia · niewielki ciężar oraz szerokie
możliwości podziału wnętrza skrzynki czynią z niej mobilny system do
przechowywania przedmiotów, który zapewni porządek · i-BOXX® może być
używany osobno lub w systemie Rack · osobny uchwyt ścienny umożliwia
montaż w pojeździe lub warsztacie
Pasuje do
Nr art.
40 00 871 536 +
40 00 871 537
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Szer. x gł. x wys.
wewnątrz w mm
337 x 258 x 63

Nr art.
40 00 871 534

EUR

KO

15,50

WX30

Szer. x gł. x wys. w
mm na zewnątrz
442 x 342 x 56

Nr art.
40 00 871 538

EUR

KO

24,50

WX30

Uchwyt ścienny i-BOXX
uchwyt można przykręcić do aluminiowej okładziny bocznej zabudowy
samochodowej Sortimo lub w pojeździe · montaż na ścianie w warsztacie
jest również możliwy
Nr art.
40 00 871 536

EUR
18,25

KO
WX30

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

Wyposażenie warsztatu

40 00 871 515

40 00 871 516

Skrzynka asortymentowa L-BOXX® Mini
możliwość sczepiania i układania piętrowego · atrakcyjna alternatywa jako
opakowanie na zestawy małych części do 1,5 kg · możliwość dowolnego
podziału wnętrza na maks. 6 przegródek - dobrze przylegające zamknięcie
pokrywy · skrzynka systemowa z odpornego na uderzenia (nadaje się do
przechowywania artykułów spożywczych) · dno i pokrywa w kolorze szarym,
białym · elementy obsługi i uchwyt do noszenia w kolorze czarnym
Szer. x gł. x wys.
mm
260 x 156 x 63
260 x 156 x 63

Kolor pokrywy

Nr art.

EUR

KO

nieprzezroczysta
przezroczysta

40 00 871 515
40 00 871 516

9,35
9,35

WX30
WX30

Wkładka piankowa pokrywy L-BOXX®
z twardej pianki
Pasuje do
Walizka z zestawem narzędzi L-BOXX®

Nr art.
40 00 871 568

EUR
5,15

KO
WX30

wyposażone PROMAT L-BOXX można znaleźć w rozdziale katalogu
Narzędzia ręczne (5)

Wózek transportowy L-BOXX® Trade
mobilna platforma z możliwością zamocowania skrzynek L-BOX · szer.
646 x gł. 492 x wys. 184 mm · z tworzywa sztucznego · kolor szary, biały ·
z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 kółka z blokadą · nośność do 100 kg

Kaseta z przegrodami L-BOXX® K3 LB
2 x kaseta U3 szara · 6 przegródek do szuflad, 2 x kaseta K3 szara,
w komplecie 14 przegródek do szuflad
Nr art.
40 00 871 540

EUR
15,50

KO
WX30

Nr art.
40 00 871 569

EUR
96,95

KO
WX30

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Pasuje do
Nr art. 40 00 871 539

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu
następujące zestawy narzędzi można znaleźć również w rozdziale katalogu Narzędzia ręczne (5)

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
44 elementów
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Nr art.
40 00 871 570

EUR
269,95

KO
PB04

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

Wyposażenie warsztatu
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®

Zawartość
40 elementów

Nr art.
40 00 871 571

EUR
368,00

KO
PB04

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

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®

Zawartość
26 elementów

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
40 00 871 572

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR
339,50

KO
PB04
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Wyposażenie warsztatu
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wyposażenie warsztatu

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu

kolor czarny
kolor szary/czarny
kolor czerwony/
czarny
kolor zielony/czarny
kolor niebieski/
czarny
kolor żółty/czarny
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wyposażenie warsztatu

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wyposażenie warsztatu

Wózek narzędziowy TREND
z 6 wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych
kulkowych prowadnicach teleskopowych, każda z matą antypoślizgową ·
automatyczne zamykanie szuflad · wytrzymała powierzchnia do
odkładania z polipropylenu · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw
przegródek do 4 szuflad · zamykany za pomocą wbudowanego zamka
cylindrycznego z 2 kluczami · kółka PP - 2 kółka nieskrętne i 2 skrętne z
blokadą · obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) dla łatwej
instalacji artykułów wyposażenia

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami
(szer. x gł. x wys.) 755 x 465 x 1030 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 678 x 459 x 859 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 75 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 154 mm
nośność każdej szuflady 25 kg / statyczne obciążenie całkowite 300 kg
Wyposażenie szuflady 1 (moduł nr 2):
1 zestaw kluczy oczkowo-płaskich, 12-częściowy (6 - 22 mm)
1 szczypce nastawne do rur 240 mm / 1 kombinerki 180 mm / 1 szczypce
tnące boczne 160 mm
1 młotek ślusarski 300 g z trzonkiem hikorowym
1 nóż z ostrzem łamanym
1 miara zwijana 5 m
1 chwytak magnetyczny teleskopowy z igłą do regulacji dyszy
150 – 670 mm
1 punktak 120 mm
1 latarka podłużna LED 9,8 cm
1 zestaw kluczy trzpieniowych TORX do śrub z profilem wewnętrznym
TORX®, 8-częściowy, (rozmiar 9 - 40)
1 zestaw kluczy trzpieniowych TORX do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, 9-częściowy, (rozmiar 1,5 - 10 mm)
2 wkrętaki do śrub z gniazdem rowkowym (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
2 wkrętaki do śrub z gniazdem krzyżowym (PH) (rozmiar 1 x 80 mm,
2 x 100 mm)
1 wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PH) (rozmiar 2 x 25 mm)
1 wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PZD) (rozmiar 2 x 25 mm)
Wyposażenie szuflady 2 (moduł nr 1):
Zawartość:
z uchwytem czworokątnym 6,3 mm (1/4”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 18°
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych z profilem PROMAT
ENERGY, RK 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych długich z profilem PROMAT
ENERGY, RK 6 - 7 - 8 - 10 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
TORX®, rozmiar T 15 - T 20 - T 25, T 30
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX® RK E
4, E 5, E 6, E 8
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
755 x 465 x 1030
755 x 465 x 1030

Zawartość
bez wyposażenia
152 częśc.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, RK 3, 4, 5, 6 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z gniazdem rowkowym 0,8 x
4,0 mm oraz 1,0 x 5,5 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
rozm. 1, 2
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
rozm. 1, 2
po 1 przedłużce 75 mm i 150 mm
1 element ślizgowy do przedłużki
1 przegub Cardana
1 rękojeść z końcówką 1/4”
Zawartość:
z uchwytem czworokątnym 12,5 mm (1/2”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 10°
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych z profilem PROMAT
ENERGY, RK 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych długich z profilem PROMATENERGY RK 13-17-19 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do świec zapłonowych RK 16 i 21 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX® RK E
10, E 12, E 14, E 18
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
6-kątnym, długość 100 mm, RK 7, 8, 10
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX®
rozm. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
po 1 przedłużce 125 mm i 250 mm
1 element ślizgowy do przedłużki
1 przegub Cardana
Wyposażenie szuflady 3 (moduł nr 3):
Zawartość:
1 wkrętak do śrub z gniazdem rowkowym rozm. 3,5 x 100 mm
1 wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PH), PH0 x 60 mm
2 wkrętaki do śrub z gniazdem krzyżowym (PZD), rozmiar 1 x 80 mm oraz
2 x 100 mm
5 wkrętaków do śrub z profilem wewnętrznym TORX®
1 zestaw kluczy nasadowych/bitów 6-kątnych, 24-częściowy,
do śrub z gniazdem rowkowym, do śrub z gniazdem krzyżowym
(PH + PZD), śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym, śrub z
profilem wewnętrznym TORX®
3 wkrętaki do zewn. śrub z łbem sześciokątnym, rozmiar 8 x 200,
10 x 200 und 13 x 230 mm
1 uchwyt do bitów z uchwytem (6,3 mm) 1/4 cala
Narzędzia w wysokiej jakości wkładce z pianki

Liczba szuflad
6
6

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 040
40 00 871 050

EUR
375,00
772,50

KO
PB03
PB03
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Wyposażenie warsztatu

Wózek na narzędzia z 155-częściowym zestawem narzędzi
zestaw narzędzi zawiera 96 części · z 6 szufladami z wysuwem 100%,
na łożyskowanych kulkowych prowadnicach teleskopowych, każda z
matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · wytrzymała
powierzchnia do odkładania z polipropylenu · w zakresie dostawy zawarty
jest zestaw przegródek do 4 szuflad · zamykany za pomocą wbudowanego
zamka cylindrycznego z 2 kluczami · kółka PP - 2 kółka nieskrętne i 2 skrętne
z blokadą · obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) dla łatwej
instalacji artykułów wyposażenia
wytrzymała powierzchnia do odkładania z polipropylenu z półkami do
odkładania na małe części
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x
gł. x wys.) 775 x 470 x 1000 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 678 x 459 x 817 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3
x 568 x 398 x 154 mm
Wyposażenie szuflady 1:
Zawartość:
z uchwytem 4-kątnym 6,3 mm (1/4”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 18°
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych z profilem PROMAT ENERGY,
RK 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych długich z profilem PROMAT
ENERGY, RK 6 - 7 - 8 - 10 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
TORX®, rozmiar T 15 - T 20 - T 25, T 30
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX® RK E
4, E 5, E 6, E 8
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, RK 3, 4, 5, 6 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z gniazdem rowkowym 0,8 x
4,0 mm oraz 1,0 x 5,5 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
rozm. 1, 2
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
rozm. 1, 2
po 1 przedłużce 75 mm i 150 mm
1 element ślizgowy do przedłużki
1 przegub Cardana
1 rękojeść z końcówką 1/4
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
775 x 470 x 1000

7/40

Zawartość
96 częśc.

Zawartość:
z zabierakiem kwadratowym 12,5mm (1/2”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 10°
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych z profilem PROMAT ENERGY,
RK 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych długich z profilem PROMATENERGY RK 13-17-19 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do świec zapłonowych RK 16 i 21 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX® RK E
10, E 12, E 14, E 18
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, długość 100 mm, rozmiar (RK) 7, 8, 10
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX®
rozm. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
po 1 przedłużce 125 mm i 250 mm
1 element ślizgowy do przedłużki
1 przegub Cardana
Wyposażenie szuflady 2:
Zawartość:
Zestaw szczypiec 1/3 moduł wkładany (4-częściowy)
B.185xT.385xH.30mm
1 kombinerki DIN ISO 5746, 180 mm, głowica chromowana
1 szczypce płaskie okrągłe DIN ISO 5745, 200 mm, głowica chromowana
1 szczypce tnące boczne DIN ISO 5749, 160 mm, głowica chromowana
1 szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976, 250 mm
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 1/3 moduł wkładany (12-częściowy)
B.185xT.385xH.30mm
oczko i szczęka odgięte o 15°
strona oczka z profilem chroniącym śruby Promat-ENERGY
RK 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm
Zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych 1/3 moduł wkładany
(9-częściowy)
B.185xT.385xH.30mm
z uchwytem wielokomponentowym i zabezpieczeniem przed
stoczeniem
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem rowkowym 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 0, 1, 2, 3
Narzędzia w wysokiej jakości wkładce z pianki
Nr art.
40 00 871 044

EUR
799,00

KO
PB03

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

Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy PLUS
z wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych kulkowych prowadnicach teleskopowych, każda z
matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw przegródek do 4
szuflad · zamykany za pomocą wbudowanego zamka cylindrycznego z 4 kluczami · wysokiej wartości kółka z PCW - 2
kółka nieskrętne i 2 kółka skrętne z blokadą · obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) dla łatwej instalacji
artykułów wyposażenia · 2 uchwyty na puszkę z otworami na wkrętaki (zaw. w zakresie dostawy) · ochrona
krawędzi na dolnych narożnikach
nr art. 40 00 871 045 + 40 00 871 046:
wytrzymała powierzchnia do odkładania z polipropylenu z półkami na małe części
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 775 x 470 x 1000 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 678 x 459 x 817 mm
nr art 40 00 871 045:
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm
nr art. 40 00 871 046:
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm,
nr art. 40 00 871 047:
mata do odkładania zdatna do intensywnego użytkowania
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 1010 x 460 x 990 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 933 x 459 x 817 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 5 x 823 x 398 x 75 mm, 2 x 823 x 398 x 154 mm,
nośność każdej szuflady 30 kg / statyczne obciążenie całkowite 500 kg
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

40 00 871 045

40 00 871 046

40 00 871 047

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

+

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
775 x 470 x 1000
775 x 470 x 1000
1010 x 460 x 990

Nr art.
40 00 871 045
40 00 871 046
40 00 871 047

Liczba szuflad
6
7
7

EUR
495,00
515,00
565,00

KO
PB03
PB03
PB03

Wkładka z wyposażeniem (moduł 1) do wózków narzędziowych
frezowany wkład piankowy · służy jako wypełniacz do stosowania wkładów narzędziowych PROMAT
Pasuje do wózka narzędziowego PROMAT nr art. 40 00 871 047
W wycięciu można przechowywać drobne części, takie jak śruby itp. · Służy do optymalnego i praktycznego
wykorzystania szerokości szuflady.

Grubość mm
30

Szer. x gł. x wys. mm
66 x 386 x 30

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
40 00 871 587

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR
4,95

KO
PX23
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Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy PROFI
z 7 wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych kulkowych prowadnicach
teleskopowych, każda z matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · system
zabezpieczenia szuflad zapobiega nieumyślnemu otwarciu szuflad · z centralną blokadą (możliwe jest
otwarcie tylko jednej szuflady w tym samym czasie) · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw przegródek
do 4 szuflad · zamykany za pomocą wbudowanego zamka cylindrycznego z 4 kluczami ·
obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) dla łatwej instalacji artykułów wyposażenia · ochrona
krawędzi na całym obwodzie · wysokiej jakości kółka z PCW · 4 kółka skrętne · 2 z tego mogą być
ustawione jako nieskrętne · z funkcją blokowania wszystkich 4 kółek · wytrzymała powierzchnia do
odkładania z polipropylenu z półkami na małe części i otworami na uchwyt na laptopów (nie jest zawarty w
zakresie dostawy)
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 790 x 480 x 1035 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 678 x 459 x 859 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 5 x 568 x 398 x 75 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 2 x 568 x 398 x 154 mm
nośność każdej szuflady 40 kg / statyczne obciążenie całkowite 650 kg
Wyposażenie:
3 uchwyty na puszkę z otworami na wkrętaki
1 pojemnik na odpady
1 uchwyt do rolki papierowej

zestaw nie obejmuje
narzędzi / zawartości

zestaw nie
obejmuje
narzędzi /
zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
790 x 480 x 1035

zestaw nie
obejmuje
narzędzi /
zawartości

zestaw nie
obejmuje
narzędzi /
zawartości

Liczba szuflad
7

Nr art.
40 00 871 048

EUR
599,00

KO
PB03

Wózek narzędziowy PROFI
z 7 wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych kulkowych prowadnicach
teleskopowych, każda z matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · system
zabezpieczenia szuflad zapobiega nieumyślnemu otwarciu szuflad · z centralną blokadą (możliwe jest
otwarcie tylko jednej szuflady w tym samym czasie) · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw przegródek
do 4 szuflad · zamykany za pomocą wbudowanego zamka cylindrycznego z 4 kluczami · ochrona krawędzi
na całym obwodzie · wysokiej jakości kółka z PCW · 4 kółka skrętne · 2 z tego mogą być ustawione jako
nieskrętne · z funkcją blokowania wszystkich 4 kółek · zamykane drzwi 2-skrzydłowe z systemem
z otworami na ściance i 5 pojemnikami na małe części · obustronny system z otworami na ściance i
uchwytem na puszkę po wewnętrznej stronie drzwi
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 990 x 480 x 990 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 910 x 474 x 815 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 5 x 568 x 398 x 75 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 2 x 568 x 398 x 154 mm
nośność każdej szuflady 40 kg / statyczne obciążenie całkowite 650 kg
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
990 x 480 x 990

7/42

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Liczba szuflad
7

Nr art.
40 00 871 049

EUR
669,00

KO
PB03

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

Wyposażenie warsztatu
Wózek warsztatowy
solidna konstrukcja z blachy stalowej · powłoka proszkowa (korpus niebieski RAL 5022, żaluzje i szuflady czarne) · duża
płyta robocza z półką na drobne części · nośność statyczna wózka ok. 300 kg · cztery szuflady wysuwane obustronnie na
prowadnicach teleskopowych na łożyskach kulkowych · wszystkie szuflady do indywidualnego podziału (12 przegródek
blaszanych w komplecie) · obustronnie otwierany zamek żaluzji · kółka przednie skrętne · 1 kółko przednie z blokadą ·
zamykany za pomocą wbudowanego zamka cylindrycznego z 2 kluczami (w zestawie)
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 855 x 400 x 895 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 750 x 400 x 752 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 600 x 340 x 55 mm
udźwig na szufladę ok. 15 kg
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na
zewnątrz
Wózek warsztatowy
855 x 400 x 895
Zestaw kółek i kół

Zawartość

Wysuw

4-częśc.

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 109

232,50

PB03

40 00 807 116

37,25

PX23

40 00 807 117

4,90

PX23

40 00 807 119

12,90

PX23

40 00 807 127

7,50

PX23

Prowadnica szuflady
wysuw 2/3
Zestaw podziałek do szuflad
12-częściowy
Zamek cylindryczny

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Stół warsztatowy na kółkach TREND
z 6 wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych kulkowych prowadnicach teleskopowych,
każda z matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · wytrzymała powierzchnia do odkładania składa
się z płyty MDF o grubości 16 mm · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw przegród do 4 szuflad · zamykany
za pomocą wbudowanego zamka cylindrycznego z 4 kluczami · kółka PP - 2 kółka nieskrętne i 2 skrętne z blokadą ·
obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) dla łatwej instalacji artykułów wyposażenia · boczna przegroda
z drzwiczkami i 2 półkami do przechowywania
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 1120 x 460 x 1030 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 1042 x 459 x 817 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 75 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 154 mm
nośność każdej szuflady 25 kg / statyczne obciążenie całkowite 400 kg
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
1120 x 460 x 1030

Liczba szuflad
6

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
40 00 871 051

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR
509,00

KO
PB03

7/43

Wyposażenie warsztatu
Stół warsztatowy na kółkach PLUS
z wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych kulkowych prowadnicach teleskopowych, każda
z matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · wytrzymała powierzchnia do odkładania składa się z
płyty MDF o grubości 25 mm · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw przegród do 4 szuflad · zamykany za pomocą
wbudowanego zamka cylindrycznego z 4 kluczami · wysokiej jakości kółka z PCW - 2 kółka nieskrętne i 2 kółka skrętne
z ustalaniem · obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) · dla łatwej instalacji artykułów wyposażenia · 2
uchwyty na puszkę z otworami na wkrętaki (zaw. w zakresie dostawy) · ochrona krawędzi na dolnych narożnikach
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 1150 x 500 x 1015 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 1042 x 459 x 817 mm
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm,
wymiary wewnętrzne szuflady (szer. x gł. x wys.) 3 x 301 x 398 x 75 mm, 3 x 301 x 398 x 154 mm
nośność każdej szuflady 30 kg / statyczne obciążenie całkowite 500 kg

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
1150 x 500 x 1015

Liczba szuflad
13

Nr art.
40 00 871 052

EUR
729,00

KO
PB03

Stół warsztatowy na kółkach PLUS
z wysuwanymi szufladami z wysuwem 100%, na łożyskowanych kulkowych prowadnicach teleskopowych, każda
z matą antypoślizgową · automatyczne zamykanie szuflad · wytrzymała powierzchnia do odkładania składa się z
płyty MDF o grubości 25 mm · w zakresie dostawy zawarty jest zestaw przegród do 4 szuflad · zamykany za pomocą
wbudowanego zamka cylindrycznego z 4 kluczami · wysokiej wartości kółka z PCW - 2 kółka nieskrętne i 2 kółka skrętne z
blokadą · obustronny system z otworami na ściance (9 x 9 mm) · dla łatwej instalacji artykułów wyposażenia · 2 uchwyty
na puszkę z otworami na wkrętaki (zaw. w zakresie dostawy) · ochrona krawędzi na dolnych narożnikach
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 1150 x 500 x 1015 mm
wymiary tylko korpusu (szer. x gł. x wys.) 1150 x 500 x 1015 mm
wymiar wewnętrzny szuflady (szer. x gł. x wys.) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm,
nośność każdej szuflady 30 kg / statyczne obciążenie całkowite 500 kg
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
1150 x 500 x 1015
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Liczba szuflad
7

Nr art.
40 00 871 053

EUR
635,00

KO
PB03

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

Wyposażenie warsztatu

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
245 x 490 x 30

Nr art.
40 00 871 588

EUR
14,50

KO
PC04

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z kluczami trzpieniowymi TORX
zawartość:
po 1 zestawie kluczy trzpieniowych TORX z gałkami kulistymi, bardzo
długie: RK 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8, 10 mm
po 1 zestawie kluczy trzpieniowych TORX do śrub z profilem
wewnętrznym TORX® RK T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 T 40 -T 45
Zawartość
18 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 245

EUR
34,50

KO
PX24

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z zestawem kluczy oczkowo-płaskich · stal chr.-wanad. ·
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
DIN3113/ISO3318 kształt A/ISO7738
zawartość:
po 1 kluczu oczkowo-płaskim RK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
Zawartość
12 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 234

EUR
35,90

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) zestaw wkrętaków z izolacją VDE · z uchwytem
wielokomponentowym i zabezpieczeniem przed stoczeniem · każdy
egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10 000 woltów · zgodnie z IEC
60900:2004 · ostrze z wysokostopowej stali specjalnej
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub ze śrubami z gniazdem rowkowym 2,5, 3, 4, 5,5,
6,5 mm
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1, 2
1 tester napięcia 120-250 V
Zawartość
8 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 240

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
37,90

KO
PX24

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
(moduł 1/3) Zestaw wkrętaków z izolacją VDE + wieszak + wskaźnik
napięcia · z ergonomicznym uchwytem wielokomponentowym
mocnym trzonem z zabezpieczeniem przed staczaniem się · z twardymi
strefami uchwytu dla szybkiej prędkości roboczej 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 · trwałe
oznaczenie wielkości na końcówce rękojeści gwarantuje szybki dobór
odpowiedniego narzędzia do danego śruby · ostrza w całości hartowane ·
izolowane
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem 2,5 x 80 mm, 3,5 x 100 mm,
4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1 x 80 mm,
2 x 100 mm
1 tester napięcia 3,0 x 70 mm
Zawartość
7 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 290

EUR
49,50

KO
WX57

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych z uchwytem
wielokomponentowym i zabezpieczeniem przed staczaniem · odporna
na uderzenia · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej ·
końcówka Chrom-Top®
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem rowkowym 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 0, 1, 2, 3
Zawartość
9 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 238

EUR
43,50

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych z uchwytem
wielokomponentowym i zabezpieczeniem przed staczaniem · odporna na
uderzenia · ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej · końcówka
Chrom-Top®
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z profilem wewnętrznym TORX® rozm. T 6, T 7, T 8,
T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
Zawartość
9 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 239

EUR
43,50

KO
PX24
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Wyposażenie warsztatu

Zestaw szczypiec
uchwyt z ergonomiczną antypoślizgową powłoką dwukomponentową
zawartość:
1 szt. kombinerki uniwersalne DIN ISO 5746, 180 mm, głowica
chromowana
1 szt. szczypce płaskie okrągłe DIN ISO 5745, 200 mm, kształt prosty,
głowica chromowana
1 szt. szczypce tnące boczne DIN ISO 5749, 160 mm, głowica chromowana
1 szt. szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976, 250 mm

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
(moduł 1/3) z zestawem wkrętaków do mechaniki precyzyjnej ·
obrotowa główka centrująca umożliwiająca dokładną pracę
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 mm*
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym (PH), rozm. 00, 0, 1*
* długość ostrza 50 mm / całkowita długość ok. 140 mm
Zawartość
7 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 296

EUR
29,90

KO
PX24

Zawartość
4 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 230

EUR
64,50

KO
PX24

Zestaw szczypiec
uchwyt z ergonomiczną antypoślizgową powłoką
wielokomponentową
zawartość:
1 szt. kombinerki uniwersalne DIN ISO 5746, 180 mm, głowica polerowana
1 szt. szczypce płaskie okrągłe DIN ISO 5745, 200 mm, z ostrzem, płaskie
okrągłe zbiegające się w szpic szczęki
1 szt. szczypce tnące boczne DIN ISO 5749, 160 mm, głowica polerowana
1 szt. szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976, 250 mm
Zawartość
4 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 292

EUR
78,90

KO
WX57

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
(moduł 1/3) z zestawem kluczy imbusowych, 6-kątnych · wkrętak
do pobijania - do przykręcania, dłutowania i kucia · z ergonomicznym
uchwytem wielokomponentowym mocnym trzonem z
zabezpieczeniem przed staczaniem się · w całości ostrze
6-krawędziowe · kapturek · nakładka 6-kątna do kluczy płaskich
(od 4,5 mm) · nicromatt, końcówka BlackPoint
zawartość:
1 wkrętak do śrub z rowkiem 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 (PH), rozm. 1/80 mm,
2/100 mm
Zawartość
6 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 286

EUR
49,50

KO
WX57

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) zestaw kluczy nasadowych 6,3 mm z uchwytem czworokątnym
(1/4”), wkłady i elementy obsługi ze stali chromowo-wanadowej
zawartość:
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych, RK 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 i 14 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX®
rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30, T 40
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym RK 3 - 4 - 5 i 6 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub do śrub z rowkiem
rozm. 4, 5,5 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym
(PH/PZD) rozm. 1, 2 i 3
po 1 przedłużce 50 i 150 mm
1 element ślizgowy
1 przegub Cardana
1 rękojeść z końcówką 1/4

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3)
zawartość:
1 dłuto płaskie 250 mm
1 przecinak ślusarski 200 mm
po 1 przebijaku rozm. 3, 4 i 5 mm
po 1 wybijaku rozm. 2, 3, 4, 5 i 6 mm
1 młotek ślusarski 500 g
Zawartość
11 szt.

7/46

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 243

EUR
44,90

KO
PX24

Zawartość
36 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 247

EUR
66,90

KO
PX24

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

Wyposażenie warsztatu

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) ze szczypcami do pierścieni zabezpieczających
(wewnętrznych i zewnętrznych) · proste szczęki · głowica polerowana
DIN 5256 C/DIN 5254 A
zawartość:
po 1 szt. do pierścieni wewnętrznych rozm. J0, J1, J2
po 1 szt. do pierścieni zewnętrznych rozm. A0, A1, A2
Zawartość
6 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 241

EUR
65,50

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3)
zawartość:
1 suwmiarka ze śrubą ustalającą, zakres pomiarowy 150 mm, odczyt mm/
cale - 0,05 / 1/128
1 kątownik ograniczający 150 x 100 mm
1 linijka stalowa z podziałką 300 mm
1 rysik traserski 150 mm
1 poziomica 30 cm
1 miara zwijana 5 m
Zawartość
6 szt.

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) ze szczypcami do pierścieni zabezpieczających
(wewnętrznych i zewnętrznych) · wygięte szczęki · głowica polerowana
DIN 5256 D/DIN 5254 B
zawartość:
po 1 szt. do pierścieni wewnętrznych rozm. J01, J11, J21
po 1 szt. do pierścieni zewnętrznych rozm. A01, A11, A21
Zawartość
6 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 242

EUR
67,90

KO
PX24

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 252

EUR
67,50

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3)
zawartość:
1 suwmiarka, cyfrowa, śruba ustalająca, zakres pomiarowy 150 mm,
odczyt mm/cale - 0,01 / 0,0005, z baterią (SR44)
1 kątownik płaski 100 x 70 mm
1 kątomierz 120 x 150 mm
1 linijka stalowa z podziałką 300 mm
Zawartość
4 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 253

EUR
79,50

KO
PX24

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

moduł do szczypiec

Zestaw szczypiec
izolacja VDE do 1000 V · głowica chromowana · uchwyt z ergonomiczną
antypoślizgową powłoką dwukomponentową
zawartość:
kombinerki DIN ISO 5746, 180 mm
szczypce płaskie okrągłe DIN ISO 5745, 200 mm
szczypce tnące boczne DIN ISO 5749, 160 mm
szczypce do ściągania izolacji DIN ISO 5743, 160 mm
Zawartość
4 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 231

EUR
73,50

KO
PX24

Zestaw szczypiec
(moduł 1/3) izolacja VDE do 1000 V · uchwyt z ergonomiczną
antypoślizgową powłoką dwukomponentową
zawartość:
kombinerki DIN ISO 5746, 180 mm, główka chromowana
szczypce płaskie okrągłe DIN ISO 5745, 200 mm, głowica chromowana
szczypce tnące boczne DIN ISO 5749, 160 mm, główka chromowana
szczypce do ściągania izolacji DIN ISO 5743, 160 mm, głowica chromowana
Zawartość
4 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 294

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
104,90

KO
WX57

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) zestaw kluczy nasadowych z uchwytem czworokątnym 6,3 mm
(1/4) i 12,5 mm (1/2), wkłady ze stali chromowo-wanadowej
zawartość:
z uchwytem czworokątnym 6,3 mm (1/4”)
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX®
rozm. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 i - T30
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX®
RK E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym rozm. 3, 4, 5, 6 mm
zawartość:
z uchwytem czworokątnym 12,5 mm (1/2”)
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX®
rozm. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX®
RK E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
po 1 kluczu trzpieniowym TORX® rozm. T 6 - T 7 - T 8 - T9
po 1 do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym rozm. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, dł. 100 mm, rozm. 8, 10 mm
po 1 sześciokątnym kluczu trzpieniowym rozm. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
Zawartość
46 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szer. x gł. x wys. mm
185 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 250

EUR
87,95

KO
PX24
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Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych z · ostrzem
sześciokątnym stal chr.-wan. · końcówki fazowane
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z profilem sześciokątnym rozm. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6,
8, 10 mm
Zawartość
8 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 237

EUR
45,90

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) z zestawem kluczy oczkowo-płaskich · stal chr.-wanad. ·
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
DIN3113/ISO3318 kształt A/ISO7738
zawartość:
po 1 kluczu oczkowo-płaskim RK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24 mm
Zawartość
18 szt.

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3)
zawartość:
Zestaw pilników warsztatowych 5 szt., 200 mm, nacięcie 2
1 szczotka druciana, wersja 4-rzędowa
1 szczotka druciana, wersja 1-rzędowa
Zawartość
7 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 246

EUR
48,25

KO
PX24

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 244

7/48

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 232

EUR
60,90

KO
PX24

Zestaw wkrętaków do mechaniki precyzyjnej
(moduł 2/3) z zestawem kluczy imbusowych, 6-kątnych Kraftform XXL ·
z ergonomicznymi wielokomponentowymi uchwytami Kraftform
z 6-kątnym zabezpieczeniem przed staczaniem się · ostrza ze stali
molibdenowo-wanadowej

Zawartość
12 szt.
EUR
59,50

EUR
59,50

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 288

EUR
69,90

KO
WX57

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) z kluczami płaskimi dwustronnymi · stal chr.-wanad. ·
ustawienie gardzieli 15°
DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102
zawartość:
po 1 kluczu płaskim dwustronnym RK 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 mm
Zawartość
12 szt.

Nr art.
40 00 871 235

zawartość:
po 1 wkrętaku z izolacją VDE do śrub z rowkiem 2,5 x 80 mm 3,5 x 100 mm
1 tester napięcia 3,0 x 70 mm
1 wkrętak do śrub z rowkiem, 4,0 x 100 mm
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem z przelotowym ostrzem 6-kątnym,
z kapturkiem do pobijania i nasadką sześciokątną do klucza płaskiego
5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, z końcówką Black Point
i ze zabierakiem do wspomagania kluczem (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 do śrub z profilem wewn. TORX®, rozm. T15 - T20 - T25

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3)
zawartość:
1 młotek z miękkim bijakiem bezodrzutowy, rozm. 40 mm
1 młotek ślusarski 500 g
Zawartość
2 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3)
zawartość:
1 nóż uniwersalny / nóż bezpieczny, wymiana ostrza bez użycia narzędzi,
magazynek na 5 ostrzy, iż 5 ostrzami trapezowymi
10 ostrzy trapezowych dla noża uniwersalnego / noża bezpiecznego
1 nóż z ostrzem łamanym, z blokadą zabezpieczającą, szerokość ostrza
18,0 mm, z 2 ostrzami segmentowymi
10 ostrzy wymiennych łamanych do noży, szerokość ostrza 18,0 mm
1 nożyce dla elektryków/rzemieślników, długość 140 mm
1 chwytak magnetyczny, długość do 635 mm, udźwig ok. 3,5 kg
1 latarka podłużna LED
4 baterie, typ AA, 1,5 V
1 nożyce do blachy, stal wysokogatunkowa 62 HRC, przełożenie
dźwigniowe, prawe, długość 260 mm
Zawartość
12 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 251

EUR
86,90

KO
PX24

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

Wyposażenie warsztatu

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) z zestawem kluczy oczkowo-płaskich z grzechotką ·
stal chr.-wanad. · oczko i szczęka odgięte o 15° · 72 zęby
zawartość:
po 1 kluczu oczkowo-płaskim z grzechotką RK 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 i 19 mm
Zawartość
12 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 236

EUR
93,90

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) zestaw kluczy nasadowych 12,5 mm z uchwytem
czworokątnym (1/2”), wkłady i elementy obsługi ze stali chromowowanadowej
zawartość:
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych RK 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30, 32 mm
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych długich, RK 13 - 17 + 19 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do świec zapłonowych, RK 16, 21 mm
po 1 przedłużce 75, 125, 250 mm
1 element ślizgowy
1 przegub Cardana

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Zawartość
27 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 248

EUR
106,50

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) zestaw kluczy nasadowych z uchwytem czworokątnym
6,3 mm (1/4) i 12,5 mm (1/2), wkłady i elementy obsługi ze stali chromowowanadowej
zawartość:
z uchwytem czworokątnym 6,3 mm (1/4”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych RK 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX
rozm. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym RK 3 - 4 - 5 - 6 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem rozm. 4 i 5,5 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
rozm. 1 i 2
po 1 6-kątnym kluczu trzpieniowym RK 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 i 3 mm
po 1 przedłużce 50 i 150 mm
1 element ślizgowy
1 przegub Cardana
1 rękojeść z końcówką 1/4
zawartość:
z uchwytem czworokątnym 12,5 mm (1/2”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych RK 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do świec zapłonowych RK 16, 21 mm
po 1 przedłużce 75 i 250 mm
1 element ślizgowy
1 przegub Cardana
Zawartość
55 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
370 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 249

EUR
126,90

KO
PX24

KO
PX24

Moduł narzędziowy
(moduł 3/3) z zestawem kluczy oczkowych dwustronnych ·
stal chr.-wanad. · głęboko osadzony
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
DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104
zawartość:
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym RK 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 mm

Wkładka z wyposażeniem (moduł 3) do wózków narzędziowych
zawartość:
1 wkrętak do śrub z gniazdem rowkowym rozm. 3,5 x 100 mm
1 wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PH), PH0 x 60 mm
2 wkrętaki do śrub z gniazdem krzyżowym (PZD), rozmiar 1 x 80 mm
oraz 2 x 100 mm
5 wkrętaków do śrub z profilem wewnętrznym TORX®
1 zestaw kluczy nasadowych/bitów 6-kątnych, 24-częściowy, do śrub
z gniazdem rowkowym, do śrub z gniazdem krzyżowym (PH +
PZD), śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym, śrub z profilem
wewnętrznym TORX®
3 wkrętaki do zewn. śrub z łbem sześciokątnym, rozmiar 8 x 200,
10 x 200 und 13 x 230 mm
1 uchwyt do bitów z uchwytem (6,3 mm) 1/4 cala
narzędzia w wysokiej jakości wkładce z pianki

Zawartość
12 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
560 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 233

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
78,90

KO
PX24

Zawartość
37 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szer. x gł. x wys. mm
560 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 256

EUR
134,50

KO
PX24
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Wkładka z wyposażeniem (moduł 1) do wózków narzędziowych
zawartość:
zuchwytem czworokątnym (1/4”) 6,3 mm
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 18°
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych z profilem PROMAT ENERGY,
RK 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 6-kątna nasadka do kluczy nasadowych długich z profilem PROMAT
ENERGY, RK 6 - 7 - 8 - 10 mm
1 nasadka do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
TORX®, rozmiar T 15 - T 20 - T 25, T 30
1 nasadka do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX®
RK E 4, E 5, E 6, E 8
1 nasadka do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, RK 3, 4, 5, 6 mm
1 nasadka do kluczy nasadowych do śrub z gniazdem rowkowym
0,8 x 4,0 mm oraz 1,0 x 5,5 mm
1 nasadka do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PH)
rozm. 1, 2
1 nasadka do kluczy nasadowych do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
rozm. 1, 2
po 1 przedłużce 75 mm i 150 mm
przedłużka z elementem ślizgowym 150 mm
1 przegub Cardana
1 rękojeść z końcówką 1/4

1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym, skok zęba 10°
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych z profilem PROMAT ENERGY,
RK 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
po 1 6-kątnej nasadce do kluczy nasadowych długich z profilem
PROMAT-ENERGY RK 13-17-19 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do świec zapłonowych RK 16 i 21 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem zewn. TORX®
RK E 10, E 12, E 14, E 18
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, długość 100 mm, RK 7, 8, 10
po 1 nasadce do kluczy nasadowych do śrub z profilem wewn. TORX®
rozm. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
po 1 przedłużce 125 mm i 250 mm
przedłużka z elementem ślizgowym 250 mm
1 przegub Cardana

Wkładka z wyposażeniem (moduł 2) do wózków narzędziowych
zawartość:
1 zestaw kluczy oczkowo-płaskich 6-22 mm, 12-częściowy
1 szczypce nastawne do rur 240 mm
1 kombinerki 180 mm
1 szczypce tnące boczne 160 mm
1 młotek ślusarski 300 g z trzonkiem hikorowym
1 nóż z ostrzem łamanym
1 miara zwijana 5 m
1 chwytak magnetyczny teleskopowy z igłą do regulacji dyszy
150 – 670 mm
1 punktak 120 mm
1 latarka kieszonkowa LED
1 zestaw kluczy trzpieniowych TORX do śrub z profilem wewnętrznym
TORX®, 8-częściowy, RK 9 - 40
1 zestaw kluczy trzpieniowych TORX 6-kątnych, 9-częściowy, RK 1,5-10 mm
2 wkrętaki do śrub z gniazdem rowkowym 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
2 wkrętaki do śrub z gniazdem krzyżowym (PH), rozmiar 1 x 80 mm,
2 x 100 mm
1 wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PH), rozmiar 2 x 25 mm
1 wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PZD), rozmiar 2 x 25 mm

narzędzia w wysokiej jakości wkładce z pianki

narzędzia w wysokiej jakości wkładce z pianki

zawartość:
z uchwytem czworokątnym 12,5 mm (1/2”)

Zawartość
71 szt.
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Szer. x gł. x wys. mm
560 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 254

EUR
174,90

KO
PX24

Zawartość
44 szt.

Szer. x gł. x wys. mm
560 x 385 x 30

Nr art.
40 00 871 255

EUR
179,00

KO
PX24

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

Wyposażenie warsztatu

Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
dla 5 kluczy płaskich · dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Uchwyt na wkrętaki (śrubokręty)
6 wkrętaków · dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x
wys. mm
280 x 155
x 74
280 x 155
x 74

Wersja

Nr art.

EUR

dla 40 00 871 040,
40 00 871 048, 40 00 871 051
40 00 871 045, 40 00 871 046,
40 00 871 047, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 054

7,50

PX23

40 00 871 083

7,75

PX23

KO

Szer. x gł. x Pasuje do
wys. mm
106 x 67 x 40 00 871 040, 40 00 871 045,
42,5
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 058

5,25

PX23

Schowek wielofunkcyjny
dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x
wys. mm
302 x 120
x 60
302 x 120
x 60

Listwa z hakami
z 6 hakami · dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x
wys. mm
276,5 x 5,2
x 29
276,5 x 5,2
x 29

Pasuje do

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 040, 40 00 871 048,
40 00 871 051
40 00 871 045, 40 00 871 046,
40 00 871 047, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 055

7,50

PX23

40 00 871 084

7,75

PX23

Pasuje do

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 040, 40 00 871 048,
40 00 871 051
40 00 871 045, 40 00 871 046,
40 00 871 047, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 059

8,25

PX23

40 00 871 085

8,25

PX23

EUR

KO

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Boczna kieszeń magazynowa
dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x
wys. mm
320 x 90 x
120
320 x 90 x
120

40 00 871 056

Pasuje do

Nr art.

40 00 871 040, 40 00 871 048,
40 00 871 051
40 00 871 045, 40 00 871 046,
40 00 871 047, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 082

12,90

PX23

40 00 871 088

12,90

PX23

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 060

2,95

PX23

40 00 871 061

2,95

PX23

40 00 871 057

Uchwyt na puszkę
dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x
Wersja
wys. mm
165 x 90 x 70 dla 2
puszek

323 x 90 x 70 dla 4
puszek

Pasuje do

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 040,
40 00 871 045,
40 00 871 046,
40 00 871 047,
40 00 871 048,
40 00 871 049,
40 00 871 051,
40 00 871 052,
40 00 871 053
40 00 871 040,
40 00 871 048,
40 00 871 051

40 00 871 056

6,50

PX23

40 00 871 057

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

10,75

PX23

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
pojedynczy · dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x Pasuje do
wys. mm
58 x 25,5 40 00 871 040, 40 00 871 045,
x 56
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053
108 x 25,5 40 00 871 040, 40 00 871 045,
x 56
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Pokrętło do gwintowników z grzechotką
podwójny · dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x Pasuje do
wys. mm
74 x 55 x 40 00 871 040, 40 00 871 045,
64,5
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053
105 x 55 x 40 00 871 040, 40 00 871 045,
64,5
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 062

3,60

PX23

40 00 871 063

3,90

PX23

Uchwyt do laptopów
regulacja wysokości i kąta
Szer. x gł. mm
300 x 400

Uchwyt do narzędzi
dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x Pasuje do
wys. mm
55 x 37 x
40 00 871 040, 40 00 871 045,
64,5
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053

40 00 871 065

Nr art.

EUR

KO

40 00 871 064

4,75

PX23

Pasuje do
40 00 871 048

Nr art.
40 00 871 067

EUR
53,60

KO
PX23

EUR

KO

40 00 871 066, 40 00 871 086

Pojemnik na odpady
dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x Pasuje do
wys. mm
162 x 135 40 00 871 040, 40 00 871 045,
x 200
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052,
40 00 871 053
300 x 135 40 00 871 040, 40 00 871 048,
x 250
40 00 871 051
300 x 135 40 00 871 045, 40 00 871 046,
x 250
40 00 871 047, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

7/52

Nr art.
40 00 871 065

EUR

KO

14,90

PX23

40 00 871 066

15,95

PX23

40 00 871 086

15,95

PX23

Uchwyt do rolki papierowej
dla systemu z otworami na ściance 9 x 9 mm
Szer. x gł. x
wys. mm
320 x 30 x
270,5
320 x 30 x
270,5

Pasuje do

Nr art.

40 00 871 040, 40 00 871 048,
40 00 871 051
40 00 871 045, 40 00 871 046,
40 00 871 047, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

40 00 871 081

12,60

PX23

40 00 871 087

12,60

PX23

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

Wyposażenie warsztatu

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
jako podstawowe wyposażenie w komplecie w przypadku wszystkich
opisanych poniżej wózków narzędziowych
Zawartość
4 częśc.

Pasuje do
40 00 871 040,
40 00 871 045,
40 00 871 046,
40 00 871 048,
40 00 871 049,
40 00 871 051,
40 00 871 052,
40 00 871 053

Rys.
1

Nr art.
40 00 871 068

EUR
12,75

KO
PX23

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
2 szt. 821 x 43,5 x 1,2 mm · 2 szt. 393 x 51 x 1,2 mm
Zawartość
4 częśc.

Pasuje do
40 00 871 047

Rys.
2

Nr art.
40 00 871 080

EUR
15,90

KO
PX23

EUR
7,35
7,35
6,75

KO
PX23
PX23
PX23

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
pasuje do wózka narzędziowego PROMAT nr art. . 40 00 871 040,
40 00 871 045, 40 00 871 046, 40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 051, 40 00 871 052, 40 00 871 053

Element zestawu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zawartość
4 częśc.
4 częśc.
3 częśc.

Ustawienie szer. x wys. mm
566 x 43,5
393 x 50
98,4 x 50
193,4 x 50
117,4 x 50
155,4 x 50
821 x 43,5
Typ
zestaw rozbudowy 1
zestaw rozbudowy 2
zestaw rozbudowy 3

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

40 00 871 069

Rys.
1
2
3

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 069
40 00 871 070
40 00 871 071
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Wyposażenie warsztatu

Zamek cylindryczny
z 2 kluczami
Pasuje do
40 00 871 040, 40 00 871 050,
40 00 871 051

Nr art.
40 00 871 072

EUR
4,20

KO
PX23

Nr art.
40 00 871 073

EUR
13,90

KO
PX23

Zestaw kółek
4 kółka obrotowe
Pasuje do
40 00 871 048, 40 00 871 049

Nr art.
40 00 871 076

EUR
44,60

KO
PX23

EUR
10,20

KO
PX23

Nr art.
40 00 871 077

EUR
7,50

KO
PX23

40 00 871 078

10,50

PX23

40 00 871 079

10,75

PX23

Zamek cylindryczny
z 4 kluczami
Pasuje do
40 00 871 044, 40 00 871 045,
40 00 871 046, 40 00 871 047,
40 00 871 048, 40 00 871 049,
40 00 871 052, 40 00 871 053

Szyna szufladowa
2 szyny · możliwość zastosowania z prawej i lewej strony
Pasuje do
40 00 871 040, 40 00 871 050

Nr art.
40 00 871 089

40 00 871 074

Szyna szufladowa
2 szyny · możliwość zastosowania z prawej i lewej strony

40 00 871 075

Zestaw kółek
4 kółka, 2x stałe + 2x obrotowe kółka
Pasuje do
40 00 871 040, 40 00 871 050
40 00 871 044,40 00 871 045,40 00 871 0
46,40 00 871 047,40 00 871 051,40 00 87
1 052, 40 00 871 053
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Nr art.
40 00 871 074
40 00 871 075

EUR
23,70
41,70

KO
PX23
PX23

Pasuje do
wózek narzędziowy
40 00 871 051
wózek narzędziowy
40 00 871 045, 40 00 871 046,
40 00 871 047 / 40 00 871 044
Rollwerkbänke
40 00 871 052, 40 00 871 053
wózek narzędziowy
40 00 871 048, 40 00 871 049

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

Wyposażenie warsztatu

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Listwa na nasadki
pasuje do nasadek do kluczy nasadowych · dzięki możliwości obrotu pod
kątem 90º nasadki bezpiecznie blokują się w końcówce czworokątnej ·
obrócenie o 90º w przeciwnym kierunku powoduje odblokowanie nasadek,
ułatwiając ich wyjęcie · silny magnes umożliwia bezpieczne zamocowanie
listwy na metalowych przedmiotach · dodatkowe otwory umożliwiają
montaż śrubami
Nr art.
40 00 824 360

EUR
29,34

KO
WC01

40 00 821 410

34,92

WC01

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
8,5

Panewki o Ø
cm
15

Nr art.
40 00 829 805

EUR

KO

10,50

PC04

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Pasuje do
Długość mm
6,3 mm (1/4”), 13 nasadek 380
do kluczy nasadowych +
2 wewnętrzne końcówki
czworokątne
12,5 mm (1/2”), 16 nasadek 580
do kluczy nasadowych +
2 wewnętrzne końcówki
czworokątne

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy WSL-L-TS-147
147-częściowy zestaw dla przemysłu, rzemiosła i prac domowych
narzędzia o wymiarach metrycznych
GEDORE Check-Tool-System: kontrola kompletności za pomocą
dwukolorowych wkładek z pianki
w wózku narzędziowym WSL-L7
ze lakierowanej proszkowo blachy stalowej
korpus:
· wymiary: wys. 1045 x szer. 785 x gł. 510 mm
· płaszczeniem i krawędzią zabezpieczającą przed stoczeniem, oraz małymi
dodatkowymi półkami
· ścianki boczne z otworem Euro 10 x 38 mm
· korpus spawany, samonośny i odporny na wykrzywienie
szuflady:
· indywidualna blokada zapobiega otwarciu więcej, niż jednej szuflady,
· zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym
· 7 szuflad (szer. 640 x gł. 400 mm) z wysuwem całkowitym
· prowadnice na łożyskach kulkowych
mechanizm jezdny:
· udźwig całkowity 400 kg
· 4 lekkobieżne kółka na łożyskach kulkowych z osłoną łożyska, jedno kółko
z całkowitą blokadą

zawartość zestawu narzędzi:
zestaw kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4”) + 12,5 mm (1/2”) w module
Check-Tool, 81 elementów (TS CT2-D19-D20)
po 1 kluczu nasadowym
6,3 mm (1/4”) profil UD rozwartość klucza 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
6,3 mm (1/4”) zewnętrzny TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10
12,5 mm (1/2”) profil UD 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 27 - 30 - 32 mm
12,5 mm (1/2”) do śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym RK 5 - 6
- 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm
po 1 bicie 6,3 mm (1/4”) kształt C6,3 dla
śrub z rowkiem 4-5,5-6,5-8 mm
profil wewnętrzny sześciokątny RK 2,5-3-4-5-6 mm
profil wewnętrzny wielozębowy M5-M6-M8
profil wewnętrzny TORX® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
rowek krzyżowy (PH) rozm. 1-2-3
rowek krzyżowy (PZD) rozm. 1-2-3
6,3 mm (1/4”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 127 mm
1 przedłużenie Kardana 97 mm
1 uchwyt poprzeczny 115 mm
1 przejściówka uchwytu sześciokątnego na zewnętrzny czop kwadratowy
6,3 mm (1/4”)
1 przejściówka bitu gniazdo czworokątne na wkręty imbusowe 6,3 mm
(1/4”)
1 uchwyt bitowy
1 uchwyt do bitów
12,5 mm (1/2”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 270 mm
1 przedłużenie Kardana 125 mm
1 przedłużenie Kardana 250 mm
1 przedłużka 63 mm
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
785 x 510 x 1045
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Nośność na szufladę kg
20

zestaw kluczy oczkowo-płaskich w module Check-Tool, 24 elementy
(TS CT2-7)
klucz oczkowo-płaski profil UD RK 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-24 mm
zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie 8 cz. RK 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8,
10 mm
zestaw narzędzi w module Check-Tool, 14 elementów (TS CT22154SK-119)
zestaw wkrętaków 3K 4-częściowy, z kapturkiem ochronnym do śrub z
rowkiem 3,5-5,5-6,5-8 mm
zestaw wkrętaków 3K 2-częściowy, z kapturkiem ochronnym do śrub z
rowkiem krzyżowym (PH) rozm. 1-2
młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym, 500 g
punktak 120 x 12 x 5 mm
wybijak do zawleczek 1,5 mm
wybijak do zawleczek 3 mm
wybijak do zawleczek 4 mm
dłuto płaskie 8-kraw., 250 x 24 mm
przecinak ślusarski 8-kraw., 125 x 10 x 5 mm
przebijak 8-kraw., 120 x 12 x 5 mm
zestaw szczypiec w module Check-Tool, 28 elementów (TS CT2-142)
szczypce uniwersalne 10”, regulowane w 15 pozycjach, izolowane
zanurzeniowo
kombinerki wzmocnione 180 mm, uchwyt 2-komp.
szczypce zaciskowe 200 mm, uchwyt 2-komp.
szczypce tnące boczne wzmocnione 180 mm, uchwyt 2-komp.
kaseta wierteł krętych 24 elementy DIN 338 (8550-024)
zawartość:
wiertła kręte Ø 1 – 10,5 mm co 0,5
wiertła rdzeniowe Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

Nr art.
40 00 871 157

EUR
1782,00

KO
WC01

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

Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy WSL-L-TS-190 workster
190-częściowy zestaw dla przemysłu, rzemiosła i prac domowych
narzędzia o wymiarach metrycznych
GEDORE Check-Tool-System: kontrola kompletności za pomocą
dwukolorowych wkładek z pianki
w wózku narzędziowym WSL-L7
ze lakierowanej proszkowo blachy stalowej
korpus:
· wymiary: wys. 1045 x szer. 785 x gł. 510 mm
· platforma robocza z pokrywą z tworzywa sztucznego PP z czołowym
spłaszczeniem i krawędzią zabezpieczającą przed stoczeniem, oraz małymi
dodatkowymi półkami
· ścianki boczne z otworem Euro 10 x 38 mm
· korpus spawany, samonośny i odporny na wykrzywienie
szuflady:
· indywidualna blokada zapobiega otwarciu więcej, niż jednej szuflady,
· zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym
· 7 szuflad (szer. 640 x gł. 400 mm) z wysuwem całkowitym
· prowadnice na łożyskach kulkowych
mechanizm jezdny:
· udźwig całkowity 400 kg
· 4 lekkobieżne kółka na łożyskach kulkowych z osłoną łożyska, jedno kółko
z całkowitą blokadą

12,5 mm (1/2”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 270 mm
1 przedłużenie Kardana 125 mm
1 przedłużenie Kardana 250 mm
1 przedłużka 63 mm
zestaw kluczy oczkowo-płaskich w module Check-Tool, 24 elementy
(TS CT2-7)
klucz oczkowo-płaski profil UD RK 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-24 mm
zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie 8 cz. RK 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8,
10 mm
zestaw narzędzi w module Check-Tool, 14 elementów (TS CT22154SK-119)
zestaw wkrętaków 3K
4-częściowy, z kapturkiem ochronnym do śrub z rowkiem 3,5-5,5-6,5-8 mm
2-częściowy, z kapturkiem ochronnym do śrub z rowkiem krzyżowym
(PH) rozm. 1-2
młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym, 500 g
punktak 120 x 12 x 5 mm
wybijak do zawleczek 1,5 mm
wybijak do zawleczek 3 mm
wybijak do zawleczek 4 mm
dłuto płaskie 8-kraw., 250 x 24 mm
przecinak ślusarski 8-kraw., 125 x 10 x 5 mm
przebijak 8-kraw., 120 x 12 x 5 mm
zestaw szczypiec w module Check-Tool, 28 elementów (TS CT2-142)
szczypce uniwersalne 10”, regulowane w 15 pozycjach, izolowane
zanurzeniowo
kombinerki wzmocnione 180 mm, uchwyt 2-komp.
szczypce zaciskowe 200 mm, uchwyt 2-komp.
szczypce tnące boczne wzmocnione 180 mm, uchwyt 2-komp.

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

zawartość zestawu narzędzi:
zestaw kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4”) + 12,5 mm (1/2”) w module
Check-Tool, 81 elementów (TS CT2-D19-D20)
po 1 kluczu nasadowym
6,3 mm (1/4”) zewnętrzny TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10
6,3 mm (1/4”) profil UD rozwartość klucza 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
12,5 mm (1/2”) profil UD 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-3032 mm
12,5 mm (1/2”) do śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym
RK 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
po 1 bicie 6,3 mm (1/4”) kształt C6,3 dla
śrub z rowkiem 4-5,5-6,5-8 mm
profil wewnętrzny sześciokątny RK 2,5-3-4-5-6 mm
profil wewnętrzny wielozębowy M5-M6-M8
profil wewnętrzny TORX® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
rowek krzyżowy (PH) rozm. 1-2-3
rowek krzyżowy (PZD) rozm. 1-2-3
6,3 mm (1/4”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 127 mm
1 przedłużenie Kardana 97 mm
1 uchwyt poprzeczny 115 mm
1 przejściówka uchwytu sześciokątnego na zewnętrzny czop kwadratowy
6,3 mm (1/4”)
1 przejściówka bitu gniazdo czworokątne na wkręty imbusowe 6,3 mm
(1/4”)
1 uchwyt bitowy
1 uchwyt do bitów
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
785 x 510 x 1045

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

kaseta wierteł krętych 24 elementy DIN 338
zawartość:
wiertła kręte Ø 1 – 10,5 mm co 0,5
wiertła rdzeniowe Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm
zestaw narzędzi w module CT 2/4 (TS CT2-6-8000)
zestaw kluczy płaskich dwustronnych 2 elementy RK 6x7-8x9-10x11-12x1314x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm
szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych
proste, 10-25 mm
proste, 19-60 mm
kątowe, 19-60mm
szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych
proste, 10-25 mm
proste, 19-60 mm
kątowe, 19-60mm
zestaw wkładek do wkrętaków 12,5 mm (1/2”) w module CT 2/4 (TS
CT2-ITX19)
po 1 kluczu nasadowym 12,5 mm (1/2”) do śrub, w komplecie
profil wewnętrzny wielozębowy M6-M8-M10-M12
profil wewnętrzny sześciokątny długość 90 mm
5-6-8-10-12-14 mm
profil wewnętrzny TORX® T20-T25-T27-T30-T40-T45T50-T55-T60
długi profil wewnętrzny TORX® T20-T25-T27-T30-T40T45-T50-T55-T60

Nośność na szufladę kg
20

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 158

EUR
2335,50

KO
WC01
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Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy WSL-L-TS-308 workster
308-częściowy zestaw dla przemysłu, rzemiosła i prac domowych
narzędzia o wymiarach metrycznych
GEDORE Check-Tool-System: kontrola kompletności za pomocą
dwukolorowych wkładek z pianki
w wózku narzędziowym WSL-L7
ze lakierowanej proszkowo blachy stalowej
korpus:
· wymiary: wys. 1045 x szer. 785 x gł. 510 mm
· platforma robocza z pokrywą z tworzywa sztucznego PP z czołowym
spłaszczeniem i krawędzią zabezpieczającą przed stoczeniem, oraz
małymi dodatkowymi półkami
· ścianki boczne z otworem Euro 10 x 38 mm
· korpus spawany, samonośny i odporny na wykrzywienie
szuflady:
· indywidualna blokada zapobiega otwarciu więcej, niż jednej szuflady,
· zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym
· 7 szuflad (szer. 640 x gł. 400 mm) z wysuwem całkowitym
· prowadnice na łożyskach kulkowych
mechanizm jezdny:
· udźwig całkowity 400 kg
· 4 lekkobieżne kółka na łożyskach kulkowych z osłoną łożyska, jedno kółko
z całkowitą blokadą

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
785 x 510 x 1045
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Nośność na szufladę kg
20

Nr art.
40 00 871 180

EUR
3756,60

KO
WC01

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

Wyposażenie warsztatu
zawartość zestawu narzędzi:
zestaw kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4” +12,5 mm (1/2”) w module
Check-Tool, 81 elementów (TS CT2-D19-D20)
po 1 kluczu nasadowym
6,3 mm (1/4”) uchwyt czworokątny do śrub z rowkiem krzyżowym (PZD)
E4-E5-E6-E7-E8-E10
6,3 mm (1/4”) uchwyt czworokątny profil UD RK 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-1213 mm
12,5 mm (1/2”) profil UD 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-3032 mm
12,5 mm (1/2”) do śrub z profilem wewnętrznym sześciokątnym RK
5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

po 1 bicie 6,3 mm (1/4”) kształt C6,3 dla
śrub z rowkiem 4-5,5-6,5-8 mm
profil wewnętrzny sześciokątny RK 2,5-3-4-5-6 mm
profil wewnętrzny wielozębowy M5-M6-M8
profil wewnętrzny TORX® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
rowek krzyżowy (PH) rozm. 1-2-3
rowek krzyżowy (PZD) rozm. 1-2-3

szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych
proste, 10-25 mm
proste, 19-60 mm
kątowe, 19-60mm
szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych
proste, 10-25 mm
proste, 19-60 mm
kątowe, 19-60mm
zestaw kluczy nasadowych 12,5 mm (1/2”)
w module CT 2/4 (TS CT2-ITX19)
po 1 kluczu nasadowym 12,5 mm (1/2”) do śrub, w komplecie
profil wewnętrzny wielozębowy M6-M8-M10-M12
profil imbusowy długość 90 mm RK 5-6-8-10-12-14 mm
profil wewnętrzny TORX® T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
długi profil wewnętrzny TORX® T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
zestaw narzędzi w module CT 2/4 (TS CT2-2133-2163 TX)
wkrętak 3K do śrub z profilem wewnętrznym TORX®
T10-T15-T20-T25-T30-T40
klucz nasadowy z uchwytem z 3 rodzajów materiału 6-kątny
RK 5,5-6-7-8-9-10 mm
szczypce zaciskowe Morse‘a 230 mm 10

6,3 mm (1/4”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym z ergonomiczną,
antypoślizgową rękojeścią 2-komponentową
1 przedłużenie Kardana 97 mm
1 rękojeść z elementem ślizgowym 115 mm
1 przejściówka uchwytu sześciokątnego na zewnętrzny czop kwadratowy
6,3 mm (1/4”)
1 przejściówka bitu gniazdo czworokątne na wkręty imbusowe 6,3 mm
(1/4”)
1 uchwyt bitowy
1 uchwyt do bitów

zestaw kluczy płaskich w module CT 2/4 (TS CT2-7R-2)
klucze oczkowe dwustronne profil UD
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
klucze płaskie z grzechotką oczkową profil UD
RK 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie 9 elementów do śrub z
wewnętrznym profilem TORX®
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 (H 43 TX-09)
taśma miernicza stalowa długość 5 m

12,5 mm (1/2”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 270 mm
1 przedłużenie Kardana 125 mm
1 przedłużenie Kardana 250 mm
1 przedłużka 63 mm

zestaw narzędzi w module CT 2/4 (TS CT2-D30)
1 klucz nasadowy 10 mm (3/8) do śrub, w komplecie
profil wewnętrzny sześciokątny RK 5-6-7-8-10 mm
profil wewnętrzny wielozębowy M5-M6-M8 M10
profil wewnętrzny TORX® T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

zestaw kluczy oczkowo-płaskich w module Check-Tool, 24 elementy
(TS CT2-7)
klucz oczkowo-płaski profil UD RK 8-24 mm
zestaw kluczy trzpieniowych TORX w uchwycie 8 cz. RK 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8,
10 mm

po 1 bicie 8 mm (5/16”) do śrub z
szczelina 7-8-9-12 mm
profil wewnętrzny sześciokątny RK 5-6-8-10 mm
rowek krzyżowy (PH) rozm. 1-2-3-4
klucz nasadowy 10 mm (3/8”) profil UD 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1819-20-21-22-24 mm

zestaw narzędzi w module Check-Tool, 14 elementów (TS CT22154SK-119)
zestaw wkrętaków 3K
4-częściowy, z kapturkiem ochronnym do śrub z rowkiem 3,5-5,5-6,5-8 mm
2-częściowy, z kapturkiem ochronnym do śrub z rowkiem krzyżowym
(PH) rozm. 1-2
młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym, 500 g
punktak 120 x 12 x 5 mm
wybijak do zawleczek 1,5 mm
wybijak do zawleczek 3 mm
wybijak do zawleczek 4 mm
dłuto płaskie 8-kraw., 250 x 24 mm
przecinak ślusarski 8-kraw., 125 x 10 x 5 mm
przebijak 8-kraw., 120 x 12 x 5 mm
zestaw szczypiec w module Check-Tool, 28 elementów (TS CT2-142)
szczypce uniwersalne 10”, regulowane w 15 pozycjach, izolowane
zanurzeniowo
kombinerki wzmocnione 180 mm, uchwyt 2-komp.
szczypce zaciskowe 200 mm, uchwyt 2-komp.
szczypce tnące boczne wzmocnione 180 mm, uchwyt 2-komp.
kaseta wierteł krętych 24 elementy DIN 338
zawartość:
wiertła kręte Ø 1 - 10,5 mm co 0,5 mm
wiertła rdzeniowe Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm

10 mm (3/8”)
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 200 mm
1 przedłużenie Kardana 125 mm
1 przedłużenie Kardana 250 mm
klucz oczkowy dwustronny otwarty profil UD 8x10-10x11-12x14-13x15-400
17x19 mm
12,5 mm (1/2”)
nasadka udarowa z tuleją ochronną, RK 17-19-21 mm
środki do odkręcania śrub
wzmocniona przejściówka bitu gniazdo czworokątne na wkręty imbusowe
8 mm (5/16”)
zestaw narzędzi w module CT 2/4 (TS CT2-710)
skrobak do uszczelek długość 240 mm
szczelinomierze 0,05-1,00 mm
suwmiarka 140 mm
nóż do kabli długość 200 mm
młotek z miękkim bijakiem d 40 mm
komplet wykrętaków 5 elementów M3-M18
szczotka druciana, wersja 6-rzędowa
zestaw pilników kluczykowych, 6 elementów
piła kabłąkowa

zestaw narzędzi w module CT 2/4 (TS CT2-6-8000)
zestaw kluczy płaskich dwustronnych 12 elementy RK 6x7-8x9-10x11-12x1314x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy 1578
solidna konstrukcja z blachy stalowej · powłoka proszkowa w kolorze niebieskim · z 6 szufladami · obustronnie
wysuwane · do indywidualnego podziału · stabilny, ergonomiczny uchwyt do kierowania wózkiem podczas jazdy ·
zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · 6 przegród wzdłużnych i 2 poprzeczne w zestawie · platforma robocza
z ABS z trzema przegrodami na drobne elementy · ułożyskowany na łożyskach wałeczkowych układ jezdny z dwoma
kółkami nieskrętnymi Ø 140 mm i dwoma kółkami skrętnymi Ø 100 mm, w tym jedno kółko z całkowitą blokadą · udźwig
całkowity 200 kg · z ochroną pięt
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241,
40 00 881 216 oraz 40 00 881 237
do zamocowania nie jest potrzebny dodatkowy moduł

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
605 x 375 x 930

Nośność na szufladę kg
20

Nr art.
40 00 871 169

EUR
596,70

KO
WC01

Wózek narzędziowy 1580
solidna konstrukcja z blachy stalowej · udźwig całkowity 300 kg · powłoka proszkowa w kolorze niebieskim · 4 szuflad ·
obustronnie wysuwane · szuflady lekko przesuwających się prowadnicach na łożyskach kulkowych · obustronnie
wysuwane · do indywidualnego podziału za pomocą 8 przegródek wzdłużnych i 2 poprzecznych · z blokadą środkową
i końcową · duży pojemnik na spodzie · dwustronne żaluzje metalowe chronią całe wnętrze · zamknięcie centralne z
zamkiem cylindrycznym · ochrona pięt i okalające zabezpieczenie przeciwuderzeniowe · strony czołowe z perforacją
4-kątną 9 x 33 mm · stabilny, ergonomiczny uchwyt do kierowania wózkiem podczas jazdy · ułożyskowany na łożyskach
wałeczkowych układ jezdny z dwoma kółkami nieskrętnymi Ø 140 mm i dwoma kółkami skrętnymi Ø 100 mm, w tym
jedno kółko z całkowitą blokadą
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241,
40 00 881 216 oraz 40 00 881 237
do zamocowania nie jest potrzebny dodatkowy moduł

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
625 x 400 x 930

Nośność na szufladę kg
22

Nr art.
40 00 871 170

EUR
613,80

KO
WC01

Regał do wózka warsztatowego 1430
jako nakładka wózka narzędziowego nr art. 40 00 871 170 (1580) · korpus z lakierowanej proszkowo blachy stalowej
(szer. 625 x głęb. 400 x wys. 305 mm) · 3 szuflady (480 x 325 x79 mm) z wysuwem całkowitym obciążenie po 40 kg ·
prowadnice na łożyskach kulkowych · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · kolor GEDORIT niebieski
zestaw nie obejmuje narzędzi i akcesoriów

Szer. x wys. mm
625 x 305
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Liczba szuflad
3 szuflady

Waga kg
26

Nr art.
40 00 773 013

EUR
518,40

D

KO
WC01

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

Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy
platforma robocza z pokrywą z tworzywa sztucznego PP z czołowym spłaszczeniem i krawędzią zabezpieczającą
przed stoczeniem, oraz małymi dodatkowymi półkami · lekki i zwrotny uchwyt do kierowania wózkiem podczas jazdy ·
ścianki boczne z otworem Euro, 10 x 38 mm · do mocowania haków i narzędzi · z blachy stalowej, odporny na korozję i
zarysowania · powłoka proszkowa · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · 7 szerokich szuflad (szer. 64 x wys.
400 mm) z pełnym wysuwem · prowadnice na łożyskach kulkowych · udźwig całkowity 400 kg · 4 lekkobieżne kółka na
łożyskach kulkowych (kółka skrętne o Ø 125 mm) z osłoną łożyska, jedno kółko z całkowitą blokadą
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
Pasujące moduły narzędziowe
patrz nr art. 40 00 871 013,
40 00 871 014, 40 00 871 019,
40 00 871 021

40 00 871 175

40 00 871 174

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz Nośność na szufladę kg
785 x 510 x 1045
20

40 00 871 173
Wysokość szuflady mm / mm
80,0 / 162,5

Liczba szuflad
5/2

Nr art.
40 00 871 167

EUR
748,80

KO
WC01

Wózek narzędziowy 2004
stabilna konstrukcja z blachy stalowej · powłoka proszkowa w kolorze niebieskim · szuflady z pełnym wysuwem i
jednoręczną blokadą bezpieczeństwa · wyjmowane · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · obciążalność
ok. 40 kg na szufladę, dolna szuflada do dużych obciążeń 60 kg · do indywidualnego podziału · kompletny zestaw
z 10 przegrodami wzdłużnymi i 2 poprzecznymi · platforma robocza z ABS z trzema wytłaczanymi przegrodami na
drobne elementy i podwyższonym, szerokim obrzeżem · stabilny, ergonomiczny uchwyt do kierowania podczas jazdy
wózkiem (do samodzielnego montażu) · ułożyskowany na łożyskach wałeczkowych układ jezdny do dużych obciążeń
z dwoma kółkami nieskrętnymi Ø 200 mm i dwoma kółkami skrętnymi Ø 125 mm (jedno kółko z całkowitą blokadą) ·
zabezpieczenie przeciwuderzeniowe z ochroną pięt dookoła wózka · komora po stronie uchwytu ze ścianką perforowaną
9 x 33 mm na akcesoria i narzędzia · w komorze znajdują się cztery wyjmowane szuflady na drobne części · drzwi komory
zamykane przez blokadę centralną na kłódkę · udźwig całkowity powyżej 500 kg
Wersje:
40 00 871 175 - 5 szuflad o wys. ok. 67 mm
- 1 szuflada o wys. ok. 137 mm
- 1 szuflada o wys. ok. 207 mm
40 00 871 174 - 8 szuflad o wys. ok. 67 mm
- 1 szuflada o wys. ok. 137 mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

40 00 871 173 - 10 szuflad o wys. ok. 67 mm
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241,
40 00 881 216 oraz 40 00 881 237

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
775 x 435 x 985
775 x 435 x 985
775 x 435 x 985

Liczba szuflad
7
9
10

Nr art.
40 00 871 175
40 00 871 174
40 00 871 173

EUR
1388,70
1503,00
1509,30

KO
WC01
WC01
WC01

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

Wózek narzędziowy 2005
mocna konstrukcja z blachy stalowej z solidną platformą roboczą z tworzywa sztucznego ABS · korpus i szuflada
powlekane proszkowo · z trzema wytłaczanymi przegrodami na drobne elementy i podwyższonym, szerokim obrzeżem ·
z 7 pojemnymi szufladami · na prowadnicach na łożyskach kulkowych · wysuw 100% · wszystkie szuflady do
indywidualnego podziału · z 10 przegrodami wzdłużnymi i 2 poprzecznymi · obciążalność szuflad w zależności od
rozmiaru w zakresie od 40 do 60 kg · jednoręczna obsługa szuflad z blokadą bezpieczeństwa (zapobiega nieumyślnemu
otwarciu podczas jazdy) · centralna blokada szuflad przy pomocy wbudowanego zamka cylindrycznego · obie ścianki
boczne z 4-kątną perforacją 9 x 33 mm · ergonomiczny uchwyt do kierowania podczas jazdy wózkiem · zabezpieczenie
przeciwuderzeniowe i ochrona pięt dookoła wózka · układ jezdny przystosowany do dużych obciążeń z wysokiej jakości
kółkami na łożyskach wałeczkowych, 2 kółka nieskrętne Ø 200 mm oraz 2 kółka skrętne Ø 125, w tym jedno kółko z
całkowitą blokadą · statyczny udźwig całkowity wózka ok. 500 kg
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239,
40 00 881 213, 40 00 881 207, 40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026,
40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241, 40 00 881 216
oraz 40 00 881 237
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
775 x 435 x 985

Liczba szuflad
7

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
40 00 871 176

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR
1491,30

KO
WC01
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Wyposażenie warsztatu
Wózek serwisowy 167-3
15-krotna regulacja wysokości (środkowa podłoga) aby można było ustawić miejsce np. dla kanistrów · stabilna
konstrukcja z blachy stalowej · duże koła na łożyskach kulkowych (Ø 100 mm), 2 kółka skrętne (1x z podwójną blokadą),
2 kółka nieskrętne z osłoną łożyska · chronią łożyska przed zanieczyszczeniami i nićmi · łatwe przemieszczanie nawet przy
dużym obciążeniu dynamicznym · szare elastyczne kółka nie pozostawiające śladów umożliwiają spokojną jazdę ·
stabilny uchwyt do jazdy, zamontowany bezpośrednio na korpusie · nadaje się do systemu HAZET Safety-Insert ·
2-komponentowy wkład z miękkiej pianki · nośność każdego poziomu: 50 kg · kolor: HAZET-NIEBIESKI · wysokość
płyty roboczej: 845 mm
udźwig całkowity (dynamiczny): 150 kg

Dł. x szer. x wys. mm
890 x 542 x 898

Nr art.
40 00 871 091

EUR
210,80

KO
WX26

Wózek narzędziowy 160ST
opuszczany ∙ 2 półki środkowe, pojemna półka dolna ∙ płyta stołu i półki środkowe opuszczane ∙ słupki odchylane na
najniższą wysokość (435 mm) do transportu oszczędzającego miejsce ∙ udźwig całkowity (statyczny): 150 kg ∙ płyta
robocza: mata PCW wysokość płyty roboczej: 850 mm

Szerokość mm
590

Wysokość mm
950

Nr art.
40 00 871 090

EUR
520,00

KO
WX26

Wózek narzędziowy
z blachy stalowej · lakierowany piecowo · płyta stołu z wymiennym blatem bukowym · duże opony z pełnej gumy z
podwójnymi łożyskami kulkowymi · oba kółka skrętne z blokadą w kierunku wzdłużnym i poprzecznym · płyta stołu i 2
półki na narzędzia z możliwością niewielkiego opuszczenia, zamykane · składane słupki · półki środkowe ze zmiennymi
ustawieniami · 3 okalające listwy przeciwuderzeniowe · zamykany na kłódkę
w zestawie z kłódką

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości

zestaw nie obejmuje narzędzi /
zawartości
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
725 x 398 x 1102/647
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zestaw nie obejmuje
narzędzi / zawartości

zestaw nie obejmuje
narzędzi / zawartości
Nr art.
40 00 871 131

EUR
837,00

KO
WX26

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

Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy
z blachy stalowej · koncepcja blokady 3-stopniowej dla większego bezpieczeństwa:
blokada centralna, zamykanie niezależne plus wzajemna blokada wysuwu dla zminimalizowania ryzyka przewrócenia
(w razie potrzeby użytkownik może tę funkcję w prosty sposób dezaktywować)
produkt dobrze przemyślany pod względem konstrukcyjnym i technicznym stabilny uchwyt do jazdy wózkiem ·
pionowa ochrona krawędzi wszystkich czterech narożników na całej długości · odporna na działanie rozpuszczalników
płyta robocza z tworzywa sztucznego (odporny na olej, płyn hamulcowy, płyn hydrauliczny Skydrol) z przegródkami na
drobne części i polem do zamieszczenia opisu (np. do indywidualnej identyfikacji mechaników) · obrzeże chroni części
przed spadnięciem
Wersja szuflad: 1 przegroda blaszana na szufladę · możliwość oznakowania szuflad za pomocą etykiet · wszystkie
szuflady na prowadnicach teleskopowych na łożyskach kulkowych z wysuwem 100% · szerokość wewnętrzna szuflad:
527 mm x głębokość wewnętrzna szuflad: 398 mm, wysokość szuflady płaskiej: 75 mm, wysokiej: 160 mm
Różne dodatkowe możliwości mocowania:
Ścianki boczne z otworami prostokątnymi umożliwiającymi indywidualne zamocowanie np. haków na narzędzia lub innych
elementów montażowych, np. uchwytu na puszkę, uchwytu do rolki papierowej, kosza na papiery itp.
Wklęsłe ścianki boczne chronią zamocowane elementy przed uszkodzeniem, ponieważ nie wystają ona poza obrys wózka
Elementy doposażenia, takie jak uchwyt na puszkę, uchwyt do rolki papierowej, haki itd. nie wchodzą w skład zestawu i
są dostępne na zapytanie
Zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
817 x 502 x 1040
817 x 502 x 1040

Wysokość szuflady mm
5 x 80, 2 x 165
7 x 80, 1 x 165

Liczba szuflad
7
8

Nr art.
40 00 871 181
40 00 871 182

KO
WX26
WX26

EUR
1113,00
1155,00

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wózek narzędziowy i montażowy
ogromna ilość miejsca - o 40% więcej pojemności w szufladach, niż w przypadku zwykłego wózka narzędziowego
obciążalność - wszystkie szuflady wysuwane w 100% z możliwością obciążenia do 40 kg
różnorodność - powierzchnia robocza ze stali szlachetnej dla wysokich obciążeń
bezpieczeństwo - zamkniecie centralne wszystkich szuflad, ze względów bezpieczeństwa można otwierać po jednej
szufladzie (zgodnie z EN 1757-3)
innowacja - indywidualna możliwość mocowania za pomocą prostokątnego dziurkowanego rastra na ściankach bocznych
liczne możliwości montażu i demontażu
wielkość szuflady - ok. 694 x 398 mm wewnątrz

40 00 871 164
szer. 980 x gł. 503 x wys. 1027 mm

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
980 x 503 x 1027
980 x 503 x 1027
980 x 503 x 1027

Wysokość szuflady mm
3 x 80, 3 x 165
5 x 80, 2 x 165
7 x 80, 1 x 165

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Liczba szuflad
6
7
8

Nr art.
40 00 871 164
40 00 871 165
40 00 871 166

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR
1642,00
1722,00
1801,00

D
D
D

KO
WX26
WX26
WX26
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Wyposażenie warsztatu
Wózek narzędziowy
zestaw narzędzi zawiera 126 części · Z 6 blokowane, łatwo wyjmowane szuflady z wysuwem 100% · dwustopniowy
system bezpieczeństwa · blokada centralna zamkiem cylindrycznym ze składanym kluczem · zamykanie niezależne
zapobiega nieumyślnemu otwarciu szuflad · stabilny, wytrzymały uchwyt jezdny · powierzchnia do odkładania z tworzywa
sztucznego ABS z półkami do odkładania małych części · koła odporne na olej i kwasy (Ø 100 mm) z osłoną chroniącą
łożyska przed zanieczyszczeniem i nićmi, z hamulcem ustalającym · korpus antracyt kolor szary RAL 7016
wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 780 x 499 x 912 mm
wymiary wewnętrzne szuflady małej, 3 szuflady (szer. x gł. x wys.) 530 x 350 x 80 mm
wymiary wewnętrzne szuflady średniej, 2 szuflady (szer. x gł. x wys.) 530 x 350 x 120 mm
wymiary wewnętrzne szuflady dużej (szer. x gł. x wys.) 530 x 350 x 165 mm

Wyposażenie szuflady 1 (moduł nr 1):
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich TCS 13/17 MF
17-częściowy (moduł 2/3)
wielkość wkładki TCS 350 x 350 x 60 mm
wkładka posiada 2 półki na małe części
W komplecie:
po 1 kluczu oczkowo-płaskim RK 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Zestaw kluczy oczkowych z grzechotką TCS 17/12
12-częściowy (moduł 1/3)
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 45 mm
W komplecie:
po 1 kluczu oczkowym z grzechotką 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Wyposażenie szuflady 2 (moduł nr 2):
Zestaw narzędzi TCS 40/35/9 44-częściowy (moduł 1/3)
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 40 mm
W komplecie:
po 1 6-kątnej 6,3 mm (1/4 cala) nasadce do kluczy nasadowych RK 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
po 1 6-kątnej 6,3 mm (1/4 cala) nasadce do kluczy
nasadowych długich RK 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4 cala)
dla śrub z gniazdem rowkowym 0,6 x 3,5 - 1,0 x
5,5 - 1,2 x 8 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4 cala)
do śrub o profilu wewnętrznym sześciokątnym
rozmiar 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4 cala) do
śrub z rowkiem krzyżowym (PH) Gr. 1 - 2 - 3 - 4 mm
1 rękojeść z końcówką 1/4” 6,3 mm (1/4 cala) zewnętrzny
czop kwadratowy dł. całk. 150 mm
1 uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 6,3 mm
(1/4 cala) uchwyt czworokątny dla obsługiwanych ręcznie
nasadek do kluczy nasadowych dł. całk. 116 mm
po 1 przedłużce 6,3 mm (1/4 cala) uchwyt czworokątny
dł. całk. 54 - 100 - 154 mm
1 przegub Cardana 6,3 mm (1/4 cala) uchwyt
czworokątny dł. całk. 38 mm
1 przejściówka 6,3 mm (1/4 cala) z gniazda
czworokątnego na 6,3 mm (1/4 cala), wkręt imbusowy
do napędu bitów wkrętakowych grzechotką
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 6,3 mm (1/4
cala) uchwyt czworokątny z rękojeścią 2-komponentową
Skok zęba 16,3°/ 22 zęby, 3122 / ISO 3315
1 przełożenie 6,3 mm (1/4 cala) dla obsługiwanych ręcznie
nasadek do kluczy nasadowych na 10,0 mm (3/8 cala)
zewnętrzny czop kwadratowy z wgłębieniem na kulkę
Zestaw kluczy nasadowych TCS 52/14/4 18-częściowy
(moduł 1/3)
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 50 mm
po 1 6-kątnej 12,5 mm (1/2 cala) nasadce do kluczy
nasadowych RK 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 -16 - 17 - 18 - 19 22 - 24 - 27 - 30 mm

po 1 przedłużce (1/2 cala) uchwyt czworokątny dł. całk.
130 - 255 mm
1 przegub Cardana 12,5 mm (1/2 cala) uchwyt
czworokątny dł. całk. 71 mm
1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 12,5
mm (1/2 cala) uchwyt czworokątny z rękojeścią
2-komponentową
Skok zęba 10°/ 36 zęby, 3122 / ISO 3315
Zestaw nasadek do kluczy nasadowych TCS
50TX/54TX/17-częściowy (moduł 1/3)
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 40 mm
po 1 nasadce do klucza nasadowego 12,5 mm
(1/2”) uchwyt czworokątny do śrub z profilem
zewnętrznym TORX® RK E10 - E11 - E12 - E14 - E16 E18 - E20 - E24
po 1 nasadce do klucza nasadowego 12,5 mm (1/2 cala)
uchwyt czworokątny do śrub z profilem
wewnętrznym TORX® rozm. T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 - T60
Wyposażenie szuflady 3 (moduł nr 3):
Zestaw narzędzi udarowych TCS
102-109/10956/10960-6-częściowy (moduł 1/3):
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 40 mm
1 młotek z miękkim bijakiem Ø 35 mm z wymiennymi
główkami i trzonkiem hikorowym
1 młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym 500 g,
DIN1041
1 dłuto płaskie DIN6453, płaskie owalne lakierowane na
kolor srebrny rozm. 175 mm
1 wybijak do zawleczek DIN6450, ośmiokątny
lakierowany na kolor srebrny rozm. 175 x 6 mm
1 wybijak do zawleczek z tuleją prowadzącą rozm. 6,
100 x 3,4 mm
Zestaw szczypiec TCS 6501-66202/4-częściowy
(moduł 1/3):
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 35 mm
1 kombinerki DIN ISO 5746 dł. całkow. 180 mm
1 szczypce płaskie okrągłe DIN ISO 5745 dł. całkow.
200 mm
1 szczypce nastawne do rur DIN ISO 8976 dł. całkow.
240 mm
1 szczypce tnące, boczne o zwiększonym przełożeniu
DIN ISO 5749 dł. całkow. 160 mm
Zestaw kluczy imbusowych, 6-kątnych TCS 4620/4630
7-częściowy (moduł 1/3):
wielkość wkładki TCS 175 x 350 x 35 mm
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem rowkowym
rozm. 1 (3,5 x 75 mm) rozm. 2 (4,0 x 100 mm),
rozm. 3 (5,5 x 125 mm) rozm. 4 (6,5 x 150 mm)
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym, rozm.
1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm
3 szuflady do indywidualnego wykorzystania
Nr art.
40 00 821 685
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EUR
2222,24

KO
WB00

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

Wyposażenie warsztatu
Wózek warsztatowy 90/6A
6 blokowane, łatwo wyjmowane szuflady z pełnym wysuwem rolkowym · dwustopniowy system bezpieczeństwa ·
blokada centralna zamkiem cylindrycznym ze składanym kluczem · zamykanie niezależne zapobiega nieumyślnemu
otwarciu szuflad · stabilny uchwyt do jazdy wózkiem · wytrzymała, odporna na olej i Skydrol powierzchnia do odkładania
z tworzywa sztucznego ABS z półkami do odkładania małych części · koła odporne na olej i kwasy (Ø 100 mm) z osłoną
chroniącą łożyska przed zanieczyszczeniem i nićmi, z hamulcem ustalającym · wyposażony we wkładki STAHLWILLE
standardowe i TCS

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
780 x 499 x 912

Kolor
kolor antracytowy, RAL 7016

Nr art.
40 00 826 496

EUR
622,20

40 00 826 496

KO
WB00

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wózek warsztatowy
łatwo wyjmowane szuflady z pełnym wysuwem i prowadnicą na koszyczkach łożyska · trójstopniowy system
bezpieczeństwa · blokada centralna bocznym zamkiem cylindrycznym ze składanym kluczem · zamykanie niezależne
zapobiega nieumyślnemu otwarciu szuflad · blokada przed przechyleniem · równoczesne wyjęcie wielu szuflad
jest niemożliwe · oznakowanie szuflad za pomocą kilku naklejek na szufladę (w komplecie arkusz z naklejkami) ·
zabezpieczenie przeciwuderzeniowe i amortyzacja uderzeń dookoła · wytrzymała, niewrażliwa na zarysowania
powierzchnia robocza i odkładania oraz osłona końcowa ze stali szlachetnej z rombowym wytłoczeniem · koła odporne na
olej i kwasy (Ø 125 mm) z osłoną chroniącą łożyska przed zanieczyszczeniem i nićmi, z dwoma hamulcami ustalającymi ·
uchwyt na rolkę papierową · dwukolorowe szuflady (srebrne z czarną listwą uchwytową) · obustronne dziurkowane rastry
na haki · wyposażony we wkładki STAHLWILLE standardowe i TCS

40 00 826 503

Model
TTS 95VA/6
TTS 95VA/6
TTS 95VA/7
TTS 95VA/7
TTS 95VA/8
TTS 95VA/8
TTS 98VA/6
TTS 98VA/6
TTS 98VA/7
TTS 98VA/7
TTS 98VA/8
TTS 98VA/8

Nośność na
szufladę kg
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40

Liczba
szuflad
6
6
7
7
8
8
6
6
7
7
8
8

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Kolor
czerwony, RAL 3020
kolor antracytowy, RAL 7016
czerwony, RAL 3020
kolor antracytowy, RAL 7016
czerwony, RAL 3020
kolor antracytowy, RAL 7016
czerwony, RAL 3020
kolor antracytowy, RAL 7016
czerwony, RAL 3020
kolor antracytowy, RAL 7016
czerwony, RAL 3020
kolor antracytowy, RAL 7016

40 00 826 497

Szer. x gł. x wys. w mm na
zewnątrz
823 x 497 x 1021
823 x 497 x 1021
823 x 497 x 1021
823 x 497 x 1021
823 x 497 x 1021
823 x 497 x 1021
1000 x 652 x 1024
1000 x 652 x 1024
1000 x 652 x 1024
1000 x 652 x 1024
1000 x 652 x 1024
1000 x 652 x 1024

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 826 497
40 00 826 498
40 00 826 499
40 00 826 500
40 00 826 501
40 00 826 502
40 00 826 503
40 00 826 504
40 00 826 505
40 00 826 506
40 00 826 507
40 00 826 508

EUR
1186,60
1186,60
1232,50
1232,50
1300,50
1300,50
1739,10
1739,10
1822,40
1822,40
1914,20
1914,20

KO
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
WB00
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Wyposażenie warsztatu
Stół warsztatowy na kółkach
stabilna konstrukcja z blachy stalowej · mocny, klejony wielowarstwowo blat bukowy Multiplex · z sześcioma dużymi
szufladami z pełnym wysuwem, w tym pięć szuflad do indywidualnego podziału · w komplecie dziesięć przegród
wzdłużnych i dwie poprzeczne oraz 2 skrzynki dystansowe · wszystkie szuflady zamykane niezależnie · szuflada 79 mm o
obciążeniu do 40 kg oraz szuflada 180 mm o obciążeniu do min. 60 kg · prowadnice na łożyskach kulkowych · jednoręczna
blokada bezpieczeństwa · nośność statyczna 700 kg - w trybie mobilnym 500 kg · zamknięcie centralne z zamkiem
cylindrycznym · z dużymi kółkami na łożyskach kulkowych (2 kółka skrętne, z całkowitą blokadą, 2 kółka jezdne)
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 214 ,40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230,
40 00 881 241, 40 00 881 216 und 40 00 881 237
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
950 x 550 x 875

Liczba szuflad
6

Nr art.
40 00 871 155

EUR
1165,50

KO
WC01

Stół warsztatowy na kółkach 1504
wyjątkowo duża przestrzeń użytkowa · korpus, szuflady i drzwi powlekane proszkowo w kolorze niebieskim · zamykany
centralnie z zamkiem cylindrycznym szuflad · blat roboczy bukowy Multiplex o grubości 30 mm · siedem szuflad
(jedna szuflada duża, sześć szuflad do indywidualnego podziału) · w komplecie dziesięć przegród wzdłużnych i dwie
poprzeczne oraz dwie skrzynki dystansowe · wszystkie szuflady zamykane niezależnie, z pełnym wysuwem, precyzje i
lekkie prowadzenie w prowadnicach na łożyskach kulkowych · nośność każdej szuflady 40 kg, dolna szuflada do dużych
obciążeń 60 kg · nośność statyczna 700 kg - w trybie mobilnym 500 kg · z dużymi kółkami na łożyskach kulkowych
(2 kółka skrętne z całkowitą blokadą, 2 kółka jezdne) · duża przestrzeń do przechowywania, zabezpieczona drzwiami ·
z elementami chroniącymi pięty
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241,
40 00 881 216 oraz 40 00 881 237
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości

Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
1100 x 550 x 985

Liczba szuflad
7

Nr art.
40 00 871 156

EUR
1421,10

KO
WC01

Stół warsztatowy na kółkach
blat warstwowy roboczy bukowy Multiplex o grubości 30 mm · możliwość pięciu różnych wariantów szuflad · szuflady ze
pełnym wysuwem · jednoręczna obsługa szuflad z blokadą bezpieczeństwa zapobiega nieumyślnemu otwarciu podczas
jazdy · prowadnice na łożyskach kulkowych · szuflady dzielone indywidualnie, zakres dostawy obejmuje przegrody
podłużne (LT) i poprzeczne (QT) · nośność każdej szuflady 40 kg · zamknięcie centralne dzięki zamkowi cylindrycznemu ·
z krawędzią ochrony pięt · układ jezdny GEDORE przystosowany do dużych obciążeń z wysokiej jakości kółkami na
łożyskach wałeczkowych, po 2 kółka nieskrętne Ø 200 mm oraz 2 kółka skrętne Ø 125 z całkowitą blokadą · nośność
statyczna 700 kg, w trybie mobilnym 500 kg · korpus GEDORIT niebieski, szuflady GEDORIT srebrne · zestaw nie
obejmuje narzędzi
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241,
40 00 881 216 oraz 40 00 881 237
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
1100 x 550 x 985

Liczba szuflad
9

Nr art.
40 00 773 218

EUR
1596,60

KO
WC01

Stół warsztatowy na kółkach, bardzo szeroki
wyjątkowo duża przestrzeń użytkowa · korpus w kolorze niebieskim, szuflady i drzwi powlekane proszkowo w kolorze
srebrnym · blat warstwowy bukowy Multiplex (powierzchnia zabezpieczona pokostem lnianym) · 7 na prowadnicach
teleskopowych na łożyskach kulkowych · wysuwane szuflady z wysuwem 100% · obsługa jednoręczna z blokadą
bezpieczeństwa (zapobiega nieumyślnemu otwarciu podczas jazdy) · szuflady z możliwością indywidualnego podziału
(10 przegród wzdłużnych i 2 poprzeczne w komplecie) · szuflada dolna zaprojektowana jako szuflada do dużych obciążeń ·
duża przestrzeń do przechowywania (zabezpieczona drzwiami) · układ jezdny przystosowany do dużych obciążeń z
wysokiej jakości kółkami na łożyskach wałeczkowych (2 kółka nieskrętne Ø 200 mm oraz 2 kółka skrętne Ø 125 z
całkowitą blokadą) · nośność statyczna ok. 700 kg, w trybie mobilnym ok. 500 kg · korpus GEDORIT niebieski, szuflady
GEDORIT srebrne · zamknięcie centralne dzięki wbudowanemu zamkowi cylindrycznemu, nośność każdej szuflady ok.
40 kg · szuflada do dużych obciążeń ok. 60 kg,
pasujące moduły narzędziowe patrz nr art. 40 00 881 238, 40 00 881 239, 40 00 881 213, 40 00 881 207,
40 00 881 215, 40 00 881 217, 40 00 871 026, 40 00 881 221, 40 00 881 206, 40 00 881 230, 40 00 881 241,
40 00 881 216 oraz 40 00 881 237
wyposażenie szuflad:
1 x wys. 67 mm, szer. 1055 mm, 4 x wys. 67 mm, szer. 640 mm, 1 x wys. 137 mm, szer. 640 mm,
1 x wys. 207 mm, szer. 640 mm
zestaw nie obejmuje narzędzi / zawartości
Szer. x gł. x wys. w mm na zewnątrz
1250 x 550 x 985
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Liczba szuflad
7

Nr art.
40 00 773 221

EUR
1934,10

KO
WC01

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

Wyposażenie warsztatu
2-kolorowe wkłady piankowe Check-Tool
zapewniają porządek w szufladach, gwarantują szybki dostęp i sprawdzenie kompletności przechowywanych elementów już na
pierwszy rzut oka
pasuje do wszystkich wózków GEDORE oraz wszystkich stołów GEDORE
Uwaga: w przypadku stosowania modułów narzędziowych w stołach warsztatowych na kółkach nr art. 40 00 871 155 oraz 40 00 871 156, a także w
wózkach warsztatowych nr art. 40 00 871 173, 40 00 871 174, 40 00 871 175 oraz 40 00 871 176 konieczna jest dodatkowo skrzynka modułowa nr
art. 40 00 773 071 w celu wyrównania, jak również do półki XL nr art. 40 00 773 221 2 x (należy zamawiać osobno - nie wchodzi w skład zestawu).
Stół warsztatowy na kółkach 40 00 773 221:
do wyrównania i unieruchomienia modułów narzędziowych w dużej szufladzie potrzebny jest moduł, nr art. 40 00 773 221, natomiast do wszystkich
pozostałych szuflad po jednym module nr art. 40 00 773 075.

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) z zestawem 17 kluczy oczkowo-płaskich oraz zestawem 8
kluczy trzpieniowych
zawartość:
1 klucz oczkowo-płaski o takich samych rozmiarach kluczy, ustawienie
gardzieli 15°, odgięcie po stronie oczka 15°,
RK 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
1 kątny klucz trzpieniowy ze stali chromowo-wanadowej,
RK 2 -2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Zawartość
25 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 315

Nr art.
40 00 881 239

EUR
179,10

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z zestawem kluczy nasadowych z uchwytem
czworokątnym 6,3 mm (1/4”) · wszystkie części ze stali chromowowanadowej
KO
WC01

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) z zestawem 17 kluczy oczkowo-płaskich oraz zestawem 8
kluczy trzpieniowych
zawartość:
1 klucz oczkowo-płaski o takich samych rozmiarach kluczy, odgięcie po
stronie oczka · ustawienie gardzieli 15°, odgięcie po stronie oczka 10°,
rozmiar (RK) 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 mm
1 6-kątny klucz trzpieniowy ze stali chromowo-wanadowej,
RK 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Zawartość
25 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 315

Nr art.
40 00 881 238

EUR
211,23

zawartość:
po 1 kluczu oczkowo grzechotkowym, RK 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19
Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 225

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
170,82

Zawartość
37 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 213

EUR
285,48

KO
WC01

KO
WC01

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z kluczami oczkowymi z grzechotką · prosty kształt ·
do szybkiego dokręcania lub odkręcania · ze stali chromowo-wanadowej ·
mat chromowany · obrót w prawo-lewo poprzez przełożenie klucza ·
wysokie przeniesienie momentu obrotowego · wyjątkowo dobry chwyt
dzięki wyprofilowanemu trzpieniowi · kąt roboczy 7° od 8 do 15 mm, 6° od
16 do 19 mm dzięki udoskonalonemu mechanizmowi grzechotki

Zawartość
10 szt.

zawartość:
1 grzechotka z przełącznikiem 6,3 mm (1/4”) z dźwignią przełączającą - skok
zęba 15°
1 uchwyt z elementem ślizgowym 6,3 mm (1/4”) 115 mm, 1 przedłużka
6,3 mm (1/4”) 100 mm
1 przegub Cardana 6,3 mm (1/4”), 1 rękojeść z końcówką 1/4” 6,3 mm
(1/4”) 140 mm#
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4”) do śrub z profilem
wewnętrznym sześciokątnym, rozmiar 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4”) do śrub z profilem
wewnętrznym sześciokątnym, rozmiar 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4”) do śrub z profilem
zewnętrznym TORX® RK E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 6,3 mm (1/4”) do śrub z profilem
wewnętrznym TORX®, rozmiar T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 T 30 - T 40

KO
WC01

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z zestawem kluczy nasadowych z uchwytem
czworokątnym 12,5 mm (1/2”) · wszystkie części ze stali chromowowanadowej
zawartość:
po 1 nasadce 6-kątnej do kluczy nasadowych 12,5 mm (1/2”), RK 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
po 1 nasadce do kluczy nasadowych 12,5 mm (1/2”) do śrub z profilem
wewnętrznym sześciokątnym, RK 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm
Zawartość
26 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 207

EUR
210,42

KO
WC01

7/67

Wyposażenie warsztatu
Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z wkrętakiem · z ergonomicznym 3-komponentowym
uchwytem do dobrego przenoszenia siły · ostrza ze stali wzbogaconej
wanadem · mat chromowany
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem rowkowym 4 x 0,8 x 100 mm/
5,5 x 1,0 x 125 mm/ 6,5 x 1,2 x 150 mm/ 8,0 x 1,2 x 175 mm
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem krzyżowym (PH), rozmiar 1 i 2
Zawartość
6 szt.

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z punktakami, przebijakiem, dłutem płaskim i przecinakiem
ślusarskim oraz wybijakiem ze stali chromowo-wanadowej · dodatkowo
w zestawie młotek ślusarski z hartowaną tuleją trzonka i trzonkiem
hikorowym
zawartość:
1 punktak 5 x 120 mm
1 przebijak 5 x 120 mm
1 dłuto płaskie 24 x 250 mm
1 przecinak ślusarski 125 mm
1 wybijak 1,5 x 110 mm - 3 x 150 mm - 4 x 150 mm
1 młotek ślusarski z hartowaną tuleją trzonka i trzonkiem hikorowym 300 g
Zawartość
8 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 221

EUR
74,97

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 215

EUR
54,18

KO
WC01

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z wkrętakami izolowanymi VDE · z ergonomicznym
3-komponentowym uchwytem do dobrego przenoszenia siły · ostrze ze
stali chromowo-wanadowej · ostrze czernione · wykonanie zgodne z IEC
60900:2004 · każdy egzemplarz sprawdzony pod napięciem 10000
woltów w kąpieli wodnej
zawartość:
po 1 wkrętaku VDE do śrub z gniazdem rowkowym 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
po 1 wkrętaku VDE do śrub z gniazdem krzyżowym (PZD), rozmiar 1, 2
Zawartość
6-częściowy

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 237

EUR
65,07

KO
WC01

KO
WC01

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z kombinerkami, szczypcami tnącymi bocznymi, kluczem
uniwersalnym / szczypcami nastawnymi do rur oraz szczypcami
płaskimi okrągłymi z ostrzem
Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z wkrętakami z ergonomicznym 3-komponentowym
uchwytem zapewniającym dobre przeniesienie siły · ostrze ze stali
wzbogaconej wanadem · mat chromowany
zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem rowkowym 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
po 1 wkrętaku do śrub z gniazdem krzyżowym (PZD), rozmiar 1, 2
Zawartość
6 częśc.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 216

EUR
56,43

KO
WC01

zawartość:
1 kombinerki z ostrzami utwardzonymi indukcyjnie · długość 180 mm
1 szczypce tnące boczne do drutu twardego z ostrzami utwardzonymi
indukcyjnie · długość 160 mm
1 klucz uniwersalny/szczypce nastawne do rur z przetkniętym przegubem
bezpieczeństwa · długość 260 mm
1 szczypce płaskie okrągłe z ostrzem, proste · długość 160 mm
Zawartość
4 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 206

EUR
115,29

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z zestawem kluczy nasadowych · z ergonomicznym
3-komponentowym uchwytem do dobrego przenoszenia siły · ostrza ze stali
wzbogaconej wanadem · mat chromowany

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) z wkrętakiem · z ergonomicznym 3-komponentowym
uchwytem do dobrego przenoszenia siły · ostrza ze stali wzbogaconej
wanadem · mat chromowany

zawartość:
po 1 kluczu nasadowym z rękojeścią do śrub z profilem zewnętrznym
sześciokątnym, RK 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

zawartość:
po 1 wkrętaku do śrub z profilem wewnętrznym TORX®,
rozmiar T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Zawartość
6 szt.

7/68

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 214

EUR
79,92

KO
WC01

Zawartość
6 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 217

EUR
50,22

KO
WC01

KO
WC01

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

Wyposażenie warsztatu

Moduł narzędziowy
(moduł 1/3) ze szczypcami do pierścieni zabezpieczających (zewnętrznych
i wewnętrznych) · szczęki proste lub odgięte · ze stali wzbogaconej
chromowo-wanadowej
zawartość pierścieni zabezpieczających zewnętrznych (czarne,
niebieską powłoką rękojeści, zabezpieczenie przed zakleszczeniem
palców):
1 sztuka ze szczękami prostymi, kształt A do pierścieni zabezpieczających
10 - 25 mm, długość 141 mm
1 sztuka ze szczękami prostymi, kształt A do pierścieni zabezpieczających
19 - 60 mm, długość 182 mm
1 sztuka ze szczękami odgiętymi, kształt B do pierścieni zabezpieczających
19 - 60 mm, długość 170 mm
zawartość pierścieni zabezpieczających wewnętrznych (czarne, z
niebieską powłoką rękojeści, zabezpieczenie przed zakleszczeniem
palców):
1 sztuka ze szczękami prostymi, kształt C do pierścieni zabezpieczających
12 - 25 mm, długość 141 mm
1 sztuka ze szczękami prostymi, kształt A do pierścieni zabezpieczających
19 - 60 mm, długość 183 mm
1 sztuka ze szczękami odgiętymi, kształt D do pierścieni zabezpieczających
19 - 60 mm, długość 169 mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Zawartość
6 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 157,5

Nr art.
40 00 881 230

EUR
92,16

KO
WC01

Moduł narzędziowy
(moduł 2/3) z kluczami trzpieniowymi TORX z uchwytami typu T ·
ze stali wanadowej · z gałką kulistą na długim ostrzu · chromowany z
niebieskim uchwytem i otworem do zawieszenia
zawartość:
1 klucz trzpieniowy TORX z uchwytem typu T, RK 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 10 mm
Zawartość
9 szt.

Gł. x szer. mm
310 x 315

Nr art.
40 00 881 241

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
101,88

KO
WC01

Zestaw narzędzi
do wózka warsztatowego Gedore z 5 szufladami
Zawartość:
1 x zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 8-częściowy; wygięte klucze
oczkowe dwustronne wg normy DIN 838, rozmiary kluczy
6 x 7 - 20 x 22 w module
1 x zestaw kluczy płaskich dwustronnych, 10-częściowy, klucz płaski
dwustronny wg normy DIN 3110, RK 6x7 - 24x27 w module
19 nasadek do kluczy nasadowych wg normy DIN 3124 z uchwytem
z gniazdem czworokątnym 12,50 mm (1/2”) do śrub zprofilem
zewnętrznym sześciokątnym, RK o profilu sześciokątnym 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm w module
7 nasadek do kluczy nasadowych wg DIN 7422 z uchwytem z gniazdem
czworokątnym 12,50 mm (1/2”) do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, RK 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 w module
1 x grzechotka z przełącznikiem 12,50 mm (1/2”), zwalniana przyciskiem,
z obniżoną dźwignią przełączającą, wykonanie wg normy DIN 3122 w
module
2 x przedłużki z uchwytem z gniazdem czworokątnym 12,50 mm (1/2”), do
ręcznych kluczy nasadowych z gniazdem czworokątnym, długość 250,
wzgl. 500 mm, wykonanie wg normy DIN 3123 w module
1 x uchwyt poprzeczny 12,50 mm (1/2”), wykonanie wg normy DIN 3122,
do ręcznych nasadek do kluczy nasadowych z uchwytem z gniazdem
czworokątnym 12,50 mm (1/2”) w module
1 x przegub Cardana 12,50 mm (1/2”), wykonanie wg normy DIN 3316,
do ręcznych nasadek do kluczy nasadowych z uchwytem z gniazdem
czworokątnym 12,50 mm (1/2”) w module
10 x klucz trzpieniowy TORX do śrub z profilem wewnętrznym
sześciokątnym, wg normy DIN ISO 2936, ocynkowany, z RK 1,3, 1,5,
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 x klucz nastawny, chromowany, rozmiar 8”, zakres regulacji 0 - 25 mm
1 x szczypce zaciskowe Morse‘a 10”, ze śrubą regulującą i dźwignią
zabezpieczającą
1 x szczypce uniwersalne wg normy DIN ISO 8796, kształt C, 15-stopniowa
regulacja w module
1 x punktak 8-kątny wg normy DIN 7250, długość 120 mm, końcówka o
średnicy 5 mm w module
1 x przebijak 8-kątny wg normy DIN 6458, długość 120 mm, końcówka o
średnicy 5 mm w module
1 x dłuto płaskie 8-kątny, długość 250 mm w module
1 x przecinak ślusarski 8-kątny, długość 125 mm, końcówka o średnicy
5 mm w module
3 x wybijak 8-kątny, końcówka o średnicy 1,5, 3, 4 mm w module
1 x piła kabłąkowa do metalu z regulowanym pałąkiem z rurki stalowej, do
brzeszczotów 10” i 12”
1 x piła do drewna i metalu, z uchwytem z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym
1 x skrobak trójkątny, długość ostrza 150 mm, długość całkowita 270 mm
6 x klucz nasadowy z 3 rodzajów materiału, wg normy DIN 3125, rozmiary
5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm w module
4 x wkrętak do śrub z gniazdem rowkowym, z uchwytem z 3 rodzajów
materiału, szerokość ostrza 4, 5,5, 6,5, 8, 10 mm w module
2 x wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym (PH), rozmiar 1 + 2 w module
1 x szczypce płaskie okrągłe z ostrzem, ząbkowane, kształt prosty,
chromowane, uchwyt z 2 rodzajów materiału, długość 160 mm w
module
1 x kombinerki wzmocnione, chromowane, uchwyt z 2 rodzajów materiału,
długość 180 mm w module
1 x nożyce dźwigniowe do blachy o grubości maks. 1 mm
1 x zestaw pilników kluczykowych, 6-częściowy, wg normy DIN 7283
1 x pilnik warsztatowy płaski, nacięcie 2, długość 6”
1 x pilnik warsztatowy trójkątny, nacięcie 2, długość 6”
1 x pilnik warsztatowy okrągły, nacięcie 2, długość 6”
1 x młotek ślusarski ROTBAND-PLUS, powłoka ochronna styliska, 300 g,
trzonek hikorowy
1 x młotek ślusarski ROTBAND-PLUS, powłoka ochronna styliska, 500 g,
trzonek jesionowy
1 x młotek nylonowy, obuchy z odpornego na uderzenia nylonu, średnica
40 mm
3 x moduł narzędziowy, pusty, z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego ABS, czarny licowany
Zawartość
100 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 871 011

EUR
1006,20

KO
WC01

7/69

Wyposażenie warsztatu

40 00 873 352

40 00 873 353

Przedłużacz na rolce
g
odporna na uderzenia obudowa ze specjalnego tworzywa sztucznego ·
ergonomicznie ukształtowany uchwyt do noszenia · dobra odporność dzięki
stabilnej podwójnej stopie · 4 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym ·
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem · :
kabel z tworzywa sztucznego H05VV-F
· do stosowania wewnątrz
Długość przewodu,
m
10
15
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 352
40 00 873 353

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

7/70

EUR

KO
1)

16,90
21,501)

WB12
WB12

Przedłużacz na bębnie Garant
g
ze specjalnego tworzywa sztucznego na ocynkowanym stojaku ·
ergonomiczny uchwyt z osią dla perfekcyjnej kalibracji podczas zwijania
i rozwijania · 4 gniazda wtykowe z zestykiem uziemiającym z
samozamykającymi klapkami · ochrona przed przegrzaniem · kontrolki
sygnalizujące przegrzanie i przeciążenie
Kabel z tworzywa sztucznego H05VV-F
· do stosowania w suchym środowisku
Długość przewodu,
m
25
50
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 363
40 00 873 364

EUR

KO
1)

34,50
53,501)

WB12
WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

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

Wyposażenie warsztatu

Przedłużacz na bębnie Garant
g
osłona przeciwbryzgowa · ze specjalnego tworzywa · stabilny,
ocynkowany stojak · innowacyjny uchwyt do noszenia „cabelpilot,
zapewniający perfekcyjne prowadzenie kabla · uchwyt przechyla się w obie
strony, umożliwiając wygodne przenoszenie i zawieszanie · z obrotowym
uchwytem do wygodnego nawijania kabla · 3 gniazda wtykowe z
zestykiem uziemiającym z samozamykającymi klapkami · ochrona przed
przegrzaniem · kontrolki sygnalizujące przegrzanie i przeciążenie · Ø
bębna 290 mm
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
40
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 366

EUR

KO

66,201)

WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Przedłużacz na bębnie
z pełnego tworzywa sztucznego · z 4 bryzgoszczelnymi, posiadającymi
atest bezpieczeństwa gniazdami wtykowymi z zestykiem
uziemiającym z samozamykającymi klapkami · 230 V AC · 16 A · do
użytku budowlanego w najtrudniejszych warunkach · zintegrowany
wyłącznik termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem ·
z wtyczką z gumy pełnej z zestykiem uziemiającym · korpus bębna w
kolorze niebieskim
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
25
40
25
40
1)

Przedłużacz na bębnie dostosowany do prądu trójfazowego Garant g
ze specjalnego tworzywa · stabilny, ocynkowany stojak · innowacyjny
uchwyt do noszenia „cabelpilot, zapewniający perfekcyjne prowadzenie
kabla · uchwyt przechyla się w obie strony, umożliwiając wygodne
przenoszenie i zawieszanie · 2 bryzgoszczelne gniazda wtykowe z
zestykiem uziemiającym 230 V z samozamykającymi klapkami · z
3-biegunowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, zabezpieczeniem przed
przegrzaniem
Dane techniczne
Wejście
wtyczka CEE 400 V / 16 A
1 gniazdo wtykowe CEE 400 V / 16 A

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Długość przewodu,
m
30
30
1)

Przekrój przewodu
mm²
5 x 1,5
5 x 2,5

Nr art.
40 00 873 365
40 00 873 367

EUR

KO

96,501)
140,501)

WB12
WB12

40 00 873 462
40 00 873 463
40 00 873 465
40 00 873 466

EUR

KO

109,901)
126,751)
124,501)
151,901)

WX44
WX44
WX44
WX44

Przedłużacz na bębnie
z pełnego tworzywa sztucznego · z 3 bryzgoszczelnymi gniazdami
wtykowymi z zestykiem uziemiającym z samozamykającymi klapkami do
użytku wewnątrz i na zewnątrz · nadaje się do użytku budowlanego
w najtrudniejszych warunkach · zintegrowany wyłącznik termiczny z
zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem · z wtyczką z gumy
pełnej z zestykiem uziemiającym
Przewód ogumowany H07RN-F
· dopuszczony do ciągłego użytku na zewnątrz +FI

1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 470

EUR

KO

221,501)

WX44

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Przedłużacz na bębnie
z pełnego tworzywa sztucznego · z 4 bryzgoszczelnymi, posiadającymi
atest bezpieczeństwa gniazdami wtykowymi z zestykiem
uziemiającym z samozamykającymi klapkami · 230 V AC · 16 A ·
zintegrowany wyłącznik termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym
uruchomieniem · z wtyczką z gumy pełnej z zestykiem uziemiającym ·
korpus bębna w kolorze niebieskim
przewód ogumowany H05RR-F
· do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz
Długość przewodu,
m
50
1)

Nr art.

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Długość przewodu,
m
40

Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 2,5
3 x 2,5

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 460

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
127,501)

KO
WX44

Przedłużacz na bębnie dostosowany do prądu trójfazowego
z pełnego tworzywa sztucznego · 1 x CEE 16 A oraz 3 x gniazdo
wtykowe z zestykiem uziemiającym · z 3 bryzgoszczelnymi,
posiadającymi atest bezpieczeństwa gniazdami wtykowymi z
zestykiem uziemiającym z samozamykającymi klapkami do użytku
wewnątrz i na zewnątrz · 400 V AC · 16 A · do użytku budowlanego
w najtrudniejszych warunkach · zintegrowany wyłącznik termiczny z
zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem · ze złączem wtykowym
CEE 16 A, 5-styk., 400 V, 6 h · korpus bębna w kolorze niebieskim
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
25
30
1)

Przekrój przewodu
mm²
5 x 2,5
5 x 2,5

Nr art.
40 00 873 468
40 00 873 472

EUR

KO
1)

185,50
200,501)

WX44
WX44

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu

Przedłużacz na bębnie
g
z komfortową automatyką nawijania kabla · obudowa z wysokiej jakości
odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego · stojak powlekany
tworzywem sztucznym · ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego
· gniazdo z zestykiem uziemiającym z zabezpieczeniem przed dziećmi ·
wychylne do 180°
Przedłużacz na bębnie
korpus bębna z ocynkowanej stalowej blachy na szczególnie stabilnym
stojaku · 4 gniazdka wtykowe z zestykiem uziemiającym 230 V z
samozamykającymi pokrywami składanymi · z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i kontrolką · stopień ochrony IP44

szczególne zalety produktu:
dzięki należącemu do zestawu pałąkowi możliwy jest montaż na
ścianie i na suficie
Przewód ogumowany H07RN-F
do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
16 + 2
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 350

EUR

KO

80,501)

WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Przedłużacz na bębnie Super-Solid
g
z lekkiego, izolującego tworzywa i odpornego na pękanie tworzywa
sztucznego · Ø bębna 320 mm · szczególnie wytrzymała i stabilna rama
z rur stalowych · ergonomiczny uchwyt pałąkowy z antypoślizgowym
i izolowanym uchwytem z tworzywa · hamulec rozwijania · można
stosować w pozycji stojącej i leżącej · 3 gniazda wtykowe z zestykiem
uziemiającym z samozamykającymi klapkami przeciwbryzgowymi ·
wyłącznik termiczny · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · uchwyt dodatkowo z
osią zapewniający perfekcyjne prowadzenie kabla · Ø bębna 320 mm
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
50
40
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 2,5

Nr art.
40 00 873 400
40 00 873 401

EUR

KO
1)

95,90
104,651)

WB12
WB12

Przedłużacz na bębnie Garant Bretec R290 g
z odpornego na złamanie tworzywa sztucznego ·
Ø bębna 290 mm· szczególnie wytrzymała i
stabilna rama z rur stalowych · wyłącznik termiczny ·
ergonomiczny uchwyt pałąkowy z antypoślizgowym i izolowanym
uchwytem z tworzywa · stacja parkowania wtyczek · można stosować w
pozycji stojącej i leżącej · hamulec rozwijania · uchwyt dodatkowo z osią
zapewniający perfekcyjne prowadzenie kabla
szczególne zalety produktu:
Przedłużacz elektryczny bez transportu bębna, ponieważ pozostaje on przy
gnieździe połączeniowym i do miejsca pracy zabierany jest tylko kabel,
szczególnie korzystne w przypadku pracy z ruchomymi urządzeniami
roboczymi (np. na rusztowaniach lub w ogrodzie)
Przewód ogumowany N05V3V3
· do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz
Długość przewodu,
m
50
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 399

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę
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Zestaw bez kabla
Wersja
pusty, dla kabla o maks. dł. 50 m

EUR
74,201)

KO
WB12

Nr art.
40 00 873 389

EUR
18,25

KO
WB12

Przedłużacz na bębnie Garant S
g
korpus bębna z zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej blachy stalowej
Ø 290 mm · stabilny stojak · innowacyjny uchwyt do noszenia „cabelpilot,
zapewniający perfekcyjne prowadzenie kabla · uchwyt przechyla się w obie
strony, umożliwiając wygodne przenoszenie i zawieszanie · z obrotowym
uchwytem do wygodnego nawijania kabla · 3 bryzgoszczelne gniazda
wtykowe z zestykiem uziemiającym 230 V z samozamykającymi klapkami ·
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i lampką kontrolną
przewód ogumowany H05RR-F
· do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz
Długość przewodu,
m
50
1)

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

g

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 392

EUR
73,50

KO
1)

WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Przedłużacz na bębnie Garant S
g
korpus bębna z zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej blachy stalowej
Ø 290 mm · stabilny stojak · innowacyjny uchwyt do noszenia „cabelpilot,
zapewniający perfekcyjne prowadzenie kabla · uchwyt przechyla się w obie
strony, umożliwiając wygodne przenoszenie i zawieszanie · z obrotowym
uchwytem do wygodnego nawijania kabla · 3 bryzgoszczelne gniazda
wtykowe z zestykiem uziemiającym 230 V z samozamykającymi klapkami ·
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i kontrolką
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
40
25
1)

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 2,5

Nr art.
40 00 873 393
40 00 873 394

EUR

KO
1)

67,50
70,751)

WB12
WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

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

Wyposażenie warsztatu

Przedłużacz na bębnie dostosowany do prądu trójfazowego Garant S g
korpus bębna zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany, na szczególnie
stabilnym stojaku · innowacyjny uchwyt do noszenia „cabelpilot,
zapewniający perfekcyjne prowadzenie kabla · uchwyt przechyla się w
obie strony, umożliwiając wygodne przenoszenie i zawieszanie · 1 wtyczka
CEE 400 V / 16 A · 1 gniazdo wtykowe 400 V / 16 A · 2 gniazda wtykowe
ze stykiem ochronnym 230 V, wszystkie gniazda z samozamykającymi
klapkami (osłona przeciwbryzgowa), 3-biegunowy wyłącznik
bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed przegrzaniem i kontrolka przegrzania
i przeciążenia
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Długość przewodu,
m
25
1)

Przekrój przewodu
mm²
5 x 2,5

Nr art.
40 00 873 395

EUR

KO

141,701)

WB12

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Przedłużacz na bębnie Garant S Bretec
z ocynkowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie blachy stalowej · kabel
Bremaxx charakteryzuje niezwykła stabilność, wysoka elastyczność w
temperaturze do - 35°C, odporność na działanie olejów oraz wyjątkowa
wytrzymałość na ścieranie · 3 gniazdka z zestykiem uziemiającym 230 V
z osłoną przeciwbryzgową i samozamykającymi pokrywami · ochrona
przed przegrzaniem, kontrolka sygnalizująca przegrzanie i przeciążenie ·
kolor przewodu: niebieski · Ø bębna: 290 mm
podwójny system bezpieczeństwa: ochrona przed przegrzaniem i
automatyczna ochrona przed wypadkiem z lampką kontrolną
szczególne zalety produktu:
· innowacyjny uchwyt do noszenia „cablepilot, zapewniający perfekcyjne
prowadzenie kabla
· uchwyt przechyla się w obie strony, umożliwiając wygodne przenoszenie i
zawieszanie · z obrotowym uchwytem do wygodnego nawijania kabla
Kabel ogumowany AT N05V3V3-F 3G1,5
· do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz
Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 531

Przekrój przewodu mm²
3 x 1,5
3 x 1,5
1)

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Długość przewodu,
m
50

Przedłużacz na bębnie Garant S
g
z ocynkowanej blachy stalowej · szczególnie wytrzymała i stabilna rama z
rur stalowych · innowacyjny uchwyt do noszenia „cabelpilot, zapewniający
perfekcyjne prowadzenie kabla · uchwyt przechyla się w obie strony,
umożliwiając wygodne przenoszenie i zawieszanie · z obrotowym
uchwytem do wygodnego nawijania kabla · 3 gniazda wtykowe z
zestykiem uziemiającym, bryzgoszczelne, z samozamykającymi
klapkami · ochrona przed przegrzaniem, kontrolka sygnalizująca przegrzanie
i przeciążenie
· do krótkotrwałego zastosowania na zewnątrz
Ø bębna
mm
240
290

Nr art.
40 00 873 397
40 00 873 398

EUR

KO

45,501)
68,901)

WB12
WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Przedłużacz na bębnie Brobusta S Bretec
g
korpus bębna ze stalowej blachy, zabezpieczony antykorozyjnie,
ocynkowany, na szczególnie stabilnym stojaku · z obrotowym uchwytem
do wygodnego nawijania kabla · 3 gniazda wtykowe z zestykiem
uziemiającym, bryzgoszczelne, z samozamykającymi klapkami
podwójny system bezpieczeństwa: ochrona przed przegrzaniem i
automatyczna ochrona przed wypadkiem z lampką kontrolną
szczególne zalety produktu:
z komfortowym stykiem obrotowym, tzn. bezproblemowe odwijanie z
podłączonymi urządzeniami elektrycznymi
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz

EUR

KO

74,20

WB12

Długość przewodu,
m
40
1)

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Długość przewodu, m
25
50

Przekrój przewodu
mm²
3 x 1,5

Nr art.
40 00 873 532

EUR
101,95

KO
1)

WB12

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu

40 00 873 537

Listwa zasilająca Eco-Line
g
z gniazdkami z zestykiem uziemiającym i podświetlanym przełącznikiem
kontrolnym (2-stykowym) · osadzone w poprzek gniazda wtykowe,
umożliwiające komfortowe podłączenie wtyczek kątowych · gniazda
wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi · odporna na pęknięcia obudowa
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego · stabilne styki

Przedłużacz uniwersalny
g
z poczwórnym gniazdem USB 2.0 · z funkcją zabezpieczającą przed
dziećmi · odporna na pęknięcia obudowa z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego · równocześnie 4 przyłącza USB np. dla pamięci USB, Bluetooth
itd.
W zestawie: kabel USB o długości 1 m
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

40 00 873 537
16
250
1,5
H05VV-F
3 x 1,5
3

40 00 873 538
10-/16
250
1,5
H05VV-F
3 x 1,5
6

40 00 873 539
10-/16
250
3,0
H05VV-F
3 x 1,5
8

Kolor: biały
Nr art.
40 00 873 537
40 00 873 538
40 00 873 539

40 00 873 549
16
230
1,8
H05VV-F 3G
1,5
2 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym

EUR
4,15
5,65
9,30

KO
WX32
WX32
WX32

Kolor: srebrny
Nr art.
40 00 873 549

EUR
16,05

KO
WX32

Listwa zasilająca Primera-Line
g
z zaciskiem kablowym do przechowywania nadmiernej długości kabla ·
wyjście kabla możliwe do wyboru z obu stron · dwa 2-stykowe przełączniki
do oddzielnego włączania i wyłączania · dwa gniazda wtykowe z dużym
odstępem dla zasilaczy · z uchami mocującymi do mocowania ściennego ·
listwy zasilającej: 39 cm

Przedłużacz uniwersalny
z podświetlanym przełącznikiem kontrolnym i gniazdem USB-2.0 ·
z funkcją zabezpieczającą przed dziećmi · osadzone w poprzek gniazda
wtykowe, umożliwiające komfortowe podłączenie wtyczek kątowych ·
odporna na pęknięcia obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ·
4 przyłącza USB np. dla pamięci USB, Bluetooth itd. · podświetlany
wyłącznik bezpieczeństwa, włączany / wyłączany dwubiegunowo
W zestawie: kabel USB o długości 1 m
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

40 00 873 541
16
250
2
H05VV-F
3 x 1,5
10

Kolor: srebrny
Nr art.
40 00 873 541

40 00 873 534
16
230
1,8
H05VV-F 3G
1,5
4 gniazdka z zestykiem uziemiającym

40 00 873 577
Nr art.
40 00 873 534

EUR
25,50

KO
WX32

Listwa zasilająca Eco-Line
g
osadzone w poprzek gniazda wtykowe, umożliwiające komfortowe
podłączenie wtyczek kątowych · gniazda wtykowe z zabezpieczeniem
przed dziećmi · odporna na pęknięcia obudowa z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego · stabilne styki · listwy zasilającej = 17 cm
40 00 873 536
16
250
1,5
H05VV-F
3 x 1,5
3
Nr art.
40 00 873 536

Listwa zasilająca Super-Solid
g
chroni cenne urządzenia elektryczne przed niebezpiecznymi
przepięciami · listwa zasilająca o bardzo stabilnej konstrukcji z
wysoce odpornego na pękanie poliwęglanu · podświetlany wyłącznik
bezpieczeństwa, włączany / wyłączany 2-biegunowo · gniazdka z zestykiem
uziemiającym rozmieszczone pod kątem 45°, również do wtyczek kątowych ·
odstępy między gniazdami umożliwiają podłączenie zasilaczy · z uchwytem
do zawieszania, bardzo dobre możliwości przykręcenia dzięki prowadnicom
do śrub · z zabezpieczeniem przed dziećmi · ochrona przed przepięciem
13 500 A · bezpiecznik automatyczny 16 A · listwy zasilającej = 45 cm
(40 00 873 542), 63 cm (40 00 873 577)
szczególne zalety produktu:
· wejście przewodu umieszczone naprzeciwko przełącznika, zapewniające
praktyczną obsługę, np. pod biurkiem
· gumowe stopki zapobiegają ślizganiu się
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

40 00 873 542
16
250
2,5
H05VV-F
3 x 1,5
5

40 00 873 577
16
230
2,5
H05VV-F
3 x 1,5
8

Kolor: srebrny / srebrny

Kolor: biały

7/74

KO
WX32

40 00 873 542

Kolor: srebrny

Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

EUR
15,75

EUR
3,60

KO
WX32

Nr art.
40 00 873 542
40 00 873 577

EUR
17,25
20,85

KO
WX32
WX32

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

Wyposażenie warsztatu

Listwa zasilająca
g
z zabezpieczeniem przed przepięciem i filtrem sieciowym 30 000 A ·
gwarantuje ochronę przed wysokimi przepięciami i silnymi prądami
udarowymi · układ trójprzewodowy chroni przed fazą, przewodem
neutralnym i ochronnym · z zabezpieczeniem termicznym, dodatkowa
ochrona przed niedopuszczalnie wysokim rozgrzewaniem się warystorów
oraz do oddzielania napięcia sieciowego przy silnym przepięciu ·
z bezpiecznikiem 10 A, wymiennym · podświetlany wyłącznik
bezpieczeństwa, włączany / wyłączany 2-biegunowo · wysokiej jakości
ochrona przed zakłóceniami wysokiej częstotliwości poprzez zintegrowany
filtr · specjalny układ gniazd wtykowych dla zasilaczy sieciowych · listwy
zasilającej = 55 cm
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Napięcie sieciowe A
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

40 00 873 546
10
250
30000
3
H05VV-F
3 x 1,5
6

Kolor: czarny/szary
Nr art.
40 00 873 546

EUR
32,95

KO
WX32

Listwa zasilająca Super Solid SL 544
g
z bryzgoszczelnymi gniazdami wtykowymi w odpornej na uderzenia i
pęknięcia obudowie z tworzywa sztucznego z dużą, szeroką powierzchnią
przylegania · gniazda wtykowe są komfortowo umieszczone w większych
odległościach od siebie i są wyposażone w pierścienie uszczelniające
i samozamykające klapki · praktyczny układ gniazd wtykowych pod
kątem 45° (umożliwiający komfortowe podłączenie wtyczek kątowych) ·
2-biegunowy, podświetlany przełącznik zabezpieczony osłoną · z bardzo
stabilnym pałąkiem do zawieszania i mocowania
Przewód ogumowany H07RN-F
· dopuszczony do ciągłego użytku na zewnątrz
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Moc znamionowa W
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

40 00 873 786
16
230
3650
2
H07RN-F
3 x 1,5
5
Nr art.
40 00 873 786

EUR
10,90

KO
WX32

Listwa zasilająca Premium Alu-Line-Technik
g
z dwoma podświetlanymi przełącznikami kontrolnymi (2-stykowymi) ·
12 gniazdek z zestykiem uziemiającym praktycznie rozmieszczonych pod
kątem 45°(przystosowane również do wtyczek kątowych)
szczególne zalety produktu:
· gniazda przełączane w dwóch grupach po sześć gniazd wtykowych
· stabilna obudowa z aluminium z niewrażliwą, anodowaną na matowo
powierzchnią · bardzo wytrzymała stabilność
· nadmiar kabla pozostaje w mocowaniu kabla
· z uchwytem do zawieszenia i otworem do montażu na ścianie
· z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Moc znamionowa W
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²

40 00 873 576
16
230
3650
3
H05VV-F
3 x 1,5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 873 576

EUR
33,00

KO
WX32

Przedłużacz gumowany
g
z 3 gniazdkami z zestykiem uziemiającym · klapka przeciwbryzgowa z
gumy · przewód przyłączeniowy 5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² · natryskiwana
wtyczka
· do ciągłego użytku na zewnątrz
Zakres napięcia nominalnego V~
230

Nr art.
40 00 873 970

EUR
82,35

KO
WX45

Listwa zasilająca
bardzo wysokiej jakości wykonanie · mocowanie umożliwiające montaż
na ścianie, suficie i meblach · z zabezpieczeniem przed dziećmi · gniazda
obrócone pod kątem 90° i ustawione względem siebie w wyjątkowo dużych
odstępach · przeznaczone szczególnie do wtyczek kątowych i dużych
wtyczek zasilaczy · z 2-biegunowym, podświetlanym przełącznikiem
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie V
Długość przewodu, m
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Liczba gniazdek

40 00 873 565
10-/16~
230
1,5
H05VV-F
3 x 1,5
5

Przedłużacz z Powerblock z zestykiem uziemiającym
4 bryzgoszczelne gniazda wtykowe z zestykiem uziemiającym, z
samozamykającymi klapkami · ze stabilnym, składanym metalowym
haczykiem
Przewód ogumowany H07RN-F
· do ciągłego użytku na zewnątrz

Kolor:szary
Nr art.
40 00 873 565

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
26,20

KO
WX45

Jakość
kabli
H07RN-F

Przekrój prze- Długość przewodu mm²
wodu, m
3 x 1,5
5

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 873 788

g

EUR

KO

12,25

WX32

7/75

Wyposażenie warsztatu

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
z lekkim przewodem oponowym · kompletny z zespoloną na stałe wtyczką i
gniazdem gumowym · z wkładką z tworzywa sztucznego
Przewód oponowy H05RR-F i krótkotrwałe użytkowanie na zewnątrz
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.
Głębokość skanowania mm

Nr art.
40 00 873 602

EUR
16,50

Bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 814
Nr art.
Głębokość skanowania mm / mm
/ mm / mm
Automatyczna kalibracja
Auto-Power-Off
Wys. x szer. x gł. mm

40 00 873 603
metale żelazne: 80 / metale nieżelazne: 60 / przewody pod napięciem: 50 / drewno: 22
ja
ja
145 x 68 x 25
Nr art.
40 00 873 603

EUR
68,00

EUR

KO

kolor
czarny
kolor
czarny

40 00 873 700

16,15

WX45

40 00 873 702

37,90

WX45

Przekrój
przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

Długość
przewodu,
m
5
10
15
20
25
50
10
25
50

Kolor

Nr art.

kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny
kolor czerwony
kolor czerwony
kolor czerwony

40 00 873 726
40 00 873 727
40 00 873 728
40 00 873 429
40 00 873 731
40 00 873 733
40 00 873 735
40 00 873 737
40 00 873 739

EUR

KO

13,45
18,45
23,80
38,85
35,85
59,85
18,40
37,35
64,90

WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45

KO
WR02

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
z kablem powlekanym tworzywem sztucznym · z wtyczką z zestykiem
uziemiającym i złączem · przewód zharmonizowany

g

· do stosowania w suchym środowisku
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25

Nr art.

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
g
z ciężkim przewodem oponowym · kompletny z przykręcaną i umożliwiającą
ponowne podłączenie wtyczką i gniazdem gumowym z klapką na pasku ·
osłona przeciwbryzgowa (IP44) · przewód zharmonizowany
przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

W komplecie: skaner ścienny, pokrowiec, bateria

Długość
przewodu, m
3
5
10

H05RR-F 3 x 1,5

Kolor

KO
WB04

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

Przekrój
przewodu mm²
H05VV-F 3 x 1,5
H05VV-F 3 x 1,5
H05VV-F 3 x 1,5

Długość
przewodu, m
10

40 00 873 602
metal: 50 - 80 / przewody pod napięciem: 30 - 50 /
drewno: 40
ja
ja
145 x 65 x 25

Automatyczna kalibracja
Auto-Power-Off
Wys. x szer. x gł. mm

Jakość
kabli

Przekrój
przewodu mm²
H05RR-F 3 x 1,5

Jakość
kabli

Kolor

Nr art.

EUR

KO

kolor biały
kolor biały
kolor
czarny

40 00 873 685
40 00 873 687
40 00 873 689

4,15
5,50
9,75

WX45
WX45
WX45

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
g
z ciężkim przewodem oponowym, komplet z przykręcaną i umożliwiającą
ponowne podłączenie wtyczką z gumy pełnej i złączem z samozamykającą
się sprężynującą pokrywą składaną · osłona przeciwbryzgowa (IP44) ·
przewód zharmonizowany · z zamontowaną taśmą na rzep do spięcia
przewodu i dodatkowym uchwytem do zawieszenia
przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
Przekrój
przewodu
mm²
3 x 2,5
3 x 2,5
3 x 2,5
3 x 2,5

Długość
przewodu,
m
5
10
25
50

Kolor

Nr art.

kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny

40 00 873 744
40 00 873 745
40 00 873 746
40 00 873 747

EUR
16,50
23,85
55,35
118,50

KO

WX45
WX45
WX45
WX45

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

Wyposażenie warsztatu

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
g
ze złączem 3-drożnym z gumy pełnej z ciężkim przewodem oponowym ·
kompletny z wtyczką z gumy pełnej i złączem z samozamykającymi się
sprężynującymi pokrywami składanymi · osłona przeciwbryzgowa (IP44)
przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
Przekrój
przewodu
mm²
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

Długość
przewodu,
m
3
5
10
25

Kolor

Nr art.

kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny
kolor czarny

40 00 873 769
40 00 873 770
40 00 873 772
40 00 873 773

EUR

KO

34,75
26,25
33,90
50,25

WX45
WX45
WX45
WX45

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
z wyłącznikiem ochronnym · duże, wygodne w obsłudze przyciski wł./
wył. · optyczny wskaźnik stanu załączenia · kontrola i detekcja przewodu
ochronnego, wyłączenie wszystkich biegunów · detekcja napięcia
zewnętrznego · zabezpieczenie podnapięciowe · zgodnie z normą DIN VDE
0661
przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego w trudnych warunkach
· do ciągłego użytku na zewnątrz
wejście: wtyczka z gumy pełnej z przewodem o długości 1,5 m
wyjście: przewód o długości 3 m ze złączem z gumy pełnej
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie sieciowe V / Hz
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Kolor

40 00 873 781
16 A, 0,03
230/50
H07RN-F
3 x 1,5
ok. 4,5
żółty
Nr art.
40 00 873 781

EUR
205,60

KO
WX45

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wtyczka z wyłącznikiem zabezpieczającym BDI-A2 30
zapewnia skuteczną ochronę przed wypadkami związanymi z prądem ·
błyskawicznie oddziela aktywną stronę od sieci po wystąpieniu prądów
różnicowych · dla kabla 3G1,5, dwubiegunowe wyłączanie
zgodność z: IEC 60884-2-5: 1995
DIN VDE 0620-1: 2005
stopień ochrony: IP54
z funkcją testową i wskaźnikiem działania
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie sieciowe V / Hz
Moc W
Stopień ochrony

40 00 873 784
16
230/50
3680
IP54
Nr art.
40 00 873 784

EUR
14,80

KO
WX32

Przedłużacz z zestykiem uziemiającym
z wyłącznikiem ochronnym i potrójnym gniazdem z gumy pełnej
· duże, wygodne w obsłudze przyciski wł./wył. · optyczny wskaźnik
stanu załączenia · kontrola i detekcja przewodu ochronnego · wyłączenie
wszystkich biegunów · detekcja napięcia zewnętrznego · zabezpieczenie
podnapięciowe · zgodnie z normą DIN VDE 0661, DIN 40040, wzgl. DIN EN
60721

Wyłącznik ochronny
do bezpośredniego podłączenia do przewodu zasilającego urządzenia
elektrycznego · duży, łatwy w obsłudze przycisk wł./wył. · optyczny
wskaźnik stanu załączenia · kontrola i detekcja przewodu ochronnego ·
wyłączenie wszystkich biegunów · detekcja napięcia zewnętrznego ·
zabezpieczenie podnapięciowe · zgodnie z normą DIN VDE 0661
· nadaje się do użytku budowlanego w trudnych warunkach
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
· możliwość korzystania niezależnie od stosowanego systemu wtyczek
Prąd
znamionowy
A
16 / 0,03

Napięcie
sieciowe
V / Hz
230/50

Przekrój
przewodu
mm²
1 - 2,5

Nr art.
40 00 873 780

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
177,90

KO

przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego w trudnych warunkach
· do ciągłego użytku na zewnątrz
wejście: wtyczka z gumy pełnej z przewodem o długości 1,5 m
wyjście: przewód o długości 3 m ze złączem z gumy pełnej
Nr art.
Prąd znamionowy A
Napięcie sieciowe V / Hz
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Kolor

WX45

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 873 782
16 A, 0,03
230/50
H07RN-F
3 x 1,5
ok. 4,5
żółty
Nr art.
40 00 873 782

EUR
222,30

KO
WX45

7/77

Wyposażenie warsztatu

Przedłużka CEE
z ciężkim przewodem oponowym · przemysłowe złącza wtykowe zgodnie
z normą IEC 60309, poddawane kontroli pojedynczo zgodnie normą DGUV
Przepis 3 · wtyczka i złącze CEE (wersja patrz: tabela) · 5-stykowa · 400 V
(6h) · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · przewód zharmonizowany · napięcie
sieciowe 400 V · kolor kabla czarny
Przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
Prąd znamionowy A
16
16
16
16
32
32
63
63

Długość
przewodu,
m
10
10
25
25
10
25
25
50

Przekrój
przewodu
mm²
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 1,5
5 x 2,5
5x 4
5x 4
5 x 16
5 x 16

Nr art.
40 00 873 800
40 00 873 801
40 00 873 802
40 00 873 803
40 00 873 815
40 00 873 816
40 00 873 804
40 00 873 805

EUR
30,75
41,25
59,85
85,35
54,45
123,75
415,00
789,00

KO

WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45

Przedłużka CEE
z ciężkim przewodem oponowym · przemysłowe złącza wtykowe zgodnie
z normą IEC 60309, poddawane kontroli pojedynczo zgodnie normą DGUV
Przepis 3 · wtyczka i złącze CEE (wersja patrz tabela) · 5-stykowa · 400 V
(6h) · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · przewód zharmonizowany · napięcie
sieciowe 400 V · kolor kabla czarny
zastosowanie:
te przedłużki CEE są wyposażone we wtyczkę CEE z przełącznikiem
faz · w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany kierunku pola wirującego
w sieci prądu przemiennego o układzie 3-fazowym 5-przewodowym
przy pomocy wtyczki CEE z przełącznikiem faz · L1 i L2 są zamienione
miejscami wewnątrz wtyczki, co powoduje zmianę kierunku pola · zmiana
jest możliwa do przeprowadzenia w kilka sekund z zewnątrz, bez
konieczności otwierania wtyczki
Przewód oponowy H07RN-F
· nadaje się do użytku budowlanego
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
Prąd znamio- Długość
nowy A
przewodu,
m
16
10
16
25
32
10
32
25

Przekrój
przewodu
mm²
5 x 2,5
5 x 2,5
5x4
5x4

Nr art.
40 00 873 823
40 00 873 824
40 00 873 827
40 00 873 828

EUR
44,25
89,25
65,25
128,90

KO

WX45
WX45
WX45
WX45

Przewód przyłączeniowy
1. strona: wtyczka
2. strona: 35 mm bez płaszcza z końcówkami tulejkowymi żyły

wtyczka konturowa

Nr art.
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Wtyczka
Kolor

40 00 873 818
H05RN-F
2x1
5
z wtyczką konturową
czarny

Wersja
do użytku wewnątrz
do użytku wewnątrz
do użytku wewnątrz / na zewnątrz
do użytku wewnątrz / na zewnątrz
do użytku wewnątrz / na zewnątrz
do użytku wewnątrz / na zewnątrz
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40 00 873 817
H05VV-F
3 x 1,5
3
z wtyczką kątową
czarny

wtyczka środkowa

40 00 873 819
H07RN-F
2x1
3
z wtyczką konturową
czarny

40 00 873 820
H07RN-F
2x1
5
z wtyczką konturową
czarny

wtyczka kątowa

40 00 873 821
H07RN-F
2 x 1,5
5
z wtyczką konturową
czarny
Nr art.
40 00 873 818
40 00 873 817
40 00 873 819
40 00 873 820
40 00 873 821
40 00 873 822

40 00 873 822
H07RN-F
3 x 1,5
5
z wtyczką środkową
czarny
EUR
5,95
4,75
4,35
6,75
8,25
9,60

KO
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45
WX45

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

Wyposażenie warsztatu

Wtyczka z zestykiem uziemiającym
2-stykowa z zestykiem uziemiającym · wkład poliamidowy · osłona
przeciwbryzgowa (IP44) · przyłącze do 3 x 2,5 mm² · wejście centralne
Przewód przyłączeniowy
z ciężkiego przewodu oponowego H07RN-F · do maszyn trójfazowych · z
wysokiej jakości kołnierzowymi złączami wtykowymi zgodnie z normą CEE
1. strona: wtyczka
2. strona: 100 mm bez płaszcza z końcówkami tulejkowymi żyły

Prąd znamionowy A
10-/16~
10-/16~

Napięcie
V
250
250

Kolor

Nr art.

EUR

KO

kolor czarny
pomarańczowy

40 00 873 850
40 00 873 851

1,90
2,25

WX45
WX45

dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Nr art.
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Wtyczka
Kolor
Prąd znamionowy A

40 00 873 830
H07RN-F
5 x 1,5
5
z wtyczką CEE
czarny
16

40 00 873 833
H07RN-F
5x4
5
z wtyczką CEE
czarny
32
Nr art.
40 00 873 830
40 00 873 833

EUR
21,10
38,25

KO
WX45
WX45

Wtyczka z zestykiem uziemiającym
2-stykowa z zestykiem uziemiającym · osłona przeciwbryzgowa (IP44) ·
odporna na pękanie · przyłącze do 3 x 2,5 mm² · wejście centralne
do użytku w najcięższych warunkach
Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-/16~
250

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Przewód ogumowany
wysokiej jakości, ciężki typ przewodu, do stosowania w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, a także na zewnątrz, w wodzie użytkowej, w
gospodarstwach rolnych oraz w zakładach, w których występują zagrożenia
wybuchem, zgodnie z normą VDE 0165 · odporny na oleje mineralne i
smary · płaszcz odporny na uderzenia · do stosowania w ciężkim sprzęcie,
np. narzędziach i urządzeniach rolniczych przy średnim obciążeniu
mechanicznym · drobnożyłowy przewód pleciony zgodnie z normą VDE
0295 klasa 5

Nr art.
Napięcie sieciowe V
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Kolor

40 00 873 825
450/750
H07RN-F
3 x 1,5
50
kolor czarny

EUR
69,901)
75,501)

KO
WX45
WX45

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

KO

kolor czarny

40 00 873 855

2,50

WX45

szczególnie do użytku w trudnych warunkach
Kolor

Nr art.

EUR

KO

kolor czarny

40 00 873 857

4,90

WX45

Kolor

Nr art.

EUR

KO

kolor biały

40 00 873 856

1,45

WX45

Gniazdo z zestykiem ochronnym
2-stykowe z zestykiem uziemiającym · wkład poliamidowy · przyłącze do 3 x
2,5 mm² · wejście centralne

Napięcie
V

Kolor

Nr art.

JS

EUR

KO

250

kolor biały

40 00 873 840 +

10

1,05

WX45

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Gniazdo z zestykiem ochronnym
2-stykowe z zestykiem uziemiającym · z odgiętką · wejście centralne
Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-/16~
250

Wtyczka z zestykiem uziemiającym
2-stykowa z zestykiem uziemiającym · z odgiętką · wejście centralne
Prąd
znamionowy A
10-/16~

EUR

40 00 873 826
450/750
H07RN-F
3 x 1,5
50
kolor czerwony
Nr art.
40 00 873 825
40 00 873 826

1)

Nr art.

Wtyczka przenośna Schuko
2-stykowa z zestykiem uziemiającym · wysokiej jakości wtyczka z gumy
pełnej zgodnie z normą DIN 49441 część 2 · z odgiętką · odporna na
ścieranie · odporna na pękanie · odpowiednio duże zwymiarowanie ·
blok termoplastyczny do odciążenia naciągu · pasuje do wszystkich
przewodów o średnicy od 6 do 16 mm · wejście centralne · z wydatną
krawędzią uszczelniającą, zapewniającą porządne osadzenie w złączu ·
osłona przeciwbryzgowa (IP44) · optymalnie pasujące złącze, patrz
nr art. 40 00 873 867

Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-/16~
230

napięcie sieciowe: 450/750 V
zakres temperatur: od -25 °C do + 60 °C

Kolor

Prąd znamionowy A
10-/16~
10-/16~

Napięcie
V
250
250

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kolor

Nr art.

EUR

KO

czarny
pomarańczowy

40 00 873 860
40 00 873 861

2,85
3,60

WX45
WX45

7/79

Wyposażenie warsztatu

Gniazdo z zestykiem ochronnym
2-stykowe z zestykiem uziemiającym · do użytku w
najcięższych warunkach · przyłącze do 3 x 2,5 mm² ·
wejście centralne
40 00 873 880 + 40 00 873 881

do użytku w najcięższych warunkach
Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-/16~
250

Kolor

Nr art.

EUR

KO

czarny

40 00 873 865

3,70

WX45

40 00 873 882

Wtyczka CEE
5-stykowa · osłona przeciwbryzgowa (IP44, IP67) · wszystkie śruby
podłączeniowe otwarte · bez silikonu i halogenu · wejście centralne ·
napięcie 400 V · pozycja wtyczki 6 h
nr art. 40 00 873 882: ze stykiem pomocniczym i niklowanymi stykami

Gniazdo przenośne Schuko
g
2-stykowe z zestykiem uziemiającym · wysokiej jakości wtyczka z gumy
pełnej zgodnie z normą DIN 49440 część 3 · z odgiętką · odporne na
ścieranie · odporne na pękanie · odpowiednio duże zwymiarowanie · blok
termoplastyczny do odciążenia naciągu · pasuje do wszystkich przewodów
o średnicy od 6 do 16 mm · z wydatną krawędzią uszczelniającą
zapewniającą mocne osadzenie w wtyczce · wejście centralne ·
optymalnie dopasowana wtyczka, patrz nr art. 40 00 873 857
szczególnie do użytku w trudnych warunkach
Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-/16~
230

Prąd znamionowy A
16
32
63

Stopień ochrony
IP44
IP44
IP67

40 00 873 885 + 40 00 873 886

Kolor

Nr art.

EUR

KO

czarny

40 00 873 867

8,05

WX45

Nr art.
40 00 873 880
40 00 873 881
40 00 873 882

EUR
3,30
4,45
21,75

KO
WX45
WX45
WX45

40 00 873 887

Złącze CEE
5-stykowe · osłona przeciwbryzgowa · z pokrywą składaną · wszystkie
śruby podłączeniowe otwarte · bez silikonu i halogenu · wejście centralne ·
napięcie 400 V · pozycja wtyczki 6h
nr art. 40 00 873 887: z niklowanymi stykami
Gniazdo z zestykiem ochronnym
2-stykowe z zestykiem uziemiającym · samozamykające ·
z kołnierzem zatrzaskowym · przyłącze do 3 x 2,5 mm² · wejście centralne

Prąd znamionowy A
16
32
63

Stopień ochrony
IP44
IP44
IP67

Nr art.
40 00 873 885
40 00 873 886
40 00 873 887

EUR
4,45
5,60
26,40

KO
WX45
WX45
WX45

do użytku w najcięższych warunkach
Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-/16~
250

Kolor

Nr art.

EUR

KO

czarny

40 00 873 862

4,80

WX45

Puszka zabezpieczająca
wyjątkowo dużych rozmiarów puszka zabezpieczająca do bezpiecznego
połączenia wtyczki i złącza oraz do ochrony przed wilgocią · idealna również
do szczególnie dużych połączeń wtykowych · świetnie nadaje się do prac
z użyciem sprzętu elektrycznego na zewnątrz · wbudowany uchwyt do
zawieszania
Do Ø przewodu
mm
8

Wersja

Nr art.

EUR

KO

osłona przeciwbryzgowa

40 00 873 742

3,55

WX32

Gniazdo podwieszane
z zestykiem uziemiającym · osłona
przeciwbryzgowa (IP44) · przyłącze
do 3 x 2,5 mm² · z uchwytem do zawieszania ·
wejście centralne
solidne wykonanie, nadaje się do użytku
budowlanego
Prąd znamio- Napięcie V
nowy A
10-16~
250
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Kolor

Nr art.

czarny

40 00 873 875

Wtyczka CEE
z wbudowanym przełącznikiem faz · 5-stykowa · osłona przeciwbryzgowa
(IP44) · wszystkie śruby podłączeniowe otwarte · szybki montaż · bez
silikonu i halogenu · wejście centralne · napięcie 400 V · pozycja wtyczki
6h
Prąd znamionowy A
16
32

Nr art.
40 00 873 895
40 00 873 896

EUR
9,25
12,25

KO
WX45
WX45

Gniazdko naścienne CEE
5-stykowe · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · z wejściem na przewód i
pokrywą składaną · wszystkie śruby podłączeniowe otwarte · szybki montaż ·
napięcie 400 V · pozycja wtyczki 6h
EUR

KO

24,75

WX45

Prąd znamionowy A
16
32

Nr art.
40 00 873 890
40 00 873 891

EUR
4,80
6,25

KO
WX45
WX45

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

Wyposażenie warsztatu

40 00 873 912

40 00 873 913

Gniazdko naścienne CEE
5-stykowe · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · możliwość połączeń
przelotowych z okablowaniem fabrycznym · wersja 32 A z bezpiecznikiem
aparatowym do gniazdka z zestykiem uziemiającym · z pokrywą składaną ·
napięcie 400 V · pozycja wtyczki 6h
Nr art.
40 00 873 892
40 00 873 893

Prąd znamionowy A
16
32

EUR
15,60
29,90

KO
WX45
WX45

Kompaktowy rozgałęziacz prądu z przewodem przyłączeniowym
5-stykowy · zwiększone bezpieczeństwo z wysokiej jakości złączami
wtykowymi zgodnie z normą CEE · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · solidne
wykonanie z odpornego na uderzenia poliamidu · okablowany i gotowy do
podłączenia
Przewód ogumowany H07RN-F
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
· z uchwytem do zawieszenia
Nr art.
Wejście

40 00 873 912
1 x wtyczka CEE 16 A,
400 V, 6h
Wyjście
1 x gniazdo CEE 16 A,
400 V, 2 x gniazdo wtykowe z
zestykiem uziemiającym 230 V
Jakość kabli
H07RN-F
Przekrój przewodu mm² 5 x 2,5
Długość przewodu, m
1,5

40 00 873 913
1 x wtyczka CEE 16 A,
400 V, 6h
3 x gniazdo CEE 16 A,
400 V, 6h
H07RN-F
5 x 2,5
1,5

Nr art.
40 00 873 912
40 00 873 913

EUR
45,50
52,65

KO
WX45
WX45

40 00 873 908
40 00 873 907

Adapter CEE
5-stykowy · zgodnie z normą CEE · osłona przeciwbryzgowa (IP44) zgodnie
z normą EN 60309 · do stosowania tylko w połączeniu z przewodami
elastycznymi · prąd znamionowy 16 A · napięcie 400 V

Kompaktowy rozgałęźnik prądu
solidne wykonanie z odpornego na uderzenia poliamidu w wersji
zabezpieczonej przeciwbryzgowo, oszczędność miejsca i łatwe
przechowywanie · kompaktowy rodzaj konstrukcji · zgodnie z normą
EN 60309 · do stosowania tylko w połączeniu z przewodami elastycznymi
(nie wchodzą w skład zestawu)

· solidne wykonanie
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
· kompaktowa budowa

· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wtyczka
wtyczka CEE 16 A,
400 V, 6h
wtyczka CEE 32 A,
400 V, 6h

Złącze
złącze CEE 32 A,
5-stykowe, 400
V, 6h
złącze CEE 16 A,
5-stykowe, 400
V, 6h

Nr art.
40 00 873 907

EUR
32,25

KO
WX45

40 00 873 908

66,75

WX45

40 00 873 909
wtyczka CEE 16 A, 5-stykowe, 400 V, 6h
złącze CEE 32 A, 5-stykowe, 400 V - 6h

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
26,70

Nr art.
40 00 873 942

EUR
32,05

KO
WX45

okablowany i gotowy do podłączenia, z wejściem przez dławnicę kablową z
odciążeniem naciągu
Wskazówka:
Zgodnie z normą EN 60309 stosować tylko w połączeniu z przewodami
elastycznymi!

· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Nr art.
40 00 873 909

Wyjście
1x złącze CEE 16
A, 5-stykowe, 400
V, 6h, 2 x gniazdo
wtykowe z zestykiem
uziemiającym 230 V

Rozdzielacz podwieszany
solidne wykonanie z odpornego na uderzenia poliamidu w wersji
zabezpieczonej przeciwbryzgowo · złącze śrubowe M25 · stabilny uchwyt
do zawieszania zapewnia możliwość uniwersalnego stosowania na
budowie, w warsztacie, jak również doprowadzenie zasilania elektrycznego
do konkretnych maszyn · otwór w uchwycie do zawieszania pozwala szybko
i łatwo zamocować rozdzielacz na ścianie przy pomocy śruby

Przewód adaptera CEE
z wysokiej jakości złączami wtykowymi zgodnie z normą CEE · osłona
przeciwbryzgowa (IP44) · z przewodem zasilającymH07RN-F

Nr art.
Wejście
Wyjście

Wejście
1 x wtyczka
CEE 16 A,
5-stykowa,
400 V, 6 h

KO
WX45

Wejście
złącze śrubowe
M25

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wyjście
1 x CEE 16 A,
400 V, 2 x gniazdo
wtykowe 230 V

Nr art.
40 00 873 943

EUR
37,50

KO
WX45
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Wyposażenie warsztatu
Wahadłowa rozdzielnica prądu
z 2 x 4 gniazdkami z zestykiem uziemiającym · obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia z dużym
uchwytem na narzędzia · z kablem przyłączeniowym 3 x 1,5 mm2, długość 5 m
W komplecie: ze stabilnym, ocynkowanym stalowym łańcuchem, dł. 3 m

Wejście A
1 x wtyczka 230 V, 16

Wyjście
8 gniazd wtykowych
230 V, 16 A

Zabezpieczenie
bez zabezpieczenia

Jakość kabli
H05W-F

Nr art.
40 00 873 946

EUR
26,30

g

KO
WX32

Rozdzielacz podwieszany KHV 8
stabilne, czteropunktowe mocowanie do zawieszenia · w komplecie z systemem linek stalowych do zawieszania (długość
ok. 30 cm razem z haczykiem) · wieszak na spodzie · wymiary: 140 x 140 x 230 mm · materiał: odporny na uderzenia
poliamid

Wyjście
4 x gniazdo wtykowe 230 V
2 x CEE 16 A, 400 V,
2 x gniazdo wtykowe 230 V

Zabezpieczenie
bez zabezpieczenia
bez zabezpieczenia

Nr art.
40 00 873 944
40 00 873 945

EUR
154,00
187,00

KO
WX45
WX45

Wyłącznik ochronny
g
do bezpośredniego podłączenia do przewodu zasilającego urządzenia elektrycznego · duży, łatwy w obsłudze
przycisk wł./wył. · optyczny wskaźnik stanu załączenia · kontrola i detekcja przewodu ochronnego · wyłączenie wszystkich
biegunów · zabezpieczenie podnapięciowe · zgodnie z normą DIN VDE 0661, DIN 40040, wzgl. DIN EN 60721, zgodnie z
BGI 608
· nadaje się do użytku budowlanego w trudnych warunkach
· do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
· możliwość korzystania niezależnie od stosowanego systemu wtyczek

Prąd znamionowy A
16 / 0,03
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Napięcie sieciowe V / Hz
230/50

Przekrój przewodu mm²
2 x 1,5

Nr art.
40 00 873 777

EUR
156,50

KO
WR04

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

Wyposażenie warsztatu
Rozdzielnica gniazdowa
g
stabilna, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego · z wtyczką CEE 16 A · 2 gniazda wtykowe
CEE 400 V 16 A · 4 gniazdka z zestykiem uziemiającym 230 V / 16 A · wszystkie gniazda wtykowe są wyposażone w
samozamykające klapki przeciwbryzgowe · przewód zasilający H07 RN-F 5 x 1,5 mm², długość ok. 2 m
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz

40 00 873 957

40 00 873 956

Wersja
z uchwytem do noszenia
z rurowym stalowym stelażem

Nr art.
40 00 873 956
40 00 873 957

EUR
63,90
68,50

KO
WX32
WX32

Nr art.
40 00 873 986

EUR
332,00

KO
WX45

Rozdzielnia z uchwytem gumowym
obudowa z wysokiej jakości gumy pełnej z uchwytem do noszenia · wszystkie znajdujące się na zewnątrz elementy
metalowe są nierdzewne · gniazda wtykowe z samozamykającymi się klapkami z odpornego na uderzenia poliamidu ·
styki niklowane, wzgl. mosiężne · wyłączniki ochronne znajdują się pod przezroczystą i odporną na uderzenia osłoną
z makrolonu · osłona przeciwbryzgowa (IP54) · z wyłącznikiem różnicowoprądowym, 40 A, 4-styk., 0,03 A
na wszystkich odejściach
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
· kompletnie zmontowana i okablowana

Przewód przyłączeniowy
5 x 6,0 mm² + wtyczka CEE
32 A, 5-stykowa 400 V, 6 h

Wyjście
1 x CEE 32 A, 400 V, 2 CEE
16 A, 400 V, 3 x gniazdo
wtykowe 230 V

Zabezpieczenie
Jakość kabli
H07RN-F
bez zabezpieczenia, 1 x LS
16 A, 3-styk., C, 3 x LS 16 A,
1-styk., C

Kabel przyłączeniowy m
2

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Rozdzielacz - blok wykonany z gumy pełnej
korpus z wysokiej jakości gumy pełnej · z uchwytem do noszenia · wszystkie gniazda wtykowe wyposażone w
samozamykające się pokrywy składane oraz niklowane, wzgl. mosiężne styki · z przewodem zasilającym o długości 2 m
ciężki przewód oponowy H07RN-F
· solidne i kompaktowe wykonanie
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz

40 00 873 971

40 00 873 972

Wejście
wtyczka z gumy pełnej 230 V, 3 x 2,5 mm²
wtyczka CEE, 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm²
wtyczka CEE 16 A, 400 V, 5 x 2,5 mm², z wyłącznikiem
różnicowoprądowym 40 A, 4-stykowa, 0,03 A, na wszystkich odejściach

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wyjście
6 x gniazdo wtykowe 230 V
1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x gniazdo wtykowe 230 V
1 x CEE 16 A, 400 V, 3 x gniazdo wtykowe 230 V

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 873 974

40 00 873 974

Nr art.
40 00 873 971
40 00 873 972
40 00 873 974

EUR
121,50
131,00
174,75

KO
WX45
WX45
WX45
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Wyposażenie warsztatu
Rozdzielnia
g
obudowa z tworzywa sztucznego ABS odpornego na uderzenia i pęknięcia · przyrząd do nawijania przewodu zasilającego ·
przeźroczyste pokrywy ochronne dla wyłączników różnicowo-prądowych i ochronnych (wyłączniki różnicowo-prądowe i
ochronne są uzależnione od modelu) · osłona przeciwbryzgowa (IP44)
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Nr art.
Wersja

40 00 873 965
-

40 00 873 965

40 00 873 966

wyposażenie: 40 00 873 965

wyposażenie: 40 00 873 966

40 00 873 967

40 00 873 968

wyposażenie: 40 00 873 967

wyposażenie: 40 00 873 968

40 00 873 966
-

40 00 873 967
z wytrzymałym, galwanicznie ocynkowanym
stojakiem z rur stalowych zapewniającym
dobrą stabilność oraz z dodatkową ochroną
obudowy, ergonomicznym, izolowanym przed
niską temperaturą uchwytem tworzywowym
5 x 4 mm² +
5 x 2,5 mm² +
Przewód przyłączeniowy 5 x 2,5 mm² +
wtyczka CEE 16 A, 5-stykowa, wtyczka CEE 16 A, 5-stykowa, wtyczka CEE 32 A, 5-stykowa, 400 V
400 V
400 V
2 x CEE 32 A, 400 V,
2 x CEE 16 A, 400 V,
Wyjście
2 x CEE 16 A, 400 V,
2 x CEE 16 A, 400 V,
4 x gniazdo wtykowe 16 A,
4 x gniazdo wtykowe 16 A,
4 x gniazdo wtykowe 16 A, 230 V
230 V
230 V
Zabezpieczenie
bez zabezpieczenia
1 Fi-40 A, 4-styk. 0,03 A
1 Fi-40 A, 4-styk. 0,03 A
poprzez wszystkie wyjścia
poprzez wszystkie wyjścia
1 x LS 16 A, 3-stykowe
2 x LS 16 A, 1-stykowe
Jakość kabli
H07RN-F
H07RN-F
H07RN-F
Długość przewodu, m
2
2
2
Wersja
z wytrzymałym, galwanicznie ocynkowanym stojakiem z rur stalowych zapewniającym dobrą stabilność oraz z dodatkową ochroną obudowy, ergonomicznym, izolowanym przed niską temperaturą uchwytem tworzywowym
z wytrzymałym, galwanicznie ocynkowanym stojakiem z rur stalowych zapewniającym dobrą stabilność oraz z dodatkową ochroną obudowy, ergonomicznym, izolowanym przed niską temperaturą uchwytem tworzywowym
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40 00 873 968
z wytrzymałym, galwanicznie ocynkowanym
stojakiem z rur stalowych zapewniającym
dobrą stabilność oraz z dodatkową ochroną
obudowy, ergonomicznym, izolowanym przed
niską temperaturą uchwytem tworzywowym
5 x 4 mm² +
wtyczka CEE 32 A, 5-stykowa, 400 V
1 x CEE 32 A, 400 V,
1 x CEE 16 A, 400 V,
6 x gniazdo wtykowe 16 A, 230 V
1 Fi-40 A, 4-styk. 0,03 A
poprzez wszystkie wyjścia
1 x LS 16 A, 3-stykowe
2 x LS 16 A, 1-stykowe
H07RN-F
2
Nr art.
40 00 873 965
40 00 873 966
40 00 873 967

EUR
61,25
112,90
204,00

KO
WR04
WR04
WR04

40 00 873 968

192,50

WR04

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

Wyposażenie warsztatu
Rozdzielacz prądu, wolnostojący
z solidnym, ocynkowanym galwanicznie stojakiem z rury stalowej · łatwe przenoszenie i przechowywanie dzięki prostemu
składaniu stojaka · solidna, odporna na uderzenia obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS · bezpieczniki
automatyczne zainstalowano pod przezroczystą i odporną na uderzenia osłoną · wszystkie znajdujące się na zewnątrz
elementy metalowe oraz śruby pokrywy są nierdzewne · gniazda wtykowe zostały wykonane z odpornego na uderzenia
poliamidu 6 i wyposażone w niklowane, wzgl. mosiężne styki · osłona przeciwbryzgowa · (IP54 ) · zamykana ·
z umieszczonym z boku obudowy klipsem na kabel · kompletnie zmontowana i okablowana
Przewód zasilający H07 RN-F
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz

40 00 873 979

40 00 873 980

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

wyposażenie: 40 00 873 979

wyposażenie: 40 00 873 980

40 00 873 983 z elektrycznym
licznikiem trójfazowym

wyposażenie: 40 00 873 983

zamykana

Nr art.
40 00 873 979
Przewód przyłączeniowy 5 x 2,5 mm² z wtyczką CEE 16 A, 5-styk., 400 V, 6h
Wyjście
2 x CEE 16 A, 400 V, 4 x gniazdo wtykowe 230 V,
wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, 4-styk., 0,03 A
na wszystkich odejściach

40 00 873 980
5 x 6,0 mm² z wtyczką CEE 32 A, 5-styk., 400 V, 6h
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V,
4 x gniazdo wtykowe 230 V, wyłącznik
różnicowoprądowy 40 A,
4-styk., 0,03 A na wszystkich odejściach

Zabezpieczenie

bez zabezpieczenia, 1 x LS 16 A, 3-styk., C,
4 x LS 16 A, 1-styk. C
H07RN-F 5G 6,0 mm²
2

bez zabezpieczenia, 2 x LS 16 A, 1-styk. C

Jakość kabli
H07RN-F 5G 2,5 mm²
Kabel przyłączeniowy m 2

40 00 873 983
5 x 6,0 mm² z wtyczką CEE 32 A, 5-styk., 400 V, 6h
1 x CEE 32 A, 400 V, 2 x CEE 16 A, 400 V,
4 x gniazdo wtykowe 230 V, wyłącznik
różnicowoprądowy 40 A, 4-styk., 0,03 A na wszystkich odejściach i regenerowany, legalizowany
elektryczny licznik trójfazowy REG 10 (40) A
bez zabezpieczenia, 1 x LS 16 A, 3-styk., C,
2 x LS 16 A, 1-styk. C
H07RN-F 5G 6,0 mm²
2

Wersja
z wbudowanym, regenerowanym, legalizowanym i dopuszczonym do celów rozliczeniowych licznikiem, solidne wykonanie i uniwersalne
zastosowanie

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 873 979
40 00 873 980
40 00 873 983

EUR
319,00
378,00
586,50

KO
WX45
WX45
WX45
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Wyposażenie warsztatu
Naścienny rozdzielacz prądu
solidna i odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego ABS gwarantuje bezproblemowe obciążenie gniazd
wtykowych podczas wyjmowania wtyczki · bezpieczniki automatyczne zainstalowano pod przezroczystą i odporną
na uderzenia osłoną z makrolonu · wszystkie znajdujące się na zewnątrz elementy metalowe oraz śruby pokrywy są
nierdzewne · gniazda wtykowe zostały wykonane z odpornego na uderzenia poliamidu 6 i wyposażone w niklowane,
wzgl. mosiężne styki · wejście przez przepust kablowy M32 u góry (z zaślepką przepustu kablowego M32 na dole) ·
osłona przeciwbryzgowa (IP54)
· dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
· kompletnie zmontowany i okablowany

wyposażenie: 40 00 873 990

wyposażenie: 40 00 873 991

Wyjście
2 x CEE 16 A, 400 V, 3 x gniazdo wtykowe
230 V
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V,
3 x gniazdo wtykowe 230 V

Zabezpieczenie
1 x LS 16 A, 3-styk., C, 1 x LS 16 A, 1-styk., C

Nr art.
40 00 873 990

EUR
165,00

KO
WX45

1 x LS 32 A, 3-styk., C, 1 x LS 16 A, 3-styk., C,
1 x LS 16 A, 1-styk., C

40 00 873 991

208,00

WX45

Naścienny rozdzielacz prądu
solidna i odporna na uderzenia obudowa z tworzywa ABS · gwarantuje bezproblemowe obciążenie gniazd wtykowych
podczas wyjmowania wtyczki · bezpieczniki automatyczne zainstalowano pod przezroczystą i odporną na uderzenia
osłoną z makrolonu · wszystkie znajdujące się na zewnątrz elementy metalowe oraz śruby pokrywy są nierdzewne ·
gniazda wtykowe zostały wykonane z odpornego na uderzenia poliamidu 6 i wyposażone w niklowane, wzgl. mosiężne
styki · zamykany · wejście przez przepust kablowy M32 u góry (z zaślepką przepustu kablowego M32 na dole) · osłona
przeciwbryzgowa (IP54)
dopuszczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
całkowicie zmontowany i z okablowaniem gotowym do podłączenia

wyposażenie: 40 00 873 995

wyposażenie: 40 00 873 996

Wyjście
2 x CEE 16 A, 400 V,
4 gniazda wtykowe 230 V
1 x CEE 32 A, 400 V, 1 x CEE 16 A, 400 V,
4 gniazda wtykowe 230 V
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Zabezpieczenie
1 x LS 16 A, 3-styk., C, 1 x LS 16 A, 1-styk.,
C / wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, 400 V,
4-styk., 0,03 A na wszystkich odejściach
1 x LS 32 A, 3-styk., C, 1 x LS 16 A, 3-styk.,
C, 1 x LS 16 A, 1-styk., C / wyłącznik
różnicowoprądowy 40 A, 400 V, 4-styk.,
0,03 A na wszystkich odejściach

Nr art.
40 00 873 995

EUR
275,00

KO
WX45

40 00 873 996

298,00

WX45

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

Wyposażenie warsztatu

Zegar sterujący
g
mechaniczny · do obszaru wewnętrznego · 96 czasów przełączania
dziennie · najmniejszy odstęp przełączania 15 minut · włączanie manualne ·
ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed dziećmi · kompaktowa budowa ·
moc przełączania maks. 3650 W
Nr art.
Napięcie sieciowe V
Prąd znamionowy A

40 00 877 102
230
16
Nr art.
40 00 877 102

EUR
3,25

KO
WX32

Zegar sterujący Primera-Line
g
wersja cyfrowa · z programem tygodniowym · również
dla obszaru zewnętrznego · duży wyświetlacz dla
dni tygodnia, wskaźnik godzin do wyboru w formacie
12- i 24-godzinnym, wyświetlanie minut i sekund oraz
wybranego trybu pracy · 20 programów włączania/wyłączania z dniem
tygodnia · ustawianie godzin i minut · łatwa obsługa za pomocą obsługi
4 przyciskami · najkrótszy czas przełączania 1 minuta · funkcja odliczania
wstecznego i przypadkowa · (zintegrowany akumulator NiMH) · ręczna
funkcja włączania/wyłączania · możliwość przerywania bieżących
programów · pamięć danych w przypadku awarii zasilania · gniazdo
z zabezpieczeniem przed dziećmi i pokrywą bryzgoszczelną · moc
przełączania maks. 3650 W
szczególne zalety produktu:
ze względu na praktyczną konstrukcję obudowy, w przypadku łączonych
przełączników z gniazdem wtykowym, włącznik światła nie jest zakrywany
przez obudowę zegara
Nr art.
Napięcie sieciowe V
Prąd znamionowy A

40 00 877 105
230
16
Nr art.
40 00 877 105

Zegar sterujący
g
mechaniczny · do obszaru zewnętrznego · 96 czasów przełączania
dziennie · najmniejszy odstęp przełączania 15 minut · włączanie manualne ·
temperatura robocza do -25°C · ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
dziećmi · osłona przeciwbryzgowa (IP44) · moc przełączania maks.
3650 W
Nr art.
Napięcie sieciowe V
Prąd znamionowy A

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

KO
WX32

Nr art.

EUR

KO

40 00 900 280

6,25

WK31

Nr art.

EUR

KO

40 00 900 282

8,65

WK31

Nr art.

EUR

KO

40 00 900 288

6,75

WK31

Uniwersalny przełącznik do pomieszczeń
wilgotnych
do instalacji natynkowej · termoplastyczne
tworzywo sztuczne · z bezśrubowymi zaciskami
przyłączeniowymi, maks. przekrój przewodu
2,5 mm² · duża przestrzeń podłączeniowa
dzięki kompaktowym wkładkom · osłona
przeciwbryzgowa (IP54)
kolor obudowy: jasnoszary
kolor przełącznika kołyskowego: stalowy niebieski

40 00 877 101
230
16
Nr art.
40 00 877 101

EUR
12,75

EUR
4,65

KO
WX32

Prąd znamionowy
A
10

Napięcie sieciowe
V / Hz
250/50

Podwójny przełącznik do pomieszczeń
wilgotnych
do instalacji natynkowej · termoplastyczne
tworzywo sztuczne · z bezśrubowymi zaciskami
przyłączeniowymi, maks. przekrój przewodu
2,5 mm² · duża przestrzeń podłączeniowa
dzięki kompaktowym wkładkom · osłona
przeciwbryzgowa (IP54)
kolor obudowy: jasnoszary
kolor przełącznika kołyskowego: stalowy niebieski
Zegar sterujący Primera-Line
g
wersja cyfrowa · z programem tygodniowym · do obszaru
wewnętrznego · duży wyświetlacz dla dni tygodnia, wskaźnik godzin do
wyboru w formacie 12- i 24-godzinnym, wyświetlanie minut i sekund oraz
wybranego trybu pracy · 20 programów włączania/wyłączania z dniem
tygodnia · łatwa obsługa za pomocą obsługi 4 przyciskami · najkrótszy czas
przełączania 1 minuta · funkcja odliczania wstecznego i przypadkowa ·
przełączanie czas letni-zimowy · ręczna funkcja włączania/wyłączania ·
możliwość przerywania bieżących programów · pamięć danych w przypadku
awarii zasilania · gniazda wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi ·
moc przełączania maks. 3650 W
szczególne zalety produktu:
ze względu na praktyczną konstrukcję obudowy, w przypadku łączonych
przełączników z gniazdem wtykowym, włącznik światła nie jest zakrywany
przez obudowę zegara
Nr art.
Napięcie sieciowe V
Prąd znamionowy A

40 00 877 106
230
16
Nr art.
40 00 877 106

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Prąd znamionowy
A
10

Napięcie sieciowe
V / Hz
250/50

Przełącznik do pomieszczeń wilgotnych
1-biegunowy · do instalacji natynkowej ·
termoplastyczne tworzywo sztuczne · z
bezśrubowymi zaciskami przyłączeniowymi,
maks. przekrój przewodu 2,5 mm² · duża
przestrzeń podłączeniowa dzięki kompaktowym
wkładkom · osłona przeciwbryzgowa (IP54)
kolor obudowy: jasnoszary
kolor przełącznika kołyskowego: stalowy niebieski

EUR
10,50

KO
WX32

Prąd znamionowy
A
10

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Napięcie sieciowe
V / Hz
250/50
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Wyposażenie warsztatu

Gniazdko z zestykiem uziemiającym
z kablami przyłączeniowymi do przekroju przewodu do
2,5 mm² · ze złączkami

40 00 900 290

Prąd znamio- Napięcie sienowy A
ciowe V / Hz
16~
250/50

Wersja

Nr art.

EUR

KO

250 V AC,
10/16 A

40 00 900 347

3,35

WK31

EUR
15,75

KO
WK31

EUR
1,25

KO
WK31

EUR
2,05

KO
WK31

40 00 900 292

Gniazdo do pomieszczeń wilgotnych
do instalacji natynkowej · termoplastyczne tworzywo sztuczne · z
bezśrubowymi zaciskami przyłączeniowymi, maks. przekrój przewodu
2,5 mm² · duża przestrzeń podłączeniowa dzięki kompaktowym wkładom ·
obrotowa, wzgl. wymienna pokrywa składana gniazda wtykowego · osłona
przeciwbryzgowa (IP54) · bez zabezpieczenia przed dziećmi
kolor obudowy: jasnoszary
kolor przełącznika kołyskowego: stalowy niebieski
Prąd znamionowy A
10-/16~
10-/16~

Napięcie sieciowe V / Hz
250/50
230/50

Wersja

Nr art.

pojedyncze
podwójne

40 00 900 290
40 00 900 292

EUR

KO

5,45
11,25

WK31
WK31

Gniazdko antenowe
puszka przelotowa do anten pojedynczych, zbiorczych,
sieci kablowych szerokopasmowych oraz anten
satelitarnych · gniazda szerokopasmowe · kanały
dwukierunkowe (5 - 30 / 5 - 65 MHz) · tłumienie
przyłączenia 14 dB(A) · tłumienie przelotowe 1,5 / 2,3
dB(A) · pobieranie sygnału w technologii sprzęgaczy
dwukierunkowych · z 2 wyjściami
Zakres częstotliwości MHz
5 - 2200

Nr art.
40 00 900 370

Przełącznik powierzchniowy
do przełączników i przycisków · powierzchnia o wysokim
połysku · materiał: termoplast, bez silikonu, PVC i
halogenu · kompensacja tapety do 2,5 mm

Przełącznik do pomieszczeń wilgotnych
uniwersalny wyłącznik / przełącznik i gniazdo
wtykowe z zestykiem uziemiającym
z pokrywą składaną · ze złączkami ·
możliwość zastosowania jako odłączane
gniazdo wtykowe (10A) · do instalacji
natynkowej · termoplastyczne tworzywo
sztuczne · z bezśrubowymi zaciskami przyłączeniowymi, maks. przekrój
przewodu 2,5 mm² · duża przestrzeń podłączeniowa dzięki kompaktowym
wkładkom · możliwość podłączenia od góry i od dołu · osłona
przeciwbryzgowa (IP54) ·
obrotowe, wzgl. wymienne pokrywy składane gniazd wtykowych

Napięcie sieciowe
V / Hz
250/50

Nr art.
40 00 900 294

Kolor
biały alpejski (zbliżony
do RAL 9010)

EUR

KO

12,00

WK31

Nr art.
40 00 900 350

Podwójny przełącznik szeregowy
do przełączników i przycisków szeregowych ·
powierzchnia o wysokim połysku · materiał: termoplast,
bez silikonu, PVC i halogenu · kompensacja tapety do
2,5 mm
Kolor
biały alpejski (zbliżony do RAL 9010)

kolor obudowy: jasnoszary
kolor przełącznika kołyskowego: stalowy niebieski
Prąd znamionowy
A
10/16

Wersja
bez soczewki

Nr art.
40 00 900 352

Przełącznik / przycisk
ze złączkami do 2,5 mm²
Typ
uniwersalny
wyłącznik
przycisk/
zestyk
zwierny

Prąd znamio- Napięcie sienowy A
ciowe V / Hz
10~
250/50

Nr art.

EUR

KO

40 00 900 342

4,15

WK31

10~

40 00 900 344

4,95

WK31

250/50

Ramka
powierzchnia o wysokim połysku · do instalacji pionowej i poziomej ·
szerokość ramki 82 mm · materiał: termoplast, bez silikonu, PVC i halogenu ·
wąska ramka i duże promienie narożników

Przełącznik seryjny
ze złączkami do 2,5 mm² · 2 zestyki zwierne
Typ
przełącznik
seryjny
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Prąd znamio- Napięcie sienowy A
ciowe V / Hz
10~
250/50

Kolor biały alpejski (zbliżony do RAL 9010)

Nr art.

EUR

KO

40 00 900 343

5,50

WK31

Wersja
pojedyncza
podwójna
3-krotne

Nr art.
40 00 900 358
40 00 900 359
40 00 900 360

EUR
1,05
2,15
3,15

KO
WK31
WK31
WK31

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

Wyposażenie warsztatu

Pokrywa
do gniazdek antenowych · powierzchnia o wysokim
połysku · z różnymi śrubami mocującymi · pasuje do
wszystkich standardowych gniazdek antenowych ·
materiał: termoplast, bez silikonu, PVC i halogenu
Wersja
TV / radio z 2
otworami

Kolor
biały alpejski (zbliżony
do RAL 9010)

Nr art.
40 00 900 356

EUR
1,90

KO
WK31

Puszka podtynkowa przełącznikowa
otwory do wyłamania na przewody oraz rurę IEC Ø 20 mm 20 mm i
25 mm · z krawędzią wzmacniającą i zabezpieczonym przed skręcaniem
kwadratowym króćcem tunelowym · z 4 otworami na śruby oraz 2 króćcami
tunelowymi · do mocowania śrubowego i rozporowego urządzeń · rozstaw
otworów pod śrubę: 60 mm · stopień ochrony IP20 · z polistyrenu ·
ognioodporność do 650 °C · bez halogenu i silikonu · bez śrub mocujących ·
z 4 otworami pod śrubę
Ø mm
60
60
1)

Głębokość mm
44 (płaska)
62 (głęboka)

Nr art.
40 00 900 505 +
40 00 900 506 +

JS
25
25

EUR
0,141)
0,231)

KO
WK31
WK31

cena za szt.

Przewód płaszczowy
do stosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, jak również na
zewnątrz · instalacja natynkowa, podtynkowa lub w warstwie tynku · nie
nadaje się do prowadzenia w ziemi · goły, jednodrutowy przewód miedziany ·
z blokowaniem położenia · obwój ośrodka, końcówka izolacyjna i płaszcz z
PVC
Kolor szary
Napięcie Długość
V
m

Jakość
kabli

500
500

NYM-J
NYM-J

1)

100
100

Przekrój
przewodu
mm²
3 x 1,5
5 x 1,5

Nr art.
40 00 900 368
40 00 900 369

EUR

KO

74,251)
120,001)

WK31
WK31

wahające się ceny miedzi, proszę zapytać o aktualną cenę

Puszka rozgałęźna podtynkowa
otwory do wyłamania na przewody i rury o rozmiarze nominalnym 16 oraz
rurę IEC Ø 20 mm · z krawędzią wzmacniającą · z 2 otworami na śruby ·
do pokrywki sprężynującej lub przykręcanej · rozstaw śrub pokrywy 67
mm · stopień ochrony IP20 · polistyren · ognioodporność do 650 °C · bez
halogenu i silikonu · bez śrub mocujących
Ø mm
70
1)

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Puszka rozgałęźna do pomieszczeń wilgotnych
do instalacji natynkowej · z 12 samouszczelniającymi membranami · osłona
przeciwbryzgowa · stopień ochrony IP54 · dwa uchwyty montażowe ·
z otworem poprzecznym i wzdłużnym · pokrywa zamontowana · duża
przestrzeń zaciskowa
Dł. x szer. x wys.
mm
85 x 85 x 40

Kolor

Nr art.

EUR

KO

szary

40 00 900 500

0,95

WK31

Głębokość Kolor
mm
40
czarny

Kolor

Nr art.

EUR

KO

szary

40 00 900 502

7,25

WK31

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

25

EUR
1)

0,19

KO
WK31

Sprężynująca zaślepka wtykowa
do puszek rozgałęźnych podtynkowych · z tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia · stabilna, szeroka sprężyna zaciskowa · delikatnie ścięta
krawędź zaślepki, zapewniająca „czyste wykończenie w miejscu zetknięcia
ze ścianą · duża średnica zewnętrzna, umożliwiająca pełne zasłonięcie
puszek

1)

Dł. x szer. x wys.
mm
110 x 110 x 67

40 00 900 510 +

JS

cena za szt.

Nr art.
40 00 900 511 +
40 00 900 512 +

Ø mm
60
70

Puszka rozgałęźna do pomieszczeń wilgotnych
do instalacji natynkowej · z 6 otworami do wyłamania · sześć tulejek
wpustowych M20/25 w komplecie · stopień ochrony: z tulejkami
wpustowymi IP54, ze złączami śrubowymi IP65 (nie wchodzą w skład
zestawu) · pokrywa z polipropylenu, puszka z polietylenu · ognioodporna ·
z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia · z nierdzewnymi śrubami
ze stali szlachetnej · z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia · bez
zacisku

Nr art.

JS
50
50

EUR
0,181)
0,181)

KO
WK31
WK31

cena za szt.

Puszka przełącznikowa do płyt gipsowo-kartonowych
z osobnymi króćcami łącznikowymi · wstępnie zamontowane śruby
mocujące i szerokie, stabilne zaczepy pazurkowate · dla grubości płyty
7 - 35 mm · · odstęp od śrub urządzenia 60 mm · otwory do wyłamania na
przewody i rury · materiał polipropylen
Ø mm
68
68

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Głębokość mm
47 (płaska)
61 (głęboka)

Nr art.
40 00 900 520
40 00 900 521

EUR
0,70
0,90

KO
WK31
WK31
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Wyposażenie warsztatu

Puszka przełącznikowa
do płyt gipsowo-kartonowych
otwory do wyłamania na przewody i rury · podwójna
do połączeń · za pomocą dołączonych do zestawu
króćców łącznikowych · wstępnie zamontowane
śruby mocujące i szerokie, stabilne zaczepy
pazurkowate · rozstaw otworów na śruby 60 mm
Ø mm
2 x 68

Głębokość mm
47

Nr art.
40 00 900 524

EUR
2,05

KO
WK31

Puszka rozgałęźna do płyt gipsowo-kartonowych
otwory do wyłamania na przewody i rury · z białą
pokrywą ·wstępnie zamontowane śruby mocujące ·
szerokie, stabilne zaczepy pazurkowate
Ø mm
70

Głębokość mm
50

Jakość kabli
H03VV-F

Długość
mm
200

Nr art.
40 00 900 527

EUR
1,50

1)

Do gwoździ mm
2 x 30
2 x 30
2 x 35

Przekrój
znamionowy
mm²
4

450
450

6
4

450

6

EUR

KO

40 00 900 598

1,70

WK31

EUR
2,901)
2,901)
4,501)

KO
WK31
WK31
WK31

Wtykowa listwa zaciskowa
12-stykowy · odcinana · mosiężne wkładki · izolacja poliamidowa · maks.
odporność termiczna do 100 °C · obustronnie otwarta · z otwartymi,
zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami stykowymi

1)

cena za szt.
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EUR

KO

1,5 x
2,5
2,5 x 4
1,5 x
2,5
2,5 x 4

biały

40 00 900 575 +

10

0,701)

WK31

biały
różne
kolory
różne
kolory

40 00 900 577 +
40 00 900 580 +

10
10

0,701)
0,701)

WK31
WK31

40 00 900 581 +

10

0,801)

WK31

cena za szt.

Zakres
zacisku
mm²
3 x 1,0 - 2,5
5 x 0,5 - 1,5
5 x 1,5 - 2,5
1)

Kolor

Zawartość
każdego
kartonu szt.
100
100
100

szary
szary
szary

Nr art.

EUR

KO

14,801)
13,951)
17,601)

WK31
WK31
WK31

JS
25
25
25
25
5

EUR
0,501)
0,501)
0,501)
0,951)
0,951)

KO
WK31
WK31
WK31
WK31
WK31

JS
20
20
20
20

EUR
0,601)
0,701)
0,701)
0,801)

KO
WK31
WK31
WK31
WK31

40 00 900 590
40 00 900 591
40 00 900 592

cena za karton/100 szt.

gL = pełnozakresowa ochrona przewodów
Prąd znamionowy A
16
20
25
35
50
1)

Zakres
zacisku
mm²
2,5 - 6

JS

Bezpiecznik
D II gL-gG E27 / DT II
D III gL-gG 500 V E33 / D III

cena za karton

Zakres
napięcia
nominalnego V
400

Nr art.

Złączka
z poliamidu · zacisk bezśrubowy gwarantuje szybkie i bezpieczne połączenie ·
do masywnych przewodów miedzianych · oszczędność miejsca dzięki
wyjątkowo małej konstrukcji · bezpieczna dla palców izolacja · z rowkiem
ułatwiającym kontrolę napięcia w przewodzie · możliwość ponownego
rozłączenia połączeń · bez ryzyka przetknięcia nieosłoniętych końcówek
przewodu · odporność temperaturowa w zakresie od - 30 °C do + 105 °C
Produkt zapakowany w kartonie

Nr art.

Nr art.
40 00 900 550
40 00 900 552
40 00 900 554

Zakres Kolor
zacisku
mm²

KO
WK31

Obejma przybijana
z polipropylenu · kolor szary, RAL 7035 · otwór na wylot ·
gwóźdź stalowy w komplecie · odporna na uderzenia i
pęknięcia · z hartowanej, ocynkowanej galwanicznie stali ·
optymalny kształt zaczepów zapewniających bezpieczne
przytrzymanie przewodu
jedn. opak. = 100 sztuk w kartonie
Do Ø przewodu mm
5- 7
7-12
10-14

Zakres
napięcia
nominalnego V
450

1)

Gniazdo wtykowe przemysłowe do remontów
do bezpiecznego i szybkiego oprzewodowania · oprawa z płaszczem
gładkim z tworzywa sztucznego E27 · z zaciskiem przyłączeniowym i
odciążeniem naciągu · dopuszczona dla żarówki o mocy maks. 60 W
okablowana i gotowa do podłączenia
Przekrój przewodu mm²
2 x 0,75

Listwa do łączenia przewodów
12-stykowa · odcinana · mosiężne wkładki · izolacja polietylenowa ·
odporność temperaturowa do 85 C · z otwartymi, zabezpieczonymi przed
zgubieniem śrubami stykowymi

Kolor

Nr art.

JS

EUR

KO

sortowana

40 00 900 565 +

10

0,701)

WK31

Oprawka
E27 / D II
E27 / D II
E27 / D II
E33 / D III
E33 / D III

Nr art.
40 00 900 721
40 00 900 722
40 00 900 723
40 00 900 724
40 00 900 725

+
+
+
+
+

cena za szt.

Bezpiecznik topikowy
D0 1 gL-gG E14 / D01
D0 2 gL-gG 500 V E18 / D02
gL = pełnozakresowa ochrona przewodów
Prąd znamionowy A
16
20
25
35
1)

Oprawka
E14 / D01
E18 / D02
E18 / D02
E18 / D02

Nr art.
40 00 900 736
40 00 900 737
40 00 900 738
40 00 900 739

cena za szt.

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

Wyposażenie warsztatu

Reflektor ręczny LED UniLux AccuLux
profesjonalny akumulatorowy reflektor ręczny LED Power · dwustopniowa
regulacja światła: 20% / 100%, niezwykle jasne i jednorodne oświetlenie
dzięki specjalnemu kształtowi soczewek z regulowanym bezstopniowo
ogniskowaniem strumienia świetlnego · możliwość dołączenia funkcji
oświetlenia awaryjnego · wskaźnik naładowania akumulatora
W zestawie: naścienna stacja dokująca, kabel ładujący 100 - 240V, 12/24 V,
USB i barwne przesłony w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Długość wiązki światła m
Strumień świetlny mb
Czas świecenia h
Akumulator

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kolor
czarno-żółta

40 00 901 120
3,7
4400
ok. 1000
270
6 - 35
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 901 120

EUR
79,50

40 00 876 515
7,2
3000
1500
10
IP54
550
maks. 3,5
halogen: 1 - 6 / LED: 200
NiMH
Nr art.
40 00 876 515

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Długość wiązki światła m
Pobór mocy W
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas świecenia h / h
Akumulator

KO
WB16

Reflektor ręczny akumulatorowy ASN 15 HD plus
z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia · proces ładowania
sterowany mikrokontrolerem (ładowarka szybkiego ładowania) · detekcja
uszkodzenia akumulatorów wraz z kablem do ładowania w samochodzie
i wymiennym systemem wtyczek do zasilacza 100-240 V · wskaźnik
pozostałego poziomu naładowania akumulatorów w uchwycie reflektora
· układ elektroniczny zabezpieczony przed awarią zasilania · możliwość
oddzielnego ładowania pakietu akumulatorowego · nadaje się do użytku w
rękawicach roboczych i strażackich · przyciemniane światło halogenowe ·
stożek świetlny z możliwością ogniskowania
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Długość wiązki światła m
Pobór mocy W
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h / h
Akumulator

Reflektor ręczny akumulatorowy Power Light 5.1
lampa robocza i do oświetlenia awaryjnego · bezobsługowy
akumulator ołowiowo-żelowy · wskaźnik poziomu naładowania
baterii za pośrednictwem diod LED · system ładowania z wejściem
szerokozakresowym 100-240 V · przejściówka samochodowa 12-24 V ·
układ elektroniczny zabezpieczony przed awarią zasilania · powierzchnia
powlekana gumą
W zestawie: uchwyt ścienny, wtyczka samochodowa i zasilacz

Nr art.
40 00 876 517

EUR
124,35

KO
WX28

Reflektor ręczny akumulatorowy HSL-1
LED High-End Digital White · z tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia · niezwykle jasne · ładowalny akumulator litowy · trzy funkcje
świecenia 100 % / 20 % / światło błyskowe · bezstopniowe ogniskowanie
od światła spotowego do powierzchniowego · możliwość użycia jako
oświetlenie awaryjne · do napięcia 100-240 V · przysłony barwne w kolorze
czerwonym / niebieskim / zielonym · układ elektroniczny zabezpieczony
przed awarią zasilania · pyłoszczelny i bryzgoszczelny
W zestawie: kabel do ładowania w samochodzie i wymienny system
wtyczek, ze stacją dokującą i uchwytem ściennym
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Długość wiązki światła m
Pobór mocy W
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

EUR
105,50

40 00 876 517
6
4500
ok. 800
5
IP65
50
ksenonowy: 5 / LED: 20
ołowiowo-żelowy

KO
WX28

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 876 518
3,7
4000
ok. 1500
3
IP54
180
maks. 8
do 25
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 876 518

EUR
152,50

KO
WX28

7/91

Wyposażenie warsztatu

Lampa robocza / do oświetlenia awaryjnego JobLux 90 LED Focus
wyposażona w zabezpieczone na wypadek awarii, jasne diody LED Power
3 W jako światło główne · brak konieczności wymiany lampy · czas
świecenia wydłuża się do 10 godzin · dla zapewnienia maksymalnej mocy
oświetleniowej lampa JobLux90 LED Focus została dodatkowo wyposażona
w funkcję ogniskowania za pomocą soczewki · LED 5 mm jako lampa
pilotowa · funkcja oświetlenia awaryjnego włącza się w przypadku
awarii zasilania · elektronicznie regulowane ładowanie akumulatora ·
zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem · głowica lampy z
możliwością przechylenia w zakresie 120° · solidna, odporna na uderzenia
obudowa
W zestawie: uchwyt ścienny, pasek na ramię, ładowarka 230 V AC, kabel
przyłączeniowy do ładowania z sieci
Nr art.
Moc W
Czas świecenia h / h
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Wys. x szer. x gł. mm
336 x 126 x 112

7/92

Kolor
czerwony

40 00 901 166
3
HL: 10 / PL: 120
ok. 10
160
Nr art.
40 00 901 166

Lampa robocza / do oświetlenia awaryjnego AccuLux SL5 LED Set
bryzgoszczelny i pyłoszczelny ręczny reflektor roboczy z możliwością
ponownego ładowania · intensywne i równomierne oświetlenie · 3 diody
LED jako lampa główna z funkcją automatycznego przełączania na lampę
pilotową LED · brak potrzeby wymiany żarówki LED · niewielki ciężar · ·
głowica lampy z możliwością przechylenia w zakresie 110° · sygnalizacja
pozostałego poziomu naładowania za pomocą czterech diod LED · wysokiej
jakości akumulator ołowiowo-żelowy · ze stacją dokującą
szczególne zalety produktu:
wydłużony czas świecenia · wyraźnie jaśniejsze światło · brak konieczności
wymiany lampy
W zestawie: reflektor ręczny ze stacją dokującą, osłona do przyłbicy w
kolorze pomarańczowym, kabel przyłączeniowy 230 V z wtyczką płaską
oraz kabel przyłączeniowy 12/24 V z zamontowaną wtyczką do gniazda
zapalniczki
Nr art.
Moc W
Czas świecenia h / h
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m

EUR
124,50

KO
WB16

Wys. x szer. x gł. mm
104 x 245 x 120

40 00 901 164
3
HL: 5 / PL: 75
ok. 15
ca.150

Kolor
czarny / czerwony

Nr art.
40 00 901 164

EUR
162,00

KO
WB16

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

Wyposażenie warsztatu

Latarka kieszonkowa X20
w technologii LED · osłona przeciwbryzgowa · poręczna metalowa
latarka kieszonkowa LED o dużej wydajności świecenia · srebrna z czarnymi
aplikacjami
W zestawie baterie (2 x typ AA) oraz wytrzymały uchwyt na dłoń
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 816
Lampa robocza AccuLux 90A LED
z super mocnym światłem żarówki · wysokowydajna lampa robocza z
możliwością ponownego ładowania i funkcją oświetlenia awaryjnego (w
przypadku awarii napięcia sieciowego funkcja oświetlenia awaryjnego
aktywuje się automatycznie i włącza się - w zależności od wyboru lampa główna lub pilotowa) · obudowa odporna na uderzenia · z
żarówkową lampą główną dla zapewnienia optymalnego oświetlenia ·
zabezpieczenie przed przeładowaniem dzięki elektronicznie regulowanemu
ładowaniu akumulatora · elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym
rozładowaniem · głowica lampy z możliwością pionowego przechylenia w
zakresie do 120° · z akumulatorem ołowiowo-żelowym

Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 552
2 x bateria Mignon AA
0,5
65
ok. 30
25
150
Nr art.
40 00 876 552

EUR
6,60

KO
WX28

szczególne zalety produktu:
ze zintegrowanymi kablami ładującymi, możliwość ładowania z sieci 230 V
lub instalacji samochodowej 12-24 V,
urządzenie migowe do lampy głównej lub pilotowej
W komplecie: uchwyt z tworzywa sztucznego do zawieszenia na ścianie
lub montażu w samochodzie, pasek na ramię, kabel do ładowania z sieci lub
w samochodzie, szybka sygnalizacyjna pomarańczowa, szybka bezbarwna
(szybka zielona i czerwona jako wyposażenie dodatkowe)
Nr art.
Moc W
Czas świecenia h / h
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Wys. x szer. x gł. mm
336 x 126 x 112

Kolor
czerwony

40 00 901 161
10
HL: 3 / PL: 200
18
100
Nr art.
40 00 901 161

Latarka kieszonkowa Mini LED Penlight
obudowa z aluminium · długi czas świecenia dzięki białym diodom LED
5 mm · praktyczny klips do zamocowania
Bateria w zestawie (1 x typ AAA)
EUR
172,50

KO
WB16

Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815
Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 573
1 x bateria Micro AAA
11
3
117

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 876 573

Lampa robocza EX SLE 15 Set
do stref zagrożonych wybuchem · pyłoszczelna i bryzgoszczelna lampa
bezpieczeństwa do użytku w strefach zagrożonych pyleniem i wybuchem
(strefy EX 1, 2, 21, 22) · solidna obudowa z tworzywa sztucznego · głowica
lampy z możliwością przechylenia w zakresie 110° · z szybami nakładanymi,
np. dla trybu migowego jako lampa ostrzegawcza · możliwość ponownego
ładowania · bezobsługowy akumulator ołowiowo-żelowy · zintegrowany
detektor zerwania włókna żarzenia z funkcją automatycznego przełączenia
żarówki ksenonowej na lampę pilotową LED · funkcja oświetlenia
awaryjnego ze stacją dokującą · dopuszczenie do użytku w samochodzie ·
materiał obudowy: odporny na uderzenia poliamid
W zestawie: lampa, stacja dokująca, przewód ładujący 12/24 V DC, przewód
zasilający 230 V AC, pomarańczowe i białe szyby nakładane
Nr art.
Moc W
Czas świecenia h / h
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Waga g
Wys. x szer. x gł. mm
245 x 104 x 120

Kolor
czarny

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

KO
WC19

Latarka kieszonkowa LED
lampa LED COB z ABS (korpus) z magnetycznym klipsem kieszeniowym ·
klips obracany o 180 stopni umożliwia elastyczne stosowanie · dwa tryby
świecenia
W zestawie: 3 sztuki baterii AAA
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

40 00 901 165
3,2
HL: 4 / PL: 75
ok. 15
100
1100
Nr art.
40 00 901 165

EUR
6,25

Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm
EUR
267,00

KO
WB16

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 876 549
3 x bateria Micro AAA
20
80
160
Nr art.
40 00 876 549

EUR
7,50

KO
PX08
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Wyposażenie warsztatu

40 00 877 140
40 00 877 141

Latarka kieszonkowa LED
profesjonalna, bryzgoszczelna latarka kieszonkowa z aluminium · funkcja
ogniskowania zapewniająca skupiony stożek świetlny · 3 różne poziomy
świecenia: 100% - 30% - stroboskop
Wersja nr art. 40 00 877 140: ze smyczą ułatwiającą komfortową
obsługę
Baterie w zestawie
Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

40 00 877 140
1 x bateria Mignon AA
80
3
70
96
IPX4

40 00 877 141
3 x AAA Micro
110
4
250
128
IPX4

Nr art.
40 00 877 140
40 00 877 141

EUR
8,90
13,90

40 00 876 570
2 x bateria Mignon AA
0,5
67
32
164
EUR
12,95

Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 571
3 x bateria Micro AAA
0,5
36
30
114
EUR
16,25

KO
WC19

KO
PX08
PX08

Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 816

Nr art.
40 00 876 570

Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815

Nr art.
40 00 876 571

Latarka kieszonkowa LED Day Light
osłona przeciwbryzgowa · odporna na uderzenia obudowa z 3 rodzajów
materiału (aluminium, guma i tworzywo sztuczne ABS) · wysokowydajne
światło LED o mocy 0,5 W, zapewniające niskie zużycie prądu i bardzo
mocne światło · dla jeszcze większej niezawodności na zewnątrz
Baterie w zestawie (2 x typ AA)

Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm

Latarka kieszonkowa Premium LED
wysokiej jakości, bryzgoszczelna obudowa z aluminium · wysokowydajne
światło LED o mocy 0,5 W, zapewniające niskie zużycie prądu i bardzo
mocne światło
Baterie w zestawie (3 x typ AAA)

KO
WC19

Latarka kieszonkowa LED
ładowana, profesjonalna i bryzgoszczelna latarka kieszonkowa z
aluminium · ekstremalnie jasne i rozproszone światło · funkcja ogniskowania
zapewniająca skupiony stożek świetlny · 3 różne poziomy świecenia: 100%
- 30% - stroboskop
Akumulator + kabel USB w zestawie
Nr art.
Akumulator
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

40 00 877 142
litowo-jonowy
3,7
2200
110
4
250
160
IPX4
Nr art.
40 00 877 142

EUR
24,90

KO
PX08

40 00 901 453

40 00 901 454

Latarka kieszonkowa LED Day Light
odporna na uderzenia obudowa z 3 rodzajów materiału (aluminium, guma i
tworzywo sztuczne ABS) · LED i smycz do zawieszenia · srebrno-szara
Baterie w zestawie
Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 901 453
2 x bateria Mignon AA
40
25
164

40 00 901 454
2 x baterie D
63
58
196

Nr art.
40 00 901 453
40 00 901 454

7/94

EUR
7,90
14,50

KO
WC19
WC19

Latarka kieszonkowa LED Flash Pen
solidna latarka kieszonkowa LED z diodą LED CREE 1 W · elegancki design ·
z funkcją ogniskowania strumienia świetlnego · mocny stożek świetlny
świeci z natężeniem 100 lumenów do 6 godzin
Baterie w zestawie (2 x typ AAA / 1,5 V alkaliczna)
Nr art.
Do baterii
Moc W
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony

40 00 876 569
2 x bateria Micro AAA
1
6
100
IP54
Nr art.
40 00 876 569

EUR
22,35

KO
WX33

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

Wyposażenie warsztatu

40 00 876 586

40 00 876 587

Latarka kieszonkowa LED
ładowana latarka kieszonkowa z możliwością ogniskowania z funkcją
Power-Bank · profesjonalna i wytrzymała · z aluminium · ekstremalnie jasne
i rozproszone światło · funkcja ogniskowania zapewniająca skupiony stożek
świetlny · 3 różne poziomy świecenia: 100% - 30% - stroboskop · ładowana
poprzez kabel USB lub wtyczkę sieciową
Szczególne zalety produktu:
Funkcja Power-Bank: Zamontowany akumulator umożliwia ładowanie
urządzeń mobilnych poprzez kabel USB
W komplecie akumulator, kabel ładowania USB, wtyczka sieciowa AC,
w wysokiej jakości pudełku designerskim / podarunkowym
Nr art.
Akumulator
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

Latarka kieszonkowa LED High Optics Light
głowica latarki z bezstopniowym i precyzyjnym ogniskowaniem strumienia
świetlnego · mechanizm wyłączania MCU z funkcją przyciemniania ·
obudowa z aluminium · powłoka eloksalowana typu III · wyposażona w
wysokowydajną diodę LED CREE zapewniającą czyste i jasne światło ·
odporna na uderzenia · osłona przeciwbryzgowa IPX4
szczególne zalety produktu:
· tryb stroboskopowy
· wskaźnik baterii w przypadku wyczerpanych baterii
· smycz zapewniająca komfort obsługi
Baterie w zestawie
Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony

40 00 877 143
litowo-jonowy
3,7
2200
175
3 - 10
350
162
IPX3
Nr art.
40 00 877 143

EUR
32,50

KO
PX08

Model
LED High Optics
Light 3 W
LED High Optics
Light 4 W

40 00 876 586
3 x bateria Micro AAA
3
do 141
ok. 26
do 200
IPX4

Pasuje do
40 00 901 815 =
bateria Micro
40 00 901 817 =
bateria Baby

40 00 876 587
3 x bateria Baby C
4
do 220
ok. 110
do 300
IPX4

Nr art.
40 00 876 586

EUR
27,50

KO
WC19

40 00 876 587

44,50

WC19

40 00 901 268

40 00 876 582

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

40 00 901 269

40 00 876 583

Latarka kieszonkowa LED Indestructible
osłona przeciwbryzgowa · głowica i zakończenie latarki z gumy ·
absorbująca uderzenia i wyjątkowo wytrzymała na obciążenia
dzięki zastosowaniu stopu aluminium i tytanu (aluminium lotnicze) ·
wstrząsoodporna konstrukcja wewnętrzna · zabezpieczony wyłącznik na
zakończeniu latarki · ergonomiczny design ·
Szczególne zalety produktu:
wysokowydajne światło LED o specjalnym kształcie soczewek i dwóch
poziomach świecenia (tryb energooszczędny)
Baterie w zestawie
Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Model
LED Indestructible
1W
LED Indestructible
3W

40 00 876 582
3 x bateria Micro AAA
1
ok. 183
ok. 40
155 + 20
135

Pasuje do
40 00 901 815 =
bateria Micro
40 00 901 817 =
baterie Baby

40 00 876 583
3 x bateria Baby C
3
ok. 151
ok. 78
230 + 80
246

Nr art.
40 00 876 582

EUR
21,50

KO
WC19

40 00 876 583

34,90

WC19

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Latarka kieszonkowa LED
profesjonalna latarka kieszonkowa ma optymalne proporcje obudowy i
powierzchnię zapewniającą pewny chwyt · sterowany mikroprocesorowo
przełącznik w zakończeniu latarki dla zastosowań taktycznych ·
bezstopniowe ogniskowanie, świeci od precyzyjnego punktu do
równomiernego światła powierzchniowego
wyjątkowe zalety artykułu nr: 40 00 901 269
- taktyczny przełącznik T5, bezstopniowy
- 5 funkcje świecenia: Morse
100%
Boost
30%
Strobe
W zestawie: zdejmowany zaczep do paska, smycz oraz baterie
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815
Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 901 268
3 x bateria Micro AAA
5
ok. 150
260
IP54

40 00 901 269
4 x bateria Micro AAA
5
ok. 140
320
IP54

Nr art.
40 00 901 268
40 00 901 269

EUR
29,50
32,95

KO
WX28
WX28

7/95

Wyposażenie warsztatu

Latarka kieszonkowa LED i²
rewelacyjne skupienie wiązki światła podczas ogniskowania, jak również
wyjątkowo jednorodny, rozproszony stożek świetlny · lekka i mała –
ważąca zaledwie 110 g przy długości 10,1 cm · szybka modyfikacja stożka
świetlnego jedną ręką · prosta obsługa - wyłącznik w zakończeniu latarki ·
idealna do zastosowań w pracy – dzięki złotym stykom zabezpieczona przed
korozją i zużyciem
Baterie w zestawie (3 x typ AAA / 1,5 V)

40 00 901 252

Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 815
Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 901 245
3 x bateria Micro AAA
170
6,5
105
101

40 00 901 253

Nr art.
40 00 901 245

EUR
24,75

KO
WX39

40 00 901 246
40 00 901 251

Latarka podłużna LED
w solidnej obudowie metalowej, zwiększającej trwałość latarki · łatwa
obsługa, z przełącznikiem w zakończeniu latarki, umożliwiającym szybkie
przejście w ustawienie Power lub Low Power · od jednorodnego, okrągłego
światła bliskiego (rozproszonego) do mocnej wiązki światła oddalonego
(skupionego) · soczewka reflektorowa zapewnia wydajne, dostosowane do
potrzeb światło (możliwość szybkiej modyfikacji stożka świetlnego jedną
ręką, z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym · stopień ochrony IPX4
Baterie / akumulatory w zestawie
Nr art.
Model
Do baterii
Akumulator

40 00 901 246
i6
3 x bateria Micro AAA

Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

30 - 120
5 - 25
10 - 140
167
IPX4

Model
i6
i6R

7/96

40 00 901 251
i6R
3 x akumulator Micro NiMH
AAA
30 -100
4 - 25
Power: 10 - 120
170
IPX4

Nr art.
40 00 901 246
40 00 901 251

EUR
24,75
41,50

KO
WX39
WX39

Latarka podłużna LED
rewelacyjna jakość emitowanego światła, jasność, długość wiązki światła
i czas świecenia są idealnie skorelowane ze źródłem zasilania · łatwa
obsługa – z przełącznikiem w zakończeniu latarki, umożliwiającym szybkie
przejście w ustawienie Power lub Low Power · od jednorodnego, okrągłego
światła bliskiego (rozproszonego) do mocnej wiązki światła oddalonego
(skupionego) · soczewka reflektorowa zapewnia wydajne, dostosowane do
potrzeb światło · możliwość szybkiej modyfikacji stożka świetlnego jedną
ręką – z blokadą Fast Lock umożliwiającą zablokowanie w wybranej pozycji
ogniskowania · z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym – IPX4 · solidna
obudowa metalowa, zapewniająca długi okres użytkowania lampy ·
pewny chwyt – specjalna powierzchnia ryflowana pokryta kompozytem
diamentowym do zabrudzonych olejem lub mokrych dłoni
Baterie / akumulatory w zestawie
Nr art.
Model
Do baterii
Akumulator

40 00 901 252
i7
4 x bateria Micro AAA

Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

60 - 180
5 - 35
25 - 220
130
IPX4

Model
i7
i7R

40 00 901 253
i7R
4 (8) x akumulator Micro
NiMH AAA
60 - 180
4 - 30
25 - 220
130
IPX4

Nr art.
40 00 901 252
40 00 901 253

EUR
32,90
49,50

KO
WX39
WX39

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

Wyposażenie warsztatu
Latarka kieszonkowa LED
wysokiej jakości, solidna i mocna mini latarka dla profesjonalnych
użytkowników · funkcja ogniskowania zapewniająca skupiony i niezwykle
mocny stożek świetlny · kąt świecenia: w zakresie od 10 do 70° za pomocą
przesuwanej bezstopniowo soczewki · ekstremalnie jasne, skupione lub
rozproszone światło · z klipsem do zaczepienia w kieszonce na piersiach
Zakres dostawy, nr art. 40 00 876 588: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/
1100 mAh, kabel USB, ładowarka 230 V
Zakres dostawy, nr art. 40 00 876 589, 40 00 876 590: akumulator litowojonowy 3,7 V/ 2600 mAh, kabel USB, ładowarka 230 V, smycz silikonowa,
saszetka nylonowa do paska

Nr art.
Model
Akumulator
Czas ładowania h
Napięcie
akumulatora V
Pojemność
akumulatora mAh
Długość wiązki
światła m
Czas świecenia h
Wydajność
świetlna mb
Stopień ochrony

40 00 876 588
Flash PEN R
litowo-jonowy
4
3,7

40 00 876 589
Flash 200 R
litowo-jonowy
6
3,7

40 00 876 590
Flash 400 R
litowo-jonowy
6
3,7

1100

2600

2600

90

200

280

2
100

2
200

2
400

IP30

IP30

IP30

Nr art.
40 00 876 588
40 00 876 589
40 00 876 590

Model
Flash PEN R
Flash 200 R
Flash 400 R

40 00 876 588

40 00 876 589

40 00 876 590

EUR
32,25
48,30
64,35

KO
WX33
WX33
WX33

40 00 901 260

40 00 901 261

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

40 00 901 263

Latarka podłużna LED
rewelacyjna jakość emitowanego światła, jasność, długość wiązki światła i
czas świecenia są idealnie skorelowane ze źródłem zasilania · łatwa obsługa,
przełącznik na przedzie umożliwiający szybkie przejście w ustawienie Power
lub Low Power · światło dostosowane do potrzeb, możliwość przejścia
od jednorodnego, okrągłego światła bliskiego (rozproszonego) do mocnej
wiązki światła oddalonego (skupionego) za pomocą soczewki reflektorowej ·
szybka modyfikacja stożka świetlnego jedną ręką · z blokadą Fast Lock
umożliwiającą zablokowanie w wybranej pozycji ogniskowania · IPX4,
osłona przeciwbryzgowa · solidna obudowa metalowa · pewny chwyt dzięki
specjalnej powierzchni ryflowanej, pokrytej kompozytem diamentowym
Baterie / akumulator w zestawie
Baterie zapasowe patrz tabela z art.
Nr art.
Model
Do baterii
Akumulator

40 00 901 260
i9
2 x bateria Baby C

Długość wiązki
światła m
Czas świecenia h
Wydajność
świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony
Model
i9
i9R
i9R iron

40 00 901 261
i9R

40 00 901 263
i9R iron
1 x Safety Ytrion Cell

80 - 260

1 x akumulator
Micro NiMH C
80 - 260

4 - 25
40 - 400

3 - 20
40 - 400

6 - 35
40 - 400

187
IPX4

187
IPX4

158
IPX4

Nr art.
40 00 901 260
40 00 901 261
40 00 901 263

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

80 - 260

EUR
58,00
73,90
98,90

KO
WX39
WX39
WX39

Latarka podłużna LED i9 CRI
rewelacyjna jakość emitowanego światła, jasność, długość wiązki światła i
czas świecenia są idealnie skorelowane ze źródłem zasilania · łatwa obsługa,
przełącznik na przedzie umożliwiający szybkie przejście w ustawienie Power
lub Low Power · światło dostosowane do potrzeb, możliwość przejścia
od jednorodnego, okrągłego światła bliskiego (rozproszonego) do mocnej
wiązki światła oddalonego (skupionego) za pomocą soczewki reflektorowej ·
szybka modyfikacja stożka świetlnego jedną ręką · z blokadą Fast Lock
umożliwiającą zablokowanie w wybranej pozycji ogniskowania · IPX4,
osłona przeciwbryzgowa · solidna obudowa metalowa · pewny chwyt dzięki
specjalnej powierzchni ryflowanej, pokrytej kompozytem diamentowym
90 CRI / 4000K
Baterie / akumulator w zestawie
Nr art.
Model
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 901 264
i9 CRI
2 x bateria Baby C
90 - 240
4 - 25
40 - 300
196
IPX4
Nr art.
40 00 901 264

EUR
65,95

KO
WX39

7/97

Wyposażenie warsztatu

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
2,5-krotne

Ø soczewki
mm
70

Wersja

Nr art.

z 8 diodami
LED

40 00 901 351

EUR

KO

16,90

PX08

Latarka kieszonkowa LED
w technologii LED · ładowana latarka akumulatorowa z 4
wysokowydajnymi, białymi diodami LED · ogniskowanie strumienia
światła dzięki 4 soczewkom, które zapewniają wyraźnie wyodrębniony
stożek świetlny · niewrażliwa na uderzenia · wyposażona w 4 akumulatory
NiMH · zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem - zabezpieczenie
przed przeładowaniem - bez efektu pamięci · praktycznie nieograniczony
czas użytkowania żarówki < 10 000 h
Nr art.
Akumulator
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h

40 00 901 104
NiMH
ok. 14
ok. 50
ok. 12
Nr art.
40 00 901 104

EUR
49,25

KO
WB16

Reflektor ręczny
solidne wykonanie z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego, w komplecie praktyczny uchwyt na dłoń · żarówki w komplecie
(kryptonowe) · na baterię blokową 6 V
Baterie nie wchodzą w skład zestawu
Bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 995
Zapasowe źródło światła patrz nr art. ( 40 00 901 570 (żarówka kryptonowa)
Pojemność akumulatora mAh
4500

Żarówka
wyjątkowa żywotność i niezawodność
jedn. opak. = 1 szt./blister
Rodzaj
cokołu
gwint
wtyk

Szt. na
blister
2
2

Nr art.

EUR

KO

714
751

Napięcie
V
3,5
2,4

40 00 901 553
40 00 901 567

2,251)
4,251)

WC19
WC19

752

3,6

wtyk

2

40 00 901 568

4,251)

WC19

792

4,8

wtyk

2

40 00 901 570

5,251)

WC19

Wersja Typ
zwykła
kryptonowa
kryptonowa
kryptonowa
1)

cena za blister / JS

7/98

Nr art.
40 00 901 191

EUR
4,15

KO
WX40

Reflektor ręczny LED
solidne wykonanie z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego, w komplecie praktyczny uchwyt na dłoń, z 8 super jasnymi
diodami LED · źródło światła w komplecie · na baterię blokową 6 V
Lampa posiada wbudowane żarówki LED.
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek
Baterie nie wchodzą w skład zestawu
Bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 995
Pojemność akumulatora mAh
4500

Nr art.
40 00 901 192

EUR
6,95

KO
WX40

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

Wyposażenie warsztatu

Latarka kieszonkowa LED PX 3
100 % wodoszczelna · LED · obudowa z poliwęglanu · odporna na korozję ·
bardzo jasne światło · przycisk na zakończeniu latarki · kolor płomienny żółty ·
blister

Latarka kieszonkowa LED PARALUX® PX0
do stref zagrożonych wybuchem · 3W CREE LED · w 100% pyło- i
wodoszczelna · z przewodzącego tworzywa sztucznego XAG · odporna
na korozję · gumowana głowica lampy i tylny przełącznik · przycisk na
zakończeniu latarki · czerwony

zgodność z kat. ATEX 2-T4 (strefa 2)
Baterie w zestawie (2 x typ AA)

II 1G Ex ia-IIcT4Ga, II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db IP68
Baterie w zestawie (4 x typ AA)

Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 579
2 x bateria Mignon AA
ok. 100
ok. 12 - 50
ok. 60
ok. 152
Nr art.
40 00 876 579

Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
EUR
28,15

kat. ATEX 2-T4 (strefa 1)
Baterie w zestawie (2 x typ AAA)
Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 578
2 x bateria Micro AAA
ok. 35
ok. 10
ok. 30
ok. 142

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 876 578

EUR
27,25

KO
WK26

kat. ATEX 2-T4 (strefa 1)
Baterie w zestawie (4 x typ AA)
40 00 876 576
4 x bateria Mignon AA
ok. 150
ok. 15 - 50
ok. 120
ok. 167
Nr art.
40 00 876 576

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Szer. x gł. mm
90 x 70

KO
WK26

KO
WK26

40 00 876 598
pasek
35
skóra bydlęca i poliamid wzmacniany włóknem
szklanym
Nr art.
40 00 876 598

EUR
21,41

KO
WK26

Taśma mocująca PARASNAP® Strap
montaż kasku budowlanego, taśma mocująca ze zintegrowaną
PARASNAP® Base
Nadaje się do latarek kieszonkowych przeznaczonych do stref
zagrożonych wybuchem nr art. 40 00 876 576 (PX1) + 40 00 876 578
(PX2) oraz 40 00 876 592 (PX0)
Potrzebny jest jeszcze uchwyt na lampę SNAP-IN1 (nr art. 40 00 876 596)
lub SNAP-IN2 (nr art. 40 00 876 597)
Nr art.
Mocowanie
Waga g
Materiał

EUR
49,80

EUR
62,83

Uchwyty do pasa PARASNAP® Belt bracket base
ze wspornikiem podstawowym PARASNAP® uni
połączenie magnetycznego przyciągania i mechanicznego mocowania ·
Elastyczne ustawienie lampy dzięki precyzyjnemu zaczepowi
przegubowemu - uchwyt do pasa jest wyposażony we wspornik
podstawowy PARASNAP® Base · Potrzebny jest jeszcze uchwyt na lampę
SNAP-IN1 (nr art. 40 00 876 596) lub SNAP-IN2 (nr art. 40 00 876 597)
Szerokość przepustu pasa do 55 mm szerokości
Nr art.
Mocowanie
Waga g
Materiał

Latarka kieszonkowa LED PX 1
100 % wodoszczelna · LED · obudowa z poliwęglanu · odporna na korozję ·
możliwość użycia jako latarki na kasku · przycisk na zakończeniu latarki ·
kolor płomienny żółty · blister

Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

Nr art.
40 00 876 592

KO
WK26

Latarka kieszonkowa LED PX 2
100 % wodoszczelna · LED · obudowa z poliwęglanu · odporna na korozję ·
format długopisu · przycisk na zakończeniu latarki · kolor płomienny żółty ·
blister

40 00 876 592
4 x bateria Mignon AA
150
ok. 15 - 50
120
ok. 167

Szer. x gł. mm
35 x 60

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 876 595
kompletny kask
60
poliamid, EPDM
Nr art.
40 00 876 595

EUR
29,90

KO
WK26

7/99

Wyposażenie warsztatu

Latarka kieszonkowa MityLite® Z1 XENON
wodo- i pyłoszczelna · z końcówką do zmiany kierunku padania strumienia
światła · z poliwęglanu
Kat. ATEX II 2 G Ex e ib IIB T4 Gb; II 2 D Ex ib IIIC T100°C Db (strefa 1)
W zestawie: baterie alkaliczne Energizer Micro (2 x typ AAA) · laserowy
moduł punktowy · nasadka do zmiany kierunku padania strumienia światła

40 00 876 596

Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 597

40 00 876 560
2 x bateria Micro AAA
1
45
11
104

Uchwyt hełmu PARASNAP® Light holder SNAP-IN
magnetyczny przeciwelement do PARASNAP® Base lewy (nr art.
40 00 876 594) + prawy (nr art. 40 00 876 593) lub uchwyt do pasa (nr
art. 40 00 876 598)
Nadaje się do latarek kieszonkowych przeznaczonych do stref
zagrożonych wybuchem PARAT
Uchwyt składa się lub nasuwa z boku na korpus lampy
Nr art.
Mocowanie
Waga g
Materiał

40 00 876 596
lewo- i prawostronny
50
poliamid

Szer. x gł. x wys. mm Pasuje do
50 x 40 x 21
40 00 876 576
(PX1),
40 00 876 592
(PX0)
35 x 30 x 18
40 00 876 578
(PX2)

40 00 876 597
lewo- i prawostronny
50
poliamid

Nr art.
40 00 876 560

EUR
18,50

KO
WX37

Nr art.
40 00 876 561

EUR
7,90

KO
WX37

Moduł zapasowy / żarówki
pasuje do latarek kieszonkowych Peli

Nr art.
40 00 876 596

EUR
10,91

KO
WK26

40 00 876 597

9,87

WK26

Pasuje do
Nr art. 40 00 876 560

Latarka kieszonkowa LED
osłona przeciwbryzgowa · obudowa ABS (poliwęglan / przykręcana
soczewka) · latarka w kolorze żółtym
Ochrona ATEX-EX nr II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T90°C Da
(strefa 0)
Baterie w zestawie (2 x typ AAA)
Nr art.
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

40 00 876 567
34
139
IPX7
Nr art.
40 00 876 567

40 00 876 593

EUR
32,45

KO
WX37

40 00 876 594

Uchwyt hełmu PARASNAP® Ultralux Pro Base
połączenie magnetycznego przyciągania i mechanicznego mocowania ·
system mocowania składający się z podstawy na kasku i SNAP-IN ·
elastyczne ustawienie lampy dzięki precyzyjnemu zaczepowi
przegubowemu · możliwość obsługi tylko jedną ręką przy założonym kasku
kompatybilny z wieloma standardowymi kaskami DIN · przystosowany
do latarek kieszonkowych przeznaczonych do stref zagrożonych
wybuchem nr art. 40 00 876 576 (PX1) + 40 00 876 578 (PX2) oraz
40 00 876 592 (PX0)
Potrzebny jest jeszcze uchwyt na lampę SNAP-IN1 (nr art. 40 00 876 596)
lub SNAP-IN2 (nr art. 40 00 876 597)
Nr art.
Mocowanie
Waga g
Materiał
Szer. x gł. x wys. mm
65 x 55 x 45
65 x 55 x 45
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40 00 876 593
prawostronny
50
poliamid, PA66

40 00 876 594
lewostronny
50
poliamid, PA66
Nr art.
40 00 876 593
40 00 876 594

EUR
53,73
53,73

KO
WK26
WK26

Latarka kieszonkowa LED 3315
do stref zagrożonych wybuchem · obudowa ABS i przykręcana soczewka
z poliwęglanu · zabezpieczona przed pyłem i gazem · żywotność baterii: 19
godz. · kolor żółty · stopień ochrony IPX7
norma ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da (strefa 0)
W komplecie: baterie (3 x typ AA) oraz smycz
Nr art.
Do baterii
Moc W
Napięcie akumulatora V
Długość wiązki światła m
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 581
3 x bateria Mignon AA
1
4,5
146
138
156
Nr art.
40 00 876 581

EUR
48,90

KO
WX37

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

Wyposażenie warsztatu

Latarka kieszonkowa LED
do stref zagrożonych wybuchem · zero kontaktu z metalową powierzchnią ·
osłona przeciwbryzgowa · technologia LED™ · LED 1 W · osłona
przeciwbryzgowa · materiał przykręcanej głowicy: poliwęglan · korpus
latarki: kopolimer (EXL) · materiał: ABS
norma ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da (strefa 0)
Baterie nie wchodzą w skład zestawu
Nr art.
Do baterii
Moc W
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 876 531
4 x bateria Mignon AA
1
165
5,75
153
178
Nr art.
40 00 876 531

EUR
78,00

KO
WX37

Latarka nagłowna LED
funkcjonalna latarka, regulowana bryzgoszczelna latarka nagłowna ·
możliwość wykorzystania do prac montażowych lub jako lampki rowerowej ·
7 wydajnych diod LED o dużym natężeniu światła · w zależności od potrzeb
możliwość wyboru jednego z 3 poziomów natężenia światła (1/3/7) lamp
LED · elastyczne, szerokie opaski, regulowane dla każdej wielkości głowy
Baterie w zestawie (3 x typ AAA)
Nr art.
Do baterii
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony

40 00 877 144
3 x AAA Micro 40 00 901 815
30
10
20
IPX4
Nr art.
40 00 877 144

EUR
6,50

KO
PX08

Latarka nagłowna LED KL 100
funkcjonalna regulowana latarka nagłowna · idealna do prac montażowych
i joggingu · w zależności od potrzeb możliwość wyboru jednego z 3
poziomów natężenia światła (100% - 20% - SOS) · elastyczne, szerokie
opaski zapewniające stabilność po założeniu · możliwość regulacji w
zależności od rozmiaru głowy · osłona przeciwbryzgowa · regulowany kąt
nachylenia lampki · z przyciskiem wł./wył.
W zestawie: baterie standardowe (2 x typ AA)

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 901 816
Nr art.
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony

40 00 873 109
40
10
100
IP44
Nr art.
40 00 873 109

EUR
11,25

KO
WB11

Lampa podłużna akumulatorowa LED 3315R Z1
do stref zagrożonych wybuchem · zero kontaktu z metalową powierzchnią ·
bez ryzyka porysowania lakierowanych powierzchni · wodoszczelność
IP57 (głębokość 1 m przez 30 min) · materiał: antystatyczny PC/PBT · ciągły
wskaźnik stanu naładowania baterii · 3 tryby świecenia (wysoki, niski i
migające światło) · zintegrowany wskaźnik baterii
norma ATEX: II 2 G EX ib, IIC T4 Gb (strefa 1)
W komplecie: transformator 230 V, kabel do ładowania bezpośredniego,
smycz do noszenia
Nr art.
Akumulator
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm
Stopień ochrony

40 00 876 546
litowo-jonowy
10
44 -127
5,5 - 48
22 - 176
156
IP57
Nr art.
40 00 876 546

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Latarka nagłowna LED SENSOR 2
z funkcją czujnika · łatwe ustawianie · z bezdotykowym systemem
czujnika wł./wył. · wytrzymała i odporna na obciążenia w surowym i
zanieczyszczonym środowisku pracy · głowicę lampy można łatwo ustawić
celem uzyskania optymalnego kąta oświetlenia
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Akumulator
Czas świecenia h / h
Wydajność świetlna mb / mb
Stopień ochrony

EUR
137,90

KO
WX37

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 873 114
1,5
3 x AAA
stopień 1: 14 / stopień 2: 7
stopień 1: 60 / stopień 2: 120
IP54
Nr art.
40 00 873 114

EUR
24,90

KO
WK25
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Wyposażenie warsztatu

Latarka nagłowna LED LED LENSER® iH3
rewelacyjna jakość emitowanego światła, jasność, długość wiązki światła
i czas świecenia są idealnie skorelowane ze źródłem zasilania · możliwość
bezstopniowego przyciemniania, soczewka reflektorowa zapewnia wydajne,
dostosowane do potrzeb światło
Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 876 110 + 40 00 902 020
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Akumulator
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony

40 00 877 171
1,5
3 x akumulator Micro NiMH AAA
Power: 100 / Low Power: 20
Power: 6 / Low Power: 60
Power: 120 / Low Power: 5
IPX4
Nr art.
40 00 877 171

EUR
24,75

KO
WX39

Latarka nagłowna LED LED LENSER® iSEO 5R
rewelacyjna jakość emitowanego światła – jasność, długość wiązki światła i
czas świecenia są idealnie skorelowane ze źródłem zasilania ·
· bardzo dobra wydajność świetlna · regulacja natężenia światła w trybie
ciągłym w zależności od aktywności – dzięki zintegrowanemu czujnikowi
jasności pomiar odbitego światła dokonuje się w czasie rzeczywistym ·
indywidualne dostosowanie lampki czołowej do warunków, w których ma
zostać użyta: użytkownik wybiera odpowiednie światło spośród 3 funkcji
oświetlenia: od jednorodnego, okrągłego światła bliskiego (rozproszonego)
do mocnej wiązki światła oddalonego (skupionego) · soczewka reflektorowa
zapewnia wydajne, dostosowane do potrzeb światło · szybka modyfikacja
stożka świetlnego za pomocą obrotowo-powrotnego mechanizmu
ogniskowania · wysoki komfort podczas noszenia i użytkowania – komora
baterii znajduje się w głowicy lampki ·wychylna głowica lampy · ochrona
przed silnym strumieniem wody – IPX6 · nieoślepiające czerwone światło
LED – odpowiednie np. do czytania dokumentacji
Akumulator w zestawie (1 x typ litowo-jonowo-polimerowy AKK 3,7)
Nr art.
Akumulator V
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Wyposażona w żarówkę
Ø głowicy mm
Waga g

40 00 877 169
1 x litowo-jonowo-polimerowy AKK 3,7
3,75
Power: 120 / Low Power: 40
Power: 10 / Low Power: 50
Power: 180 / Low Power: 20
1 x High End Power, biała, 1 x High End, czerwona
28
105
Nr art.
40 00 877 169

Latarka nagłowna LED LED LENSER® iH6R
waga lekka charakteryzująca się optymalną jakością i wydajnością
świecenia oraz możliwością ponownego ładowania · lampka iH6R jest
zasilana akumulatorem · pod względem ergonomiczności dopasowuje się
do kształtu głowy · opaska na głowę nadaje się do prania i po wewnętrznej
stronie posiada gumowaną powierzchnię, która zapobiega przesuwaniu ·
lampka iH6R posiada niewiarygodną zdolność adaptacji do warunków
oświetlenia na stanowisku pracy dzięki regulowanym funkcjom świecenia,
przyciemniania i ogniskowania
szczególne zalety produktu:
· bezstopniowe przyciemnianie do poziomu 5 lumenów – ustawiane za
pomocą regulatora na komorze baterii
· od jednorodnego, okrągłego światła bliskiego (rozproszonego) do mocnej
wiązki światła oddalonego (skupionego) – opatentowany 4 Advanced
Focus System z soczewką reflektorową zapewnia wydajne i dostosowane
do potrzeb światło
· szybka modyfikacja stożka świetlnego jedną ręką
· optymalny kąt światła dzięki przechylnej głowicy lampki w zakresie 90°
z solidnym mechanizmem regulacji głowicy lampki
Akumulatory w zestawie (3 x typ AAA / akumulator Micro NiMH)

EUR
49,50

KO
WX39

Latarka nagłowna LED LED LENSER® iH7R CRI
pierwsza latarka czołowa LED Lenster z technologią Natural Light dla
naturalnego oddawania barw · dołączana lampka tylna, poprawiona
widoczność podczas pracy w ciemnym otoczeniu · waga lekka
charakteryzująca się optymalną jakością i wydajnością świecenia
oraz możliwością ponownego ładowania · lampka iH7R jest zasilana
akumulatorem · pod względem ergonomiczności dopasowuje się do
kształtu głowy · opaska na głowę nadaje się do prania i po wewnętrznej
stronie posiada gumowaną powierzchnię, która zapobiega przesuwaniu ·
idealna zdolność adaptacji do warunków oświetlenia na stanowisku pracy
dzięki regulowanym funkcjom świecenia, przyciemniania i ogniskowania
szczególne zalety produktu:
· 4 indywidualnie ustawiane funkcje oświetlenia do 15 lumenów
· szybka modyfikacja stożka świetlnego jedną ręką
· komfortowa i ergonomiczna – optymalne wyważenie
· niewielki ciężar i wysoki komfort noszenia
· technologia Natural Light gwarantuje naturalne kolory z CRI powyżej 90°,
idealne do kontroli jakości
· optymalny kąt światła dzięki przechylnej głowicy lampki w zakresie 90°
z solidnym mechanizmem regulacji głowicy lampki
Akumulatory w zestawie (3 x typ AAA / akumulator Micro NiMH)

Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 876 110 + 40 00 902 020
Nr art.
Akumulator
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Wyposażona w żarówkę
Ø głowicy mm
Waga g

Nr art.
40 00 877 168
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Baterie zapasowe patrz nr art. 40 00 876 110 + 40 00 902 020

40 00 877 168
3 x akumulator Micro NiMH AAA
3
Power: 120 / Low Power: 20
Power: 2 / Low Power: 40
Power: 200 / Low Power: 5
1 x LED High End Power
28
132

Nr art.
Akumulator
Czas ładowania h
Długość wiązki światła m
Czas świecenia h
Wyposażona w żarówkę
Ø głowicy mm
Waga g
EUR
49,50

KO
WX39

40 00 877 172
3 x akumulator Micro NiMH AAA
5
Boost: 150 / Power: 135 / Low Power: 40
Boost: 2 / Power: 10 / Low Power: 30
1 x LED High End Power
36
160
Nr art.
40 00 877 172

EUR
74,50

KO
WX39

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

Wyposażenie warsztatu

Latarka nagłowna LED I-VIEW
opaska na głowę z czarnej tkaniny · do włączenia / wyłączenia lampki
wystarczy jeden ruch ręki, natomiast włączanie / wyłączanie funkcji czujnika
jest możliwe nawet w grubych rękawicach i nie sprawia problemów ·
zastosowanie najnowocześniejszej technologii akumulatorów umożliwia
ukończenie pracy bez straty czasu potrzebnego na naładowanie
szczególne zalety produktu:
· oświetla cały obszar roboczy (wszystko w polu widzenia)
· bezdotykowy włącznik / wyłącznik
· akumulator charakteryzujący się długim czasem użytkowania
· mała i lekka, tylko 120 g
· pyłoszczelna i wodoszczelna
W zestawie: akumulator litowo-polimerowy typ akumulatora
3,8 V/ 1600 mAh
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Akumulator
Czas pracy h
Czas ładowania h
Wydajność świetlna mb
Stopień ochrony
Poziomy oświetlenia %

40 00 873 145
3,8
1600
LiPo
stopień 1: 6 / stopień 2: 3
4
stopień 1: 100 / stopień 2: 200
IP65
Stufe 1: 50 / Stufe 2: 100
Nr art.
40 00 873 145

Latarka czołowa z techniką LED w technologii LED
do stref zagrożonych wybuchem · osłona przeciwbryzgowa ·
z tworzywa sztucznego ABS · opaska gumowa na głowę
klasa ochrony: I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C
Da (strefa 0)
W zestawie: baterie alkaliczne (3 x typ AAA)
Nr art.
Napięcie V
Moc W
Wydajność świetlna mb
Kolor

EUR
69,90

KO
WU04

40 00 876 545
4,5
1
74
czarny
Nr art.
40 00 876 545

EUR
39,90

KO
WX37

Latarka czołowa/nagłowna PARALUX® HL-P1
do stref zagrożonych wybuchem · 3W CREE LED · w 100% pyło- i
wodoszczelna · obudowa z poliwęglanu · z opaską gumową i neoprenową ·
gumowana głowica lampy z regulowanym kątem promieniowania
klasa ochrony: II 2G Ex ib IIB T4 Gb (strefa 1)
W komplecie: baterie alkaliczne (4 x typ AAA)

Nr art.
Napięcie V
Moc W
Do baterii
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Kolor

40 00 876 547
4,5
3
4 x bateria Micro AAA
ok. 12 godz. pełnej mocy, w sumie ok. 45 godz.
120
żółty
EUR
64,01

KO
WK26

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 876 547

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie warsztatu
Bateria Industrial
bateria o wysokiej wydajności · alkaliczno-manganowa (AlMn) · nadaje się szczególnie do urządzeń o wyjątkowo dużym
zapotrzebowaniu na prąd i znajdujących się w ciągłym użytku · nie zawiera kadmu i rtęci · produkt zapakowany w
kartonie

40 00 876 100

Napięcie V
1,5
1,5
1,5
1,5
9

40 00 876 101

40 00 876 102

Ekwiwalencja
Micro AAA
Mignon AA
Baby C
Mono D
blokowa 9V 6AM6

Pojemność mAh
1260
2960
7800
17000
640

40 00 876 103

IEC
LR03
LR6
LR14
LR20
6LP3146

40 00 876 104

Oznacz. W
4003
4006
4014
4020
4022

Zawartość
10 szt.
40 szt.
20 szt.
20 szt.
20 szt.

Nr art.
40 00 876 100
40 00 876 101
40 00 876 102
40 00 876 103
40 00 876 104

JS
10
40
20
20
20

EUR
0,49
0,49
1,20
1,75
1,90

KO
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43

Bateria Alkaline High Energy
bateria o wysokiej wydajności · alkaliczno-manganowa (AlMn) · nadaje się szczególnie do urządzeń o wyjątkowo dużym
zapotrzebowaniu na prąd i znajdujących się w ciągłym użytku · nie zawiera kadmu i rtęci · na blistrze

40 00 901 815

Napięcie V
1,5
1,5
1,5
1,5
9
4,5
1)

40 00 901 816

Ekwiwalencja
Micro AAA AM4
Mingon AA AM3
Baby C AM2
Mono D AM1
blokowa 6LP3146

40 00 901 817

Pojemność mAh
1260
2960
7800
16500
580
6100

40 00 901 818

IEC
LR03
LR6
LR14
LR20
6LP3146
3LR12

Oznacz. W
4903
4906
4914
4920
4922
4912

40 00 901 814

Zawartość
4 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.

40 00 876 106

Nr art.
40 00 901 815
40 00 901 816
40 00 901 817
40 00 901 818
40 00 901 814
40 00 876 106

EUR
2,651)
2,651)
2,751)
3,751)
2,251)
4,051)

KO
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43

cena za blister

Bateria Max Tech
jakość premium do zastosowań high-tech z dużym zapotrzebowaniem na energię · alkaliczno-manganowa (AlMn) ·
nie zawiera kadmu i rtęci

40 00 901 823

Napięcie V
1,5
1,5
1)

40 00 901 824

Ekwiwalencja
Micro AAA AM4
Mingon AA AM3

Pojemność mAh
1260
2970

IEC
LR03
LR6

Oznacz. W
4703
4706

Zawartość
4 szt.
4 szt.

Nr art.
40 00 901 823
40 00 901 824

EUR
3,501)
3,501)

KO
WK43
WK43

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

Wyposażenie warsztatu

Ogniwo guzikowe
niski poziom samorozładowania · baterie wyróżniają się długą żywotnością, wysoką gęstością energii oraz dobrą
charakterystyką temperaturową

40 00 901 744

Napięcie V
1,55
1,5
12
3
3
3
3
3
3
1,5

40 00 901 745

40 00 901 746

Pojemność mAh
155
145
52
90
170
230
280
560
70
850

40 00 901 751

Oznacz. W
V13GS/V357
V76PX
V23GA
CR2016
CR2025

40 00 901 753

IEC
SR44
SR44
3LR50
CR2016
CR2025
CR2032
CR2430
CR2450
CR1620
LR1

CR2430
CR2450
CR1620
4001

40 00 901 755

Wymiary mm
11,6 x 5,4
11,6 x 5,4
10,3 x 28,5
20,0 x 1,6
20,0 x 2,5
20,0 x 3,2
24,5 x 3,0
24,5 x 5,0
16,0 x 2,0
12,0 x 30,2

40 00 901 756

40 00 901 757

Szt. na blister
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40 00 901 759

40 00 901 762

Nr art.
40 00 901 744
40 00 901 745
40 00 901 746
40 00 901 751
40 00 901 753
40 00 901 755
40 00 901 756
40 00 901 757
40 00 901 759
40 00 901 762

EUR
1,75
2,35
1,55
1,05
1,05
1,05
1,90
2,90
2,15
1,50

KO
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43

Nr art.
40 00 901 763

EUR
0,95

KO
WX28

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Bateria Ansmann Lithium
wysokiej jakości markowa bateria alkaliczna zapewniająca długi czas eksploatacji · nazwa alternatywna: A23, K23A,
LRV08, MN21, R23A-1W, V23GA · idealna do kalkulatorów, zegarków, kamer cyfrowych i pilotów do bram garażowych

Napięcie V
12

Ekwiwalencja
A23

Zawartość
1 szt.

Bateria Professional Lithium
nadaje się szczególnie do elektronicznych przyrządów pomiarowych, nadajników ręcznych itp.

40 00 901 770

Napięcie V
1,5
1,5
6
6
3
3
9
1)

Ekwiwalencja
Micro AAA
Mignon AA
2CR5
CRP2
CR123A
CR2
6LP3146

40 00 901 771

Pojemność mAh
1100
2900
1600
1450
1480
920
1200

40 00 901 765

IEC
FR10G445
FR14505
2CR5
CR-P2
CR17345
CR15H270

40 00 901 766

Oznacz. W
6103
6106
6203
6204
6205
6206
6122

Zawartość
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

40 00 901 767

40 00 901 768

Nr art.
40 00 901 770
40 00 901 771
40 00 901 765
40 00 901 766
40 00 901 767
40 00 901 768
40 00 901 769

40 00 901 769

EUR
6,401)
6,401)
9,151)
9,151)
4,751)
5,251)
13,501)

KO
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43

cena za blister

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

7/105

Wyposażenie warsztatu
Ogniwo akumulatorowe / akumulatorki
niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) · bez efektu pamięci · możliwość ponownego ładowania do 1000 razy · szybko
ładowalne · wysoka pojemność · nadaje się również do największych obciążeń · nie zawiera kadmu · na blistrze

40 00 876 110

Napięcie V
1,2
1,2
1,2
9
1)

40 00 876 111

40 00 876 113

Pojemność mAh
1000
2700
10000
300

40 00 876 114

Ekwiwalencja
Micro R03 AAA
Mignon R6 AA
Mono R20 D
blok E 9V

IEC
HR03
HR6
HR20
6F22

Szt. na blister
4
4
2
1

Nr art.
40 00 876 110
40 00 876 111
40 00 876 113
40 00 876 114

EUR
13,151)
18,901)
30,901)
13,901)

KO
WX28
WX28
WX28
WX28

cena za blister

Ogniwo akumulatorowe / akumulatorki maxE
niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) · łączy w sobie zalety akumulatorów i baterii · dzięki najnowszej technologii
ogniwa maxE – w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów – charakteryzują się bardzo niskim poziomem
samorozładowania
szczególne zalety produktu:
· fabrycznie naładowane i natychmiast gotowe do użycia
· naładowane ogniwo można przechowywać przez rok i w każdej chwili jest gotowe do użycia
· ogniwo maxE może być ładowane jak tradycyjne ogniwo NiMH
· nie wymaga specjalnej ładowarki

40 00 876 117

Napięcie V
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
8,4
1)

40 00 876 118

40 00 876 122

Pojemność mAh
800
2100
2500
4500
8500
200

40 00 876 119

Ekwiwalencja
Micro R03 AAA
Mignon R6 AA
Mignon R6 AA
Baby R14 C
Mono R20 D
Blok E9V

40 00 876 120

40 00 876 121

IEC
HR03
HR6
HR6
HR14
HR20
HR9V

Szt. na blister
4
4
4
2
2
1

Nr art.
40 00 876 117
40 00 876 118
40 00 876 122
40 00 876 119
40 00 876 120
40 00 876 121

EUR
9,001)
10,801)
14,951)
16,751)
24,701)
9,551)

KO
WX28
WX28
WX28
WX28
WX28
WX28

cena za blister

Ogniwo akumulatorowe / akumulatorki
niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) · bez efektu pamięci · możliwość ponownego ładowania do 1000 razy · szybko
ładowalne · wysoka pojemność · nadaje się również do największych obciążeń · nie zawiera kadmu · na blistrze
wszystkie akumulatory = Ready2Use

40 00 902 014

Napięcie V
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
9
1)

40 00 902 020

40 00 902 015

Pojemność mAh
800
1000
2100
2600
3000
3000
200

40 00 902 021

Ekwiwalencja
Micro R03 AAA
Micro R03 AAA
Mignon R6 AA
Mignon R6 AA
Baby R14 C
Mono R20 D
Blok E9V

40 00 902 016

IEC
HR03
HR03
HR6
HR6
HR14
HR20
HR9V

40 00 902 017

40 00 902 018

Szt. na blister
2
2
2
2
2
2
1

Nr art.
40 00 902 014
40 00 902 020
40 00 902 015
40 00 902 021
40 00 902 016
40 00 902 017
40 00 902 018

EUR
7,501)
11,901)
7,501)
11,501)
12,951)
12,951)
11,751)

KO
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43
WK43

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

Wyposażenie warsztatu

Ładowarka do akumulatorów Photo Cam III
ładuje na 4 akumulatory · sterowane mikroprocesorem ładowanie
gwarantuje optymalne efekty ładowania niezależnie od pojemności, stopnia
naładowania i typu ładowanej baterii · szybkie ładowanie · zabezpieczenie
przed nieprawidłowym podłączeniem biegunów · wskaźnik ładowania ·
automatyczne przełączanie na impulsowe ładowanie podtrzymujące
zapobiega rozładowaniu akumulatorów po zakończeniu ładowania
Typ akumulatora: Micro AAA - prąd ładowania: 500 (mA)
Typ akumulatora: Mignon AA - prąd ładowania: 500 (mA)
W zestawie: 4 akumulatory NiMH 2850 mAh każdy
Wersja
na 4 akumulatory

Nr art.
40 00 902 120

EUR
24,75

KO
WX28

Ładowarka szybkiego ładowania akumulatorów Energy 8 plus
stacja ładująco-diagnostyczna do jednoczesnej obsługi maks. 8
akumulatorów; 1-6 Micro AAA lub 1-6 Mignon AA; 1-4 Baby C lub Mono
D oraz 1-2 baterie blokowe 9V · automatyczna diagnoza włożonych
akumulatorów · w razie potrzeby automatyczne uruchomienie procesu
odświeżania · uszkodzone wcześniej akumulatory zostają aktywowane ·
sterowane mikroprocesorem ładowanie wszystkich włożonych
akumulatorów NiCD-/NiMH · rewelacyjna szybkość ładowania ·
monitorowanie pojedynczych przegródek niezależnie od pojemności,
stopnia naładowania i typu ładowanej baterii · detekcja uszkodzenia
akumulatorów · możliwość stosowania na całym świecie dzięki
zastosowaniu zasilacza impulsowego · łatwa obsługa · czytelny wyświetlacz
dzięki wielokolorowym diodom LED
Typ akumulatora: Micro AAA - prąd ładowania: 400 (mA)
Typ akumulatora: Mignon AA - prąd ładowania: 1000 (mA)
Typ akumulatora: Baby C
- prąd ładowania: 1000 (mA)
Typ akumulatora: Mono D
- prąd ładowania: 1000 (mA)
Typ akumulatora: blokowy 9 V - prąd ładowania: 60 (mA)
Akumulatory nie wchodzą w skład zestawu
Wersja
na 8 akumulatorów

Nr art.
40 00 902 112

EUR
90,75

KO
WX28

Ładowarka Power Line 5 PRO
sterowana mikroprocesorem · z wyświetlaczem LCD do akumulatorów
NiCd oraz NiMH · możliwość ładowania od 1 do 4 akumulatorów typu
Micro AAA, Mignon AA, Baby C i Mono D, a także 1 baterii blokowej 9V ·
urządzenie jest wyposażone w system detekcji uszkodzenia akumulatora
oraz funkcję rozładowania dla baterii cylindrycznych · wielokolorowy
wskaźnik ładowania · wskaźnik poziomu naładowania w zakresach co 25% ·
w zestawie z zasilaczem sieciowym 230 V oraz przejściówką samochodową
12 V do zastosowań mobilnych

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Typ akumulatora: Micro AAA - prąd ładowania 800 (mA)
Typ akumulatora: Mignon AA - prąd ładowania 1500/1800 (mA)
Typ akumulatora: Baby C
- prąd ładowania 1500/1800 (mA)
Typ akumulatora: Mono D
- prąd ładowania 1500/1800 (mA)
Typ akumulatora: blokowy 9 V - prąd ładowania 15 (mA)
Akumulatory nie wchodzą w skład zestawu
Wersja
na 4 akumulatory

Nr art.
40 00 876 708

EUR
53,50

KO
WX28

Tester do akumulatorów/baterii Energy Check LCD
do praktycznie wszystkich dostępnych na rynku baterii i akumulatorów ·
możliwość wiarygodnego ustalenia poziomu energii (wskazanie w
przedziałach co 10 %) i napięcia w ciągu zaledwie kilku sekund ·
Urządzenie umożliwia sprawdzenie następujących typów baterii:

Ładowarka LCD Charger
wysokiej jakości ładowarka LCD · najwyższa technologicznie jakość ·
nowoczesny niebieski wyświetlacz LCD · wyświetlacz LCD z 3 segmentami
wskaźnik + funkcja Power Check · możliwość stosowania na całym świecie
dzięki zakresowi napięcia 100-240 V · ładuje od 2 do 4 akumulatorów o dużej
wydajności (AA do 2600 mAh / AAA do 1000 mAh) w czasie 2-4 godzin ·
ładowanie podtrzymujące · funkcja USB IN · przejściówka samochodowa ·
mechanizmy wyłączania: czasowy wyłącznik bezpieczeństwa,
metoda minus delta V oraz czujnik temperatury · detekcja wadliwych,
nieodpowiednich i nieprawidłowo włożonych typów baterii
W komplecie: 4 akumulatory AA 2600 mAh, adapter 12 V, kabel USB
Wersja
na 4 akumulatory

Nr art.
40 00 876 709

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
38,50

KO
WK43

litowe ogniwa guzikowe 3 V:
CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR
2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450
baterie litowe fotowoltaiczne 3 V: CR 2, CR 123A, CR V 3
baterie litowe fotowoltaiczne 6 V: CRP 2, CR 5
alkaliczne ogniwa guzikowe 1,5 V:
LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66
baterie alkaliczne 1,5 V: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)
baterie alkaliczne 9 V: blokowa 9 V
baterie alkaliczne 12 V: A 23
NiCd/NiMH 1,2 V: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)
cynkowo-powietrzne ogniwa guzikowe 1,44 V: V 675, V 13, V 312
bateria zapasowa patrz nr art. 40 00 901 814
Bateria blokowa 9 V w zestawie
Wersja
do akumulatorów i baterii

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 876 701

EUR
46,75

KO
WX28

7/107

Wyposażenie warsztatu
Zasilacz z zestawem końcówek APS 1500
stabilizowany · róż wtyczki wyjściowe w zestawie
maks. moc wyjściowa: 18 W

Zakres
pracy V
3 - 12

Maks. prąd
wyjścia mA
1500

Napięcie
V
100-240

Nr art.
40 00 876 750

EUR

KO

18,90

WX28

Lampa ręczna
obudowa lampy z gumy · solidne wykonanie z
szybką ochronną, koszykiem drucianym z pokrywą
składaną i haczykiem do zawieszenia · bez żarówki
W zestawie: kabel przyłączeniowy o długości 5 m z
wtyczką konturową
Nr art.
Napięcie V
Klasa wydajności energetycznej
Oprawka żarówki
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Pobór mocy W

40 00 873 105
230
A++ do E
E27
H05RN-F
2 x 0,75
5
60
Nr art.
40 00 873 105

Lampa ręczna
ze świetlówką i haczykiem do zawieszenia · zintegrowany statecznik
elektroniczny · gotowa do użycia
Lampa posiada wbudowaną żarówkę
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek
EUR
10,50

KO
WB11

Nr art.
Napięcie V
Klasa wydajności energetycznej
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Pobór mocy W
Strumień świetlny mb

40 00 873 116
230
B
H07RN-F
2 x 0,75
5
8
320
Nr art.
40 00 873 116

Lampa ręczna
rewelacyjna wydajność świetlna · wyposażona w energooszczędne źródło
światła oraz zintegrowany w uchwycie włącznik / wyłącznik · z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego
Szczególne zalety produktu:
· ponad 5-krotnie większa wydajność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi
żarówkami (energooszczędne źródło światła 20 W ma moc świetlną
porównywalną z klasyczną żarówką 100 W)
· energooszczędna
· bardzo duża jasność
· wyraźnie wydłużony czas świecenia w porównaniu ze standardowymi
żarówkami
· niski poziom emisji ciepła
· bardzo długi kabel neoprenowy (5 m) do podłączenia lampy
· możliwość ustawienia pozycji strumienia świetlnego dzięki obracanemu
reflektorowi
· obrotowa klamra mocująca (360°, 8 pozycji)
· zintegrowany hak do zawieszenia lampy
· mocny magnes mocujący
W lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej B - E
Oferowana do sprzedaży lampa jest wyposażona w żarówkę o klasie
wydajności energetycznej B
Żarówka w zestawie
Nr art.
Napięcie V
Klasa wydajności energetycznej
Oprawka żarówki
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Pobór mocy W
Stopień ochrony
Wersja
Strumień świetlny mb
Pasuje do
Zapasowa żarówka: 40 00 902 348
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EUR
17,25

KO
WB11

Lampa ręczna LED SHL DN 54 S
z 54 silnymi diodami LED SMD o długiej żywotności · solidny,
ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 6-kątnym kołnierzem
zabezpieczającym przed stoczeniem · zabezpieczony włącznik / wyłącznik
w uchwycie · głowica lampy z obrotowym hakiem · z bardzo elastycznym
przewodem gumowym H05RN-F i wtyczką konturową · emitująca mocne
światło, solidna i odporna na uderzenia
Szczególne zalety produktu:
· wyposażona w diody LED o długiej żywotności
· wysoka wydajność świetlna
· możliwość korzystania również w temperaturach ujemnych
jedn. opak. = opakowanie typu blister

40 00 873 115
230
B
E27
H05RN-F
2x1
5
20
IP44
z energooszczędnym źródłem światła
1200
Nr art.
40 00 873 115

EUR
8,65

Lampa posiada wbudowane żarówki LED
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek LED.
Nr art.
Napięcie V
Klasa wydajności energetycznej
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Strumień świetlny mb
KO
WR04

40 00 873 144
230
A
H05RN-F
2x1
5
420
Nr art.
40 00 873 144

EUR
18,40

KO
WB11

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

Wyposażenie warsztatu

Lampa podłużna akumulatorowa LED
z 60 diodami LED o wyjątkowej żywotności · długi czas świecenia dzięki
niewielkiemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną · z haczykiem do
zawieszania
Dane techniczne:
zintegrowane akumulatory · możliwość ponownego ładowania za pomocą
adaptera wtyczki sieciowej lub przejściówki do ładowania w samochodzie ·
wskaźnik ładowania · włącznik/wyłącznik zintegrowany w uchwycie ·
minimalny poziom emisji ciepła
W komplecie: kompletny zestaw ze zintegrowanymi akumulatorami,
żarówkami, zasilaczem sieciowym oraz przejściówką do ładowarki
samochodowej
Nr art.
Klasa wydajności energetycznej
Napięcie V
Akumulator
Moc W
Czas świecenia h

40 00 873 123
A
230 lub 12
NiMH
3
ok. 2,5

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 873 123

EUR
19,50

żarówka nie wchodzi w skład zestawu
w lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej A++
do E

Pasuje do
Zapasowa żarówka: 40 00 902 451

40 00 873 320
A++ do E
60
E27
250
IP44
Nr art.
40 00 873 320

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
2,80

jedn. opak. = opakowanie typu blister
W komplecie: kompletny zestaw z (wbudowanym) akumulatorem litowojonowym 3,7 V/650 mAh ze wskaźnikiem ładowania, zabezpieczeniem przed
przeciążeniem i całkowitym rozładowaniem, zasilaczem 100 - 240 V AC,
50 - 60 Hz i przejściówką samochodową 12 V
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

40 00 873 153
3,7
650
IP20
12/78
ok. 2
2-3
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 153

KO
WR04

Lampa robocza
osłona przeciwbryzgowa, IP44 · do garażu, piwnicy, warsztatu oraz
do użytku na zewnątrz · osłony ze szkła kryształowego o strukturze
pryzmatycznej · obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz
metalowa kratka druciana

Nr art.
Klasa wydajności energetycznej
Pobór mocy W
Oprawka żarówki
Napięcie V
Stopień ochrony

Lampa ręczna akumulatorowa LED HL SA 23 MH
z 2 + 3 diodami LED o specjalnym kształcie soczewki i wyjątkowej
żywotności · poręczna, kompaktowa i niezawodna · dodatkowy tryb
świecenia dla 3 diod LED umieszczonych w głowicy lampy i wyróżniających
się wyjątkowo długim czasem świecenia · podstawa z możliwością
wygięcia w zakresie do +/- 90° z wbudowanym magnesem · składany hak z
możliwością obrotu 360°

EUR
20,50

KO
WB11

Lampa ręczna akumulatorowa LED
8 wysokowydajnychj LED SMD z przodu i 1 LED jako światło główne · silny
magnes z tyłu umożliwia uniwersalne zastosowanie · lampa z możliwością
ustawiania w maksymalnie 5 pozycjach · z zamontowanym wskaźnikiem
poziomu naładowania i 2 hakami do zawieszania z tyłu
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jonowym (3,7 V/1200 mAh),
kablem ładowania USB i ładowarką samochodową 12 V
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Wersja
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

KO
WB11

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 877 148
3,7
1200
obudowa z ABS
60 - 250
2-3
2
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 877 148

EUR
23,50

KO
PX08
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Wyposażenie warsztatu

Latarka podłużna LED
składana, ze stopką magnetyczną z tworzywa sztucznego ABS ·
możliwość uniwersalnego stosowania dzięki hakowi przymocowanemu do
głowicy lampy · 6 silnych diod LED SMD 0,5W
W zestawie akumulator i adapter samochodowy 12 V
Nr art.
Akumulator
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Czas świecenia h
Wydajność świetlna mb
Długość mm

40 00 877 145
litowo-jonowy
3,7
2200
30
300
225
Nr art.
40 00 877 145

EUR
29,90

Lampa ręczna akumulatorowa LED
wysokowydajna 10+3 LED SMD z funkcją latarki kieszonkowej z przodu ·
silny magnes umożliwia uniwersalne zastosowanie · możliwość
przyciemniania w 2 stopniach, równomierne oświetlenie · regulacja 90° ·
stopień ochrony: IPX4
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jonowym (5 V/2200 mAh),
zasilaczem sieciowym 100-240 V, adapterem samochodowym 12/24 V
i kablem USB
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Pobór mocy W
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

40 00 877 147
3,7
6700
10+3
IPX4
220 - 1000
4
3 - 6 h panel / pojedyncza LED 12-24
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 877 147

KO
PX08

EUR
44,90

KO
PX08

Lampa ręczna akumulatorowa LED HL DA 61 M3H2
z 6 + 1 diodami LED o długiej żywotności · poręczna i wyjątkowo solidna
o niezwykłej wydajności świetlnej · 6 super jasnych diod LED SMD z przodu
o czasie świecenia do 3 godzin przy całkowicie naładowanym akumulatorze ·
dodatkowy tryb świecenia dla diody LED SMD umieszczonej w głowicy
lampy · powlekana gumą powierzchnia zapewniająca optymalny chwyt
Dane techniczne:
· podstawa z możliwością wygięcia w zakresie do +/- 170° z wbudowanym
magnesem
· dodatkowo 2 magnesy z tyłu i dwa haki z kątem obrotu 360° zapewniające
szerokie możliwości zastosowania
jedn. opak. = opakowanie typu blister
W komplecie: kompletny zestaw z (wbudowanym) akumulatorem
litowo-jon. 3,7 V/2,1 Ah i zasilaczem 50 - 60 V (ładowarka) oraz przejściówką
samochodową 12 V

Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

40 00 873 154
3,7
2100
IP54
80/350
ok. 4
3
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 154

7/110

EUR
51,50

KO
WB11

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

Wyposażenie warsztatu

40 00 873 101

40 00 873 100

Lampa ręczna akumulatorowa LED Work Lite
lampa ręczna zapewniająca maksymalny komfort przy najmniejszym
możliwym ciężarze · smukłe, kompaktowe wzornictwo z okrągłymi
kształtami dla profesjonalnego użytkownika · system SMART CIP 4 w 1
System, skonstruowany jako klips, z hakiem, magnesem i podpórką dla
indywidualnych zastosowań · stopień ochrony: IP20
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora
mAh
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

40 00 873 100
3,7
600

40 00 873 101
3,7
1200

60/120
2,5
4/2
litowo-jonowy

110/220
2,5
4/2
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 100
40 00 873 101

EUR
29,90
39,90

KO
WK25
WK25

Lampa robocza LED RETRO LITE
szczególnie silna lampa robocza 360° · wykorzystuje najnowocześniejszą
technologię wysokowydajnych diod LED · oświetla cały obszar roboczy ·
wytrzymały, wyjmowany metalowy hak w uchwycie i u góry, dzięki czemu
ręce pozostają wolne do pracy · stopień ochrony IP54
Nr art.
Pobór mocy W
Strumień świetlny mb
Jakość kabli
Długość przewodu, m

40 00 873 102
22
1600
H05RN-F 2x1,0 mm²
5
Nr art.
40 00 873 102

EUR
49,90

KO
WK25

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Lampa robocza LED Area LITE
silne i wydajne oświetlenie dla idealnego oświetlenia dużych pomieszczeń ·
idealna do napraw, prac malarskich lub budowlanych · Area LITE można
ustawić bezpośrednio na stole warsztatowym lub zawiesić przy pomocy
silnego haka · wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego szczególnie
odpornego na uderzenia
Szczególne zalety produktu:
oświetlenie pomieszczenia pod kątem 360° z jednorodną intensywnością
oświetlenia i dużym rozproszeniem światła
Wersja nr art.40 00 873 108:
dostarczana z gniazdem wtykowym, z gniazdem można łączyć szeregowo
wiele lamp lub gniazdo może służyć do zasilania prądowego innych narzędzi
Dopuszczona do użytku na zewnątrz
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek LED.
40 00 873 108
Nr art.
Pobór mocy W
Strumień świetlny mb
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Model
AREA LITE C
AREA LITE CO

40 00 873 107
65
4000
H05RN-F 2x1,0 mm²
5

40 00 873 108
65
4000
H05RN-F 2x1,0 mm²
5

Nr art.
40 00 873 107
40 00 873 108

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
119,90
129,90

40 00 873 107
KO
WK25
WK25

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

7/111

Wyposażenie warsztatu

Lampa ręczna akumulatorowa LED MINI MAG
ekstremalnie silna lampa robocza i latarka kieszonkowa w jednym ·
najnowocześniejsza technologa wysokowydajnych diod LED · ergonomiczny
i przyjazny dla użytkownika uchwyt · zamontowany hak w podstawie
oraz silne magnesy umożliwiają w pełni elastyczne mocowanie lampy ·
elastyczna głowica lampy z możliwością przechylenia w zakresie do 180°
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

40 00 873 113
3,7
1200
IP20
50/120
3
4
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 113

EUR
39,90

40 00 873 156
3,7
750
IP20
100/50
3
2,5
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 156

7/112

KO
WU04

EUR
54,90

KO
WU04

Lampa ręczna akumulatorowa LED MAG 3
nowa, wysokiej jakości, jasna lampa LED COB · nowoczesny design
gwarantuje ergonomiczny i komfortowy dla użytkownika chwyt · lampa
robocza z możliwością ponownego ładowania oraz wbudowanymi, silnymi
uchwytami magnetycznymi · dwa chowane haczyki do zawieszenia
umożliwiają uniwersalne zastosowanie · głowica lampy z możliwością
przechylenia w zakresie do 180° · mocne światło spotowe i główne
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jon. (3,7 V/2200 mAh) i
gniazdem ładowania USB
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

EUR
44,90

40 00 873 157
3,7
1000
IP20
55 - 125
2,5
5
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 157

KO
WU04

Lampa ręczna akumulatorowa LED UNIPEN
nowa technologia LED COB oferuje wyjątkowe, wydajne i absolutnie
równomierne oświetlenie · lampę można zamocować w dowolnym miejscu
za pomocą silnego magnesu · stopień ochrony: IP20
Szczególne zalety produktu:
· światło spotowe w głowicy lampy (wysoka wydajność)
· głowica lampy z możliwością przechylenia w zakresie do 180°
Kompletny zestaw z kablem USB
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

Lampa ręczna akumulatorowa LED MINIFORM
nowa, wysokiej jakości lampa akumulatorowa w technologii LED COB
zapewnia silne i absolutnie równomierne oświetlenie · ultrawąska –
praktyczny rozmiar i kształt zapewniają ergonomiczny chwyt lampy · silny,
wbudowany uchwyt magnetyczny w podstawie oraz chowany haczyk do
zawieszenia pozwalają umieścić lampę pod dowolnym kątem, zapewniając
odpowiednie doświetlenie · głowica lampy z możliwością przechylenia
w zakresie do 180° · z dwustopniowym przełącznikiem umożliwiając
dostosowanie oświetlenia do specyfiki pracy i czasu jej trwania
Kompletny zestaw z kablem USB i ładowarką 230 V

40 00 873 158
3,7
2200
IP20
150 - 250
4
3
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 158

EUR
65,90

KO
WU04

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

Wyposażenie warsztatu

Lampa ręczna akumulatorowa LED UNIFORM
nowa technologia LED COB oferuje wyjątkowe, wydajne i absolutnie
równomierne oświetlenie · lampę można bezpiecznie zamocować w
dowolnym miejscu za pomocą mocnego, obrotowego haka lub silnego
magnesu · światło spotowe w głowicy lampy · stopień ochrony: IP 65
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jon. (3,7 V/2200 mAh) i
stacją dokującą do łatwego montażu na ścianie
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

Lampa ręczna akumulatorowa LED STAR
po rozsunięciu uchwytu lampa przekształca się w szperacz · do oświetlania
większego obszaru roboczego · dzięki elastycznemu uchwytowi lampę
można przechylić celem uzyskania optymalnego kąta oświetlenia · uchwyt
można również zaczepić na stałe i spełni on wówczas rolę haka do
zawieszania · dzięki silnym magnesom zamontowanym w uchwycie, lampę
STAR można przyczepić do każdej metalowej powierzchni · 1000 lm · maks.
czas pracy akumulatora do 5 godzin · IP65 · ergonomiczna konstrukcja
gwarantuje komfortowy dla użytkownika chwyt · solidna, odporna na
uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego · zamontowany Powerband z
gniazdem USB
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Stopień ochrony
Strumień świetlny mb
Czas ładowania h
Czas świecenia h
Akumulator

40 00 873 161
3,7
2200
IP 65
150 - 400
4
3-6
litowo-jonowy
Nr art.
40 00 873 161

EUR
84,90

40 00 873 112
3,7
5200
IP65
500/1000
6
2,5 - 5
litowo-jonowy

KO
WU04

Nr art.
40 00 873 112

EUR
99,90

KO
WU04

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

40 00 873 177

40 00 873 179

Reflektor diodowy VEGA
solidna i lekka lampa robocza dla profesjonalnych użytkowników · wydajna
technologia LED zapewnia rozproszone, nieoślepiające i przyjemne światło
do pracy o jednorodnej intensywności i dużym rozproszeniu · diody LED
nie generują ciepła · solidna, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa
sztucznego
Dopuszczona do użytku na zewnątrz
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek LED.
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności
energetycznej

40 00 873 177
2600
32
H05RN-F 2x1 mm²
5
A

Wersja
z 2 gniazdkami z zestykiem uziemiającym

40 00 873 179
4000
48
H05RN-F 2x1 mm²
5
A

Nr art.
40 00 873 177
40 00 873 179

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
89,90
119,90

KO
WK25
WK25

Reflektor diodowy VEGA 1500 C+R
solidna i lekka lampa robocza dla profesjonalnych użytkowników · wydajna
technologia LED zapewnia rozproszone, nieoślepiające i przyjemne światło
do pracy o jednorodnej intensywności i dużym rozproszeniu · diody LED
nie generują ciepła · solidna, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa
sztucznego
Szczególne zalety produktu:
system dualny 2 w 1 zapewniający łatwy i szybki montaż / demontaż
przewodu
Dopuszczona do użytku na zewnątrz
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek LED.
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jon. (11,1 V/ 2600 mAh)
Nr art.
Czas ładowania h
Strumień świetlny mb
Czas świecenia h
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności energetycznej

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 873 178
1,5
1: 750 / 2: 1500
1: 3 / 2: 1,5
1: 9 / 2: 18
H05RN-F 2x1 mm²
5
A
Nr art.
40 00 873 178

EUR
99,90

KO
WK25

7/113

Wyposażenie warsztatu

40 00 873 185

40 00 873 186

40 00 873 183

40 00 873 184

Reflektor diodowy NOVA
nowa, wysokowydajna lampa COB, w której zastosowano
najnowocześniejszą technologię LED, do profesjonalnych zastosowań ·
mocna obudowa z odlewu aluminium, wąska budowa i elegancki design ·
lampa jest całkowicie odporna na pęknięcia i uderzenia · 5-stopniowa
funkcja przyciemniania · ze zintegrowanym uchwytem do noszenia

Reflektor diodowy NOVA
nowa, wysokowydajna lampa COB, w której zastosowano
najnowocześniejszą technologię LED, do profesjonalnych zastosowań ·
mocna obudowa z odlewu aluminium, wąska budowa i elegancki design ·
lampa jest całkowicie odporna na pęknięcia i uderzenia · 5-stopniowa
funkcja przyciemniania · ze zintegrowanym uchwytem do noszenia

Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek LED.
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jon.

szczególne zalety produktu:
· niskie zużycie prądu
· minimalne nagrzewanie
· długi czas użytkowania żarówek
· możliwość przechylenia lampy
przechylana podpora lampy
Dopuszczona do użytku na zewnątrz

Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora
mAh
Akumulator
Czas ładowania h
Strumień świetlny mb
Czas świecenia h
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności
energetycznej
Żywotność h
Model

Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek LED.
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności
energetycznej
Żywotność h
Model
Model
NOVA 3K
NOVA 5K

szczególne zalety produktu:
· niskie zużycie prądu
· minimalne nagrzewanie
· długi czas użytkowania żarówek
· możliwość przechylenia lampy
· system dualny zapewniający łatwy i szybki montaż / demontaż przewodu
· ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem pozostałego czasu
pracy z tyłu reflektora
przechylana podpora lampy
Dopuszczona do użytku na zewnątrz

40 00 873 183
300 - 3000
26
H05RN-F 2x1 mm²
5
A++ do A

40 00 873 185
500 - 5000
42
H05RN-F 2x1 mm²
5
A++ do A

100000
NOVA 3K

100000
NOVA 5K
Nr art.
40 00 873 183
40 00 873 185

EUR
119,90
139,90

KO
WU04
WU04

40 00 873 184
11,1
4400

40 00 873 186
11,1
5200

litowo-jonowy
2
300 - 3000
1-14
26
H05RN-F 2x1 mm²
5
A++ do A

litowo-jonowy
2
500 - 5000
1-12
42
H05RN-F 2x1 mm²
5
A++ do A

100000
3K C+R

100000
5K C+R (wersja akumulatorowa z systemem dualnym)

Model
3K C+R
5K C+R (wersja akumulatorowa z
systemem dualnym)

Nr art.
40 00 873 184
40 00 873 186

EUR
189,90
229,90

KO
WU04
WU04

Reflektor diodowy NOVA R
nowa, wysokowydajna lampa COB, w której zastosowano najnowocześniejszą technologię LED, do profesjonalnych
zastosowań · mocna obudowa z odlewu aluminium, wąska budowa i elegancki design · lampa jest wytrzymała i
całkowicie odporna na uderzenia
szczególne zalety produktu:
· niskie zużycie prądu
· 5-stopniowa funkcja przyciemniania
· podstawa z zamontowanym magnesem
· wbudowany Powerbank
przechylana podpora lampy

· minimalne nagrzewanie
· możliwość przechylenia lampy
· uchwyt
Dopuszczona do użytku na zewnątrz

Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek LED.
Kompletny zestaw z akumulatorem litowo-jon.
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Akumulator
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej

40 00 873 207
3,7
6000
litowo-jonowy
150 - 1500
42
A++ do A
Nr art.
40 00 873 207

7/114

EUR
99,90

KO
WU04

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

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wyposażenie warsztatu

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

7/115

Wyposażenie warsztatu

4000873343

Reflektor LED z akumulatorem
wyposażony w 1 diodę COB LED · bezstopniowa regulacja nachylenia
reflektora dla optymalnego oświetlenia powierzchni roboczej · obudowa z
ciśnieniowego odlewu aluminium · kąt promieniowania 120°, zintegrowany
akumulatorek o wysokiej jakości z ponad 500 cyklami ładowania,
wyposażony w zabezpieczenie przed przeładowaniem i głębokim
rozładowaniem · akumulator litowo-jonowy 7,4 V · 4400 mAh
reflektor może pracować do 2 godzin niezależnie od ładowania z sieci
dopuszczony do długotrwałego użytku na zewnątrz i na budowie
lampa posiada wbudowane żarówki LED · nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek
Zakres dostawy: z zasilaczem 230 V i ładowarką 12 V
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora mAh
Akumulator
Czas ładowania h
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Żywotność h

40 00 873 344

Reflektor diodowy
przenośna lampa LED SMD do oświetlania dużych powierzchni ·
natychmiastowe jasne światło, ekstremalnie długi czas użytkowania diody
LED SMD · obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium · stabilny stojak
z rury stalowej z uchwytem z tworzywa sztucznego o ergonomicznym
kształcie
Dane techniczne:
możliwość przechylenia i zablokowania lampy w ustawionej pozycji
Cecha szczególna: ze składanym stojakiem nośnym, umożliwia łatwy i
elastyczny transport

40 00 873 339
7,4
4400
litowo-jonowy
ok. 6
ok. 1400
20
A
15.000

lampa posiada wbudowane żarówki LED · nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek

Nr art.
40 00 873 339

EUR
61,90

KO
PX08

Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności
energetycznej
Żywotność h

40 00 873 343
2200
30
H07RN-F 3x1 mm²
5
A+

40 00 873 344
3660
50
H07RN-F 3x1 mm²
5
A+

30000

30000
Nr art.
40 00 873 343
40 00 873 344

EUR
53,90
77,50

KO
PX08
PX08

40 00 873 342

40 00 873 340

40 00 873 341

Reflektor diodowy
z lekką i wytrzymałą obudową z ciśnieniowego odlewu aluminium ·
specjalne rozproszenie światła dla oświetlenia dużej powierzchni ·
obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium · kąt promieniowania 120°
szczególne zalety produktu:
nowa technologia bez zasilacza, ekstremalnie płaski i o długim czasie
użytkowania 30 000 godzin
dopuszczony do długotrwałego użytku na zewnątrz i na budowie
lampa posiada wbudowane żarówki LED · nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności
energetycznej
Żywotność h

40 00 873 340
2200
30
H05RN-F 3x1 mm²
2
A+

40 00 873 341
3660
50
H05RN-F 3x1 mm²
2
A+

40 00 873 342
6400
80
H05RN-F 3x1 mm²
2
A+

30000

30000

30000

Nr art.
40 00 873 340
40 00 873 341
40 00 873 342

7/116

EUR
29,90
44,90
84,90

KO
PX08
PX08
PX08

Reflektor diodowy
ze statywem · lampa LED SMD high power do oświetlania dużych
powierzchni · natychmiastowe jasne światło · ekstremalnie długi czas
użytkowania diod LED SMD · obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium ·
kąt promieniowania 120° · bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie
100 - 170 cm
Dopuszczona do użytku na zewnątrz
lampa posiada wbudowane żarówki LED · nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności energetycznej
Żywotność h

40 00 873 345
2200
30
H07RN-F 3x1,0 mm²
7,5
A+
30000
Nr art.
40 00 873 345

EUR
62,50

KO
PX08

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

Wyposażenie warsztatu

Lampa halogenowa H500 IP44
bezstopniowa regulacja przechylenia · stabilny, amortyzujący uderzenia
stojak z rury stalowej z uchwytem z tworzywa piankowego · przewód
przyłączeniowy z wtyczką z zestykiem uziemiającym · chromowana kratka
ochronna
w lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej B - E
oferowana do sprzedaży lampa jest wyposażona w żarówkę o klasie
wydajności energetycznej C
W zestawie: żarówka
Reflektor diodowy
ze statywem i 2 lampami LED SMD high power do oświetlania dużych
powierzchni · natychmiastowe jasne światło · ekstremalnie długi czas
użytkowania diod LED SMD · obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium ·
kąt promieniowania 120° · bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie
67 - 144 cm
Dopuszczona do użytku na zewnątrz
lampa posiada wbudowane żarówki LED · nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności energetycznej
Żywotność h

40 00 873 346
2 x 3660
2 x 50
H07RN-F 3x1,0 mm²
7,5
A+
30000

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 873 346

do montażu wewnątrz i na zewnątrz
w lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej B - E
oferowana do sprzedaży lampa jest wyposażona w żarówki o klasie
wydajności energetycznej C
Żarówka w zestawie
40 00 873 203
230
400
C
8545
1000 godz.
R7s

Pasuje do
Szer. x wys. x gł. mm
Zapasowa żarówka: 190 x 160 x 150
40 00 902 474 +
40 00 902 465

Nr art.
40 00 873 203

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
7,90

40 00 873 230
230
400
C
8545
1000 godz.
R7s
H05RN-F
3G1,0
1,5

Pasuje do
Zapasowa żarówka: 40 00 902 474 +
40 00 902 465

Nr art.
40 00 873 230

EUR
16,50

KO
WB11

KO
PX08

EUR
119,90

Lampa halogenowa H500 IP54
obudowa i rama z ciśnieniowego odlewu aluminium · powierzchnia
powlekana · optymalna dystrybucja światła dzięki aluminiowej lampie ·
szybka przednia ze szkła bezpiecznego

Nr art.
Napięcie V
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Strumień świetlny mb
Średnia żywotność
Oprawka żarówki

Nr art.
Napięcie V
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Strumień świetlny mb
Średnia żywotność
Oprawka żarówki
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m

KO
WB11

Lampa halogenowa
bezstopniowa regulacja przechylenia · stabilny stojak z rury stalowej
z uchwytem do noszenia o ergonomicznym kształcie · obudowa z
ciśnieniowego odlewu aluminium · powierzchnia powlekana · chromowana
kratka ochronna · osłona ochronna z wstępnie naprężanego szkła
bezpiecznego
dopuszczona do użytku na zewnątrz
w lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej B - E
oferowana do sprzedaży lampa jest wyposażona w żarówkę o klasie
wydajności energetycznej C
W komplecie: żarówka
Nr art.
Napięcie V
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Strumień świetlny mb
Średnia żywotność
Oprawka żarówki
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m

40 00 873 233
230
400
C
8545
1000 godz.
R7s
H05RN-F
3G1,0
5,0

Pasuje do
Zapasowa żarówka: 40 00 902 474 +
40 00 902 465

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 873 233

EUR
18,90

KO
WB11
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Wyposażenie warsztatu

Reflektor diodowy
przenośna lampa LED SMD z super jasnymi diodami LED · natychmiastowe
jasne światło, niski poziom emisji ciepła · obudowa z ciśnieniowego
odlewu aluminium i powlekaną powierzchnią · stabilny stojak z pałąkiem do
noszenia i uchwytem z tworzywa piankowego · możliwość przechylenia i
zablokowania reflektora w ustawionej pozycji
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Jakość kabli
Długość przewodu, m
Klasa wydajności
energetycznej
Żywotność h
Model

40 00 873 187
1720
20
H05RN-F 3x1 mm²
2
A

40 00 873 188
2350
30
H05RN-F 3x1 mm²
2
A

50000
ML DN 2806 S

50000
ML DN 4006 S

Model
ML DN 2806 S
ML DN 4006 S

Nr art.
40 00 873 187
40 00 873 188

EUR
48,50
59,90

Reflektor halogenowy ze statywem ST200
statyw uniwersalny z rury stalowej powlekanej tworzywem sztucznym ·
regulacja wysokości w zakresie od 0,7 m do 2 m, po zamocowaniu lampy
halogenowej do 1,3 m · przewód przyłączeniowy z wtyczką z zestykiem
uziemiającym
dopuszczona do użytku na zewnątrz

KO
WB11
WB11

w lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej B - E
oferowana do sprzedaży lampa jest wyposażona w żarówkę o klasie
wydajności energetycznej C
W komplecie: lampa halogenowa, źródło światła i przewód przyłączeniowy
o długości 5 m
Nr art.
Napięcie V
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Strumień świetlny mb
Średnia żywotność
Oprawka żarówki
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Pasuje do
Zapasowa żarówka: 40 00 902 474 +
+ 40 00 902 465 +

40 00 873 245
230
400
C
8545
1000 godz.
R7s
H05RN-F
3G1,0
5,0
Nr art.
40 00 873 245

EUR
36,90

KO
WB11

Reflektor diodowy
przenośna lampa LED Chip High Power, charakteryzująca się specjalnym
rozproszeniem światła do oświetlania dużych powierzchni · natychmiastowe
jasne światło, niski poziom emisji ciepła · ekstremalnie długi czas
użytkowania diod LED Chip · odporna na uderzenia i bezobsługowa ·
obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium, stabilny stojak z rury stalowej
z uchwytem do noszenia o ergonomicznym kształcie · Stopień ochrony
IP65
Dane techniczne:
· niskie zużycie prądu
· szybka przednia ze szkła bezpiecznego
· możliwość przechylenia i zablokowania lampy w ustawionej pozycji
Do montażu wewnątrz i na zewnątrz
lampa posiada wbudowane żarówki LED
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek LED.
Nr art.
Pobór mocy W
Klasa wydajności
energetycznej
Strumień świetlny mb
Żywotność h
Jakość kabli
Długość przewodu, m

40 00 873 170
30
A

40 00 873 171
50
A

40 00 873 172
80
A

2550
50000
H07RN-F 3x1 mm²
5

4230
50000
H07RN-F 3x1 mm²
5

6720
50000
H07RN-F 3x1 mm²
5

Nr art.
40 00 873 170
40 00 873 171
40 00 873 172
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EUR
64,30
84,90
124,90

KO
WB11
WB11
WB11

Statyw z korbką
stabilny profil stalowy, ocynkowany galwanicznie · wykonanie z profili
ciężkich · mocne rury stojakowe zapewniające wysoką stabilność ·
niezawodne mocowanie za pomocą śrub gwiazdkowych · rozkładane,
niezwykle stabilne nóżki z 4-kątowego profilu stalowego · z płytami
mocowania do podłoża · regulacja wysokości do maks. 2,3 m
nadaje się do instalacji 2 reflektorów
Nr art.
Długość cm
Wysokość użytkowa min./maks. m

40 00 873 228
105
1-2,30
Nr art.
40 00 873 228

EUR
39,90

KO
WB11

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

Wyposażenie warsztatu

Lampa naścienna L2705
wyposażona w 27 diod LED 0,5 W · obudowa z aluminium · powierzchnia
powlekana · możliwość przechylenia, obrotu i zablokowania reflektora w
ustawionej pozycji
lampa posiada wbudowane żarówki LED
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek LED.
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Żywotność h

40 00 873 135
1080
17
A
50000
Nr art.
40 00 873 135

EUR
47,70

KO
WB11

Lampa naścienna L2705 PIR
wyposażona w 27 diod LED 0,5 W · ze zintegrowanym czujnikiem
ruchu · niski poziom emisji ciepła · ekstremalnie długi czas użytkowania
diod LED · odporna na uderzenia · maks. obszar detekcji czujnika ruchu ok.
10 m · kąt rejestracji · obudowa z aluminium · powierzchnia powlekana ·
regulacja czasu załączania do ok. 4 minut · możliwość przechylenia, obrotu i
zablokowania reflektora w ustawionej pozycji
lampa posiada wbudowane żarówki LED
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek LED.
Nr art.
Strumień świetlny mb
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Żywotność h

40 00 873 134
1080
17
A
50000

Do montażu wewnątrz i na zewnątrz

Nr art.
40 00 873 134

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Reflektor LED solarny SOL 80 ALU
z 8 diodami LED 0,5 W · z czujnikiem ruchu i osobnym modułem
solarnym · możliwość przechylania w poziomie i pionie · czujnik ruchu
na podczerwień o maks. kącie detekcji 130° i maks. zasięgu 10 m ·
regulowany czas załączenia do maks. ok. 1 minuty · zasilanie niezależne
od sieci elektrycznej · jasność załączenia lampy regulowana za pomocą
wyłącznika zmierzchowego · możliwość ustawienia czułości · w zestawie
trzy ładowalne i wymienne akumulatory Ni-MH Mignon · z wbudowanym
zabezpieczeniem przed przeładowaniem i rozładowaniem · czas świecenia
przy całkowicie naładowanych akumulatorach ok. 110 minut

EUR
59,70

KO
WB11

Strumień
Pobór mocy
świetlny mb W
350
4

Długość
przewodu, m
5,0

Nr art.
40 00 873 271

EUR

KO

57,90

WB11

Lampa LED Chip
lampa LED Chip High Power do montażu na ścianie, charakteryzująca się
specjalnym rozproszeniem światła do oświetlania dużych powierzchni ·
natychmiastowe jasne światło, niski poziom emisji ciepła · ekstremalny
czas użytkowania diod LED Chip, odporna na uderzenia i bezobsługowa ·
obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium · szybka przednia ze szkła
bezpiecznego · średni okres użytkowania 50 000 godz.
Do montażu wewnątrz i na zewnątrz
lampa posiada wbudowane żarówki LED
Nie ma możliwości wymiany wbudowanych żarówek LED.

40 00 873 148 + 40 00 873 150

40 00 873 149 + 40 00 873 151
Nr art.
Pobór mocy W
Stopień ochrony
Klasa wydajności
energetycznej
Strumień świetlny mb
Żywotność h

40 00 873 148
30
IP65
A

40 00 873 149
30
IP44
A

40 00 873 150
50
IP65
A

40 00 873 151
50
IP44
A

40 00 873 152
80
IP65
A

2550
50000

2550
50000

4230
50000

4230
50000

6720
50000

Wersja
z czujnikiem ruchu
z czujnikiem ruchu

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
40 00 873 148
40 00 873 149
40 00 873 150
40 00 873 151
40 00 873 152

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

EUR
43,60
52,80
63,20
72,50
101,95

40 00 873 152
KO
WB11
WB11
WB11
WB11
WB11
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Wyposażenie warsztatu

Lampa robocza / do oświetlenia maszyn Glanzlicht
wysokowydajne LED w aluminiowej obudowie z elastycznym
wałem i stopką magnetyczną w otulinie gumowej · nie
oślepiająca, bez migotania, bez odbić · z zasilaczem 24 V
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości
wymiany wbudowanych żarówek
Nr art.
Stopień ochrony
Pobór mocy W
Strumień świetlny mb
Barwa światła K

Lampa robocza / do oświetlenia maszyn
żarówki: 3 LED po 1 W · powlekany wąż przegubowy z metalu o długości
500 mm · bardzo niskie zużycie energii elektrycznej · niska temperatura
obudowy ok. 26 °C · maks. temperatura źródła światła 47 °C · moc świetlna
600 Lux (1 m)
W lampie można stosować żarówki o klasie wydajności energetycznej A++
do A
Oferowana do sprzedaży lampa jest wyposażona w żarówkę o klasie
wydajności energetycznej A
W zestawie: lampa do oświetlenia maszyn wraz z żarówką, magnesem
mocującym i zaciskiem stołowym
Nr art.
Stopień ochrony
Klasa ochrony
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Strumień świetlny mb
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Barwa światła
Średnia żywotność h

40 00 873 301
IP20
II
3
A
300
H05RN-F
2 x 1,0
3
6400
3000
Nr art.
40 00 873 301

40 00 873 307
IP65
2,5
400
5500
Nr art.
40 00 873 307

KO
WX29

Lampa robocza / do oświetlenia maszyn Flexi
wysokowydajne LED w aluminiowej obudowie z elastycznym
wałem i stopką magnetyczną w otulinie gumowej · nie
oślepiająca, bez migotania, bez odbić · z zasilaczem 24 V
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości
wymiany wbudowanych żarówek
Nr art.
Stopień ochrony
Pobór mocy W
Strumień świetlny mb
Barwa światła K

40 00 873 308
IP65
4,5
700
5500
Nr art.
40 00 873 308

EUR
95,50

EUR
139,50

EUR
143,50

KO
WX29

KO
WX29

Lampa robocza / do oświetlenia maszyn Fluter
wysokowydajne LED w aluminiowej obudowie z elastycznym wałem i
stopką magnetyczną w otulinie gumowej · równomierne oświetlenie,
bez oślepiania i migotania · niewielkie odbicia · z zasilaczem 24 V
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości
wymiany wbudowanych żarówek
Nr art.
Stopień ochrony
Pobór mocy W
Strumień świetlny mb
Barwa światła K

40 00 873 312
IP65
10
1200
5500
Nr art.
40 00 873 312

EUR
209,00

KO
WX29

EUR
21,15

KO
WX29

EUR
21,15

KO
WX29

Lampa robocza / do oświetlenia maszyn
z energooszczędnymi diodami LED
solidne wykonanie · odporna na uderzenia i bryzgoszczelna · wyposażona w
9 żarówek LED x 1 W emitujących jasne światło o jakości światła dziennego
· moc świetlna 3 350 Lux (1 m) · giętki, powlekany wąż przegubowy
z metalu o długości 500 mm · gwarantuje optymalne ustawienie kąta
świecenia · włącznik/wyłącznik w cokole lampy · przewód przyłączeniowy ·
cokół nadaje się do zamocowania śrubami · posiada atest TÜV/GS
Lampa posiada wbudowane żarówki LED. Nie ma możliwości wymiany
wbudowanych żarówek
W zestawie: lampa do oświetlenia maszyn, żarówka, mocny magnes
mocujący i masywny zacisk stołowy
Nr art.
Stopień ochrony
Klasa ochrony
Pobór mocy W
Klasa wydajności energetycznej
Strumień świetlny mb
Jakość kabli
Przekrój przewodu mm²
Długość przewodu, m
Barwa światła

40 00 873 297
IP64
II
9
A++ do A
750
H05RN-F
2x1,0
3
6400
Nr art.
40 00 873 297

7/120

Zacisk stołowy
pasuje do lamp roboczych LED nr art. 40 00 873 307,
40 00 873 308 oraz 40 00 873 312 · 2 chromowane
okrągłe metalowe płyty Ø 73 mm i Ø 90 mm,
połączone za pomocą ścisku stolarskiego, umożliwiają
mocowanie do płyt stołu o grubości do 90 mm
Nr art.
40 00 873 318

Noga
pasuje do lamp roboczych LED nr art. 40 00 873 307
40 00 873 308 I 40 00 873 312 · przeźroczysta płyta
akrylowa z chromowaną metalową płytą Ø 90 mm ·
wymiar bazowy 220 x 150 x 16 mm
EUR
186,75

KO
WX29

Nr art.
40 00 873 319

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

Wyposażenie warsztatu
Świetlówki LUMILUX
energooszczędna · Ø rury 26 mm · rewelacyjne zachowanie strumienia świetlnego · ekonomiczność i mniejsza
szkodliwość dla środowiska naturalnego · niska zawartość rtęci · wyraźnie ulepszone odwzorowanie kolorów ·
zredukowany spadek strumienia świetlnego · bardzo długa żywotność użytkowa · nadaje się również do piwnic, korytarzy
i biur · spełnia wymogi nowej Normy Europejskiej EN 12464-1 dot. oświetlenia miejsc pracy

Pobór mocy
W

Wersja

18

kolor zimny
biały
kolor ciepły
biały
kolor zimny
biały
kolor ciepły
biały
kolor zimny
biały
kolor ciepły
biały

18
36
36
58
58

Barwa
światła

Temperatura Oprawka
farby K
żarówki

Strumień
świetlny
mb

Średnia
żywotność
h

Długość
cm

JS

KO

840

4000

G13

Klasa
wydajności
energetycznej
A

1350

20000

59

40 00 902 263 +

25

3,15

WC07

830

3000

G13

A

1350

20000

59

40 00 902 437 +

25

3,15

WC07

840

4000

G13

A

3350

20000

120

40 00 902 264 +

25

3,15

WC07

830

3000

G13

A

3350

20000

120

40 00 902 438 +

25

3,15

WC07

840

4000

G13

A

5200

20000

150

40 00 902 265 +

25

3,30

WC07

830

3000

G13

A

5200

20000

150

40 00 902 439 +

25

3,40

WC07

Nr art.
40 00 902 280 +
40 00 902 281 +

JS
10
10

EUR
0,70
0,70

KO
WC07
WC07

JS

EUR

KO

10
10
12
12
12

4,75
4,75
9,50
10,90
15,50

WC07
WC07
WC07
WC07
WC07

Nr art.

EUR

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Starter dla jarzeniówek
do układów pojedynczych i szeregowych

Do mocy W
4 - 80
4 - 22

Typ
ST111
ST151

Napięcie przyłączenia V
230
230

Wersja
dla pojedynczych świetlówek
dla świetlówek szeregowych

Pręt halogenowy
profesjonalna jakość · z oprawką żarówki R7s · zaawansowana technologia żarnika zapewnia wysoką odporność na
uderzenia przy poziomach mocy do maks. 500 W · dowolny kąt ustawienia dla świetlówek o maks. mocy do 500 W · w
przypadku świetlówek 1000 W tylko ustawienie poziome = ± 15° względem osi lampy · świetlówka halogenowa posiada
funkcję przyciemniania · temperatura barwowa ok. 3000 K

Napięcie przyłączenia: 230 V
Pobór mocy
W
230
400
1000
1500
2000

Strumień świetlny
mb
5000
8750
22000
33000
44000

Długość
mm
114,2
114,2
185,7
250,7
327,4

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Średnia żywotność
h
2000
2000
2000
2000
2000

Klasa wydajności
energetycznej
C
C
C
C
C

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 902 464
40 00 902 465
40 00 902 165
40 00 902 166
40 00 902 167

+
+
+
+
+
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