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Technika budowlana

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

Taczki, wiadra, kubły, 
ochrona odgromowa,  
poduszki 
montażowe

od strony 10/6 od strony 10/6od strony 10/4

Opryskiwacze,  
rozdzielacze betonu, 
plandeki z tkaniny,  
przecinarki do płytek.  
akcesoria do układania płytek

od strony 10/13 od strony 10/14od strony 10/12

Pace do zacierania,  
kielnie, strugi, skrobaki, piły do 
betonu komórkowego, 
szpachle, mieszadła, sznury 
traserskie automatyczne

od strony 10/22 od strony 10/26 od strony 10/34

Noże do cięcia szkła, 
przyssawki, 
pędzle, wałki malarskie,  
stół warsztatowy, 
łomy do wyciągania gwoździ, 
łomy

od strony 10/40 od strony 10/41 od strony 10/42

Szczypce tnące przegubowe do 
prętów, szufle, łopaty, trzonki

od strony 10/54od strony 10/51 od strony 10/55

Chwytaki do wyciągania kostki, 
łomy brukarskie,  
kleszcze do krawężników,  
niwelatory,  
technika odgradzająca, kanistry

ab Seite 10/65 ab Seite 10/65 ab Seite 10/67

Nożyce do gałęzi,  
nożyce do żywopłotu, 
piły do drzew,  
narzędzia leśnicze,  
widły hakowe,  
widły obornikowe

od strony 10/74 od strony 10/74 od strony 10/77

Grabie wachlarzowe do liści, 
szczypce chwytakowe,  
urządzenia akumulatorowe,  
betoniarki, urządzenia  
grzewcze, pochłaniacze wilgoci,  
sznury murarskie

od strony 10/84 od strony 10/86 od strony 10/87
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

od strony 10/35 od strony 10/38 od strony 10/39

od strony 10/7 od strony 10/10od strony 10/9 od strony 10/11 od strony 10/11

od strony 10/20od strony 10/18 od strony 10/18od strony 10/14

od strony 10/46 od strony 10/50od strony 10/48 od strony 10/49od strony 10/44

od strony 10/60od strony 10/57 od strony 10/61

od strony 10/68od strony 10/68 od strony 10/69 od strony 10/70 od strony 10/72od strony 10/70

od strony 10/81od strony 10/80od strony 10/79 od strony 10/80 od strony 10/81 od strony 10/83

od strony 10/88 od strony 10/90 od strony 10/90 od strony 10/94 od strony 10/95 od strony 10/96

od strony 10/16
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Taczka Garten 85
rama nośna z rury stalowej Ø 32 mm z przygiętym pałąkiem do przechylania · 
precyzyjnie wykonana rura stalowa, grubość ściany 1,2 mm · płytka skrzynia 
ocynkowana · koło z dętką · uchwyty z tworzywa sztucznego · koło 
pneumatyczne 400/100 na feldze z blachy stalowej, z łożyskiem kulkowym
Przy produkcji skrzyń, w procesie głębokiego ciągnienia mogą pojawić 
się ślady otarć i lekkie pofalowania. Również uszkodzenia lakieru nie 
są uznawane za powód do reklamacji!

Zawartość l Nr art. EUR KO

85 40 00 818 164 61,50 NCAY

Taczka profesjonalna Praktica 85
rama nośna skrzyni wykonana ze stalowych rur · Ø rury stalowej 34 mm · 
grubość ścianki 1,5 mm · dospawane do siebie stopy ze wzmocnieniem · 
skrzynia ocynkowana · koło skrzyni z otokową wkładką z drutu, grubość 
blachy 1,0 mm · wygodne drewniane rączki · koło pneumatyczne 400/100 
na feldze z blachy stalowej, z łożyskiem kulkowym
Przy produkcji skrzyń, w procesie głębokiego ciągnienia mogą pojawić 
się ślady otarć i lekkie pofalowania. Również uszkodzenia lakieru nie 
są uznawane za powód do reklamacji!

Zawartość l Nr art. EUR KO

85 40 00 818 161 106,50 NCAY

Nazwa Nr art. EUR KO

zapasowa skrzynia dziurkowana 40 00 818 167 41,30 NCAY

koło pneumatyczne z łożyskiem 
ślizgowym z tworzywa sztucznego

40 00 818 169 40,60 NCAY

Akcesoria

Taczka Carry
rama nośna skrzyni wykonana ze stalowych rur · Ø rury stalowej 34 mm · 
grubość ścianki 1,5 mm · dospawane do siebie stopy · skrzynia 85 l z blachy 
ocynkowanej o grubości 1,0 mm · uchwyty z tworzywa sztucznego · koło 
pneumatyczne 400/100 na feldze z blachy stalowej, z łożyskiem kulkowym
Przy produkcji skrzyń, w procesie głębokiego ciągnienia mogą pojawić 
się ślady otarć i lekkie pofalowania. Również uszkodzenia lakieru nie 
są uznawane za powód do reklamacji!

Zawartość l Nr art. EUR KO

85 40 00 818 168 88,50 NCAY

Nazwa Nr art. EUR KO

zapasowa skrzynia dziurkowana 40 00 818 167 41,30 NCAY

koło pneumatyczne z łożyskiem 
ślizgowym z tworzywa sztucznego

40 00 818 169 40,60 NCAY

Akcesoria

Taczka głęboka Allcar 100
rama nośna skrzyni z rury stalowej z przygiętymi stopami i pałąkiem do 
przechylania · Ø rury stalowej 34 mm · grubość ścianki 1,5 mm · 
dospawane do siebie stopy · ocynkowana, wąska skrzynia 100 l, z 
profilowanym pogrubionym brzegiem, grubość blachy 0,9 mm · uchwyty z 
tworzywa sztucznego · przednie podparcie skrzyni · koło pneumatyczne 
400/100 na feldze z blachy stalowej, z łożyskiem kulkowym
Przy produkcji skrzyń, w procesie głębokiego ciągnienia mogą pojawić 
się ślady otarć i lekkie pofalowania. Również uszkodzenia lakieru nie 
są uznawane za powód do reklamacji!

Zawartość l Nr art. EUR KO

100 40 00 818 165 112,00 NCAY

Nazwa Nr art. EUR KO

zapasowa skrzynia dziurkowana 40 00 818 166 55,20 NCAY

koło pneumatyczne z łożyskiem 
ślizgowym z tworzywa sztucznego

40 00 818 169 40,60 NCAY

Taczka głęboka
skrzynia ocynkowana · brzeg skrzyni wzmocniony wkładką z okrągłego pręta 
żelaznego · grubość blachy 1,25 mm · koło pneumatyczne  · z pałąkiem do 
przechylania · zmontowana · koło pneumatyczne 400/100 na feldze z blachy 
stalowej, z łożyskiem kulkowym
Przy produkcji skrzyń, w procesie głębokiego ciągnienia mogą pojawić 
się ślady otarć i lekkie pofalowania. Również uszkodzenia lakieru nie 
są uznawane za powód do reklamacji!

Zawartość l Nr art. EUR KO

90 40 00 818 162 84,00 NRCK

Nazwa Nr art. EUR KO

zapasowa skrzynia 40 00 818 163 34,10 NBCL

koło pneumatyczne z łożyskiem kulkowym 40 00 818 171 34,10 NBCL

koło polimerowe z łożyskiem kulkowym 40 00 818 172 44,30 NBCL

Taczka głęboka
koło z gumy polimerowej  z łożyskiem kulkowym   · skrzynia ocynkowana · 
brzeg skrzyni wzmocniony wkładką z okrągłego pręta żelaznego · grubość 
blachy 1,25 mm · z pałąkiem do przechylania · zmontowana
Przy produkcji skrzyń, w procesie głębokiego ciągnienia mogą pojawić 
się ślady otarć i lekkie pofalowania. Również uszkodzenia lakieru nie 
są uznawane za powód do reklamacji!

Zawartość l Nr art. EUR KO

90 40 00 818 173 117,00 NRCK

Nazwa Nr art. EUR KO

zapasowa skrzynia 40 00 818 163 34,10 NBCL

koło pneumatyczne z łożyskiem kulkowym 40 00 818 171 34,10 NBCL

koło polimerowe z łożyskiem kulkowym 40 00 818 172 44,30 NBCL
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pompka ręczna
z manometrem · z aluminium · ze składanym 
pałąkiem metalowym i uchwytami z tworzywa ·  
z zaworem French-/Sclaverand, 2 dodatkowe 
adaptery do zaworu roweru oraz artykułów na czas 
wolny

Wysokość mm Waga kg Nr art. EUR KO

600 1 40 00 818 179 13,80 NUBQ

Dętka zapasowa
do kół pneumatycznych

Do Ø koła mm Nr art. EUR KO

200 30 00 275 835 3,30 QD16

260 30 00 275 836 5,80 QD16

400 30 00 275 837 8,50 QD16

Opona
profil rowkowy/tunelowy

Profil Ø mm Nr art. EUR KO

profil rowkowy 200 30 00 275 840 7,40 QU16

profil rowkowy 260 30 00 275 841 7,40 QK16

profil tunelowy 260 30 00 275 844 7,80 QU16

profil rowkowy 400 30 00 275 842 14,30 QU16

30 00 275 98330 00 275 978

Nr art. 30 00 275 983 30 00 275 978

Ø koła mm 260 400

Szerokość koła mm 85 100

Długość piasty mm 75 75

Udźwig kg 160 200

Profil żłobkowanie rowki

Koło poliuretanowe
odporna na awarie  ·opona poliuretanowa (niebieska) · z obręczą z blachy 
stalowej · kolor srebrny aluminiowy · powlekanie proszkowe · koło z 
łożyskiem wałeczkowym

Nr art. EUR KO

30 00 275 983 44,15 QD16

30 00 275 978 78,00 QD16

Nr art. 30 00 275 997 30 00 275 979

Ø koła mm 260 400

Szerokość koła mm 85 100

Długość piasty mm 75 75

Udźwig kg 160 200

Profil żłobkowanie rowki

Koło poliuretanowe
odporna na awarie  ·opona poliuretanowa (niebieska) · korpus koła z 
tworzywa sztucznego · koło z łożyskiem wałeczkowym · długość osi (piasty) 
20 mm

Nr art. EUR KO

30 00 275 997 36,15 QD16

30 00 275 979 76,20 QU16

Krążek budowlany
kółko linowe 190 mm Ø · lina do 28 mm Ø · dopuszczalne obciążenie 250 kg
Zestaw bez liny

Wersja Nr art. EUR KO

z zabezpieczeniem haka i pałąkiem 
krzyżowym

40 00 818 811 69,00 NXAU

Lina do wiadra
oplot 4-skrętny · z pętlą · zaczepionym karabińczykiem strażackim i 
krętlikiem

Długość m Ø mm Nr art. EUR KO

25 16 40 00 818 813 52,40 NKAV

25 18 40 00 818 814 57,80 NKAV
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wiadro budowlane
z polietylenowej mieszanki regeneratowej wysokiej jakości do zastosowań 
w budownictwie · można poddawać go recyklingowi · kolor czarny · 
ocynkowany uchwyt z przyciskiem 4,3 lub 6,9 mm · skala w litrach · 12 l

Wersja Nr art. EUR KO

40 00 818 012 1,55 NKDS

z dnem krzyżowym 40 00 818 022 4,60 NKDS

Wiadro budowlane
z polietylenowej mieszanki regeneratowej wysokiej jakości do zastosowań 
w budownictwie · można poddawać go recyklingowi · kolor czarny · 
ocynkowany uchwyt 5 mm · skala w litrach

Zawartość l Nr art. EUR KO

20 40 00 818 023 2,70 NKDS

Wiadro budowlane
z bardzo wytrzymałego polietylenu · kolor niebieski · ocynkowany uchwyt  
6 mm · niska krawędź podstawy · skala w litrach

Zawartość l Nr art. EUR KO

12 40 00 818 041 6,60 NKDS

Wiadro budowlane
kolor niebieski · można podnosić dźwigiem · wzmocnione dno · z otokową 
ramką rurkową · ocynk. uchwyt 7 mm z karbem wzmacniającym · z bardzo 
wytrzymałego, mrozoodpornego specjalnego tworzywa sztucznego · skala 
w litrach

Zawartość l Nr art. EUR KO

12 40 00 818 045 9,35 NKDS

20 40 00 818 047 12,90 NKDS

Wiadro budowlane
kolor niebieski · można podnosić dźwigiem · z otokową ramką rurkową · 
ocynk. uchwyt 9 mm z karbem wzmacniającym · z bardzo wytrzymałego, 
mrozoodpornego specjalnego tworzywa sztucznego · z tabliczkami 
znamionowymi

Zawartość l Wersja Nr art. EUR KO

40 ciężkie 40 00 818 049 25,30 NKDS

Kubeł na zaprawę
k. czarny · z wysokiej jakości tworzywa sztucznego po recyklingu · liczba 
litrów podana na brzegu · ergonomicznie ukształtowane uchwyty

Zawartość l Nr art. EUR KO

40 40 00 818 025 6,20 NKDS

Kubeł na zaprawę
z polietylenowej mieszanki regeneratowej wysokiej jakości do zastosowań 
w budownictwie · można poddawać go recyklingowi · k. czarny · z 
ergonomicznie ukształtowanymi uchwytami w formie wgłębień i specjalnym 
wzmocnieniem brzegowym · skala w litrach · liczba litrów podana na brzegu

Zawartość l Nr art. EUR KO

65 40 00 818 040 6,40 NKDS

90 40 00 818 042 7,80 NKDS

Kubeł na zaprawę
ciężkie wykonanie · ze wzmocnionym dnem · z bardzo wytrzymałego, 
mrozoodpornego specjalnego tworzywa sztucznego (HDPE)

Zawartość l Nr art. EUR KO

90 40 00 818 051 37,00 NKDS
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kubeł na zaprawę
k. niebieski · można podnosić dźwigiem · wykonanie ciężkie, ze
wzmocnionym dnem · z otokową ramą rurkową · z bardzo wytrzymałego,
mrozoodpornego specjalnego tworzywa sztucznego · z tabliczką
znamionową

Zawartość l Nr art. EUR KO

90 40 00 818 050 86,00 NCDS

Skrzynka na zaprawę
z polietylenowej mieszanki regeneratowej wysokiej jakości do zastosowań 
w budownictwie · można poddawać go recyklingowi · k. czarny  · 
prostokątna · z ergonomicznie ukształtowanymi uchwytami w formie 
wgłębień i specjalnym wzmocnieniem brzegowym · skala w litrach · liczba 
litrów podana na brzegu

Zawartość l Nr art. EUR KO

65 40 00 818 035 7,20 NKDS

90 40 00 818 036 8,70 NKDS

Wanna budowlana
z odpornego na uderzenia, niepękającego, praktycznego tworzywa 
sztucznego · można jej używać jako pojemnika na pranie, skrzynkę na 
kwiaty, wannę ściekową na olej, skrzynię transportową itd.

Zawartość l Nr art. EUR KO

40 40 00 818 092 20,30 NKDS

Pojemniki do przechowywania gotowej zaprawy
można podnosić dźwigiem · z otokową ramą rurkową

Zawartość l Kolor Nr art. EUR KO

200 żółty 40 00 818 080 159,00 NEDS

200 niebieski 40 00 818 081 159,00 NEDS

Łopata do wapna
trzonek z rury żelaznej 3/4” · z guzikiem · lakierowana na czarno · 
16 x 20 cm

Długość mm Nr art. EUR KO

1110 40 00 818 070 12,64 NCBS

Grzechotka do rusztowań
 19 / 22 mm

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

320 40 00 818 093 29,90 NXBU
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kozioł rzemieślniczy
do prac we wnętrzach i na zewnątrz przy fasadach i sufitach · możliwość 
zastosowania jako rusztowanie robocze · do użycia na najwęższej 
przestrzeni, szybki montaż i demontaż · kompaktowa konstrukcja przy 
dużym obciążeniu · zabezpieczony przed ześlizgiem przez gumowe nóżki · 
składany · ciężar 8 kg · szerokość 800 mm · wysokość 900 mm · lakierow.
zakres dostawy: 1 kozioł bez deski
Uszkodzenia lakieru nie są uznawane za powód do reklamacji!

Udźwig kg Nr art. EUR KO

700 40 00 818 272 37,40 NBCM

Kozioł składany
do uniwersalnego zastosowania przez rzemieślników · stabilny · składany · 
pokrycie stopni z wodoodpornego drewna wielowarstwowego, odpornego 
na warunki pogodowe · składany
Uszkodzenia lakieru nie są uznawane za powód do reklamacji!

Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

700 x 700 40 00 818 270 62,80 NBCM

Nr art. 40 00 818 033 40 00 818 034

Udźwig t 6 12

Skok mm 413 465

Waga kg 5 7,8

Podnośnik butli
przykręcany podnośnik butli · żłobkowane, obrabiane cieplnie siodło ma 
szeroką powierzchnię podnoszenia i bezpieczne utrzymanie · zakres 
zastosowania: od -20 do 70°C

Nr art. EUR KO

40 00 818 033 34,80 NRDP

40 00 818 034 54,00 NRDP

Okucie bali
ochrona narożników do desek rusztowań o szerokości 20-30 cm

Nr art. JS EUR KO

42 00 000 528 100 67,901) NBCM
1) cena za 100 szt.

Wycieraczka do obuwia
przydatna przed każdym kontenerem budowlanym, mieszkalnym i 
biurowym · idealna do stosowania na placach budowy, w ogrodach, 
stajniach, tartakach, składowiskach śmieci, kopalniach piasku i żwiru, 
kortach tenisowych i boiskach oraz gospodarstwach rolnych

Długość 
mm

Wymiar 
rusztu mm

Po-
wierzchnia

Nr art. EUR KO

700 500 x 500 ocynkowane 40 00 818 275 72,80 NBCM

Kozioł z rusztowaniem składanym
stabilna konstrukcja z rur stalowych · lakierow. · dźwignia do zablokowania 
nóżek · posiada dopuszczenie branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego · 
szerokość 1,20 mm · wysokość 1,20 m · rozsuwana do 1,95 m · waga ok. 
21 kg
Uszkodzenia lakieru nie są uznawane za powód do reklamacji!

Wersja Udźwig kg Nr art. EUR KO

z mocowaniem 
słupk.

1500 40 00 818 268 71,00 NBCM
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Worek na płyty Platten-Bag
do usuwania płyt azbestowych · z nadrukiem „Azbest

Dł. x 
szer. x 
wys. mm

Udźwig 
kg

Wersja Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

2600 x 
1250 x 
300

1000 z nad-
rukiem 
„Azbest

1250 40 00 818 090 16,50 NKAP

Torba transportowa typ Big Bag Big Bag
przystosowany do jednokrotnego transportu dźwigiem suchych 
materiałów budowlanych takich jak kamienie, żwir, piasek itp.

Dł. x szer. x wys. 
mm

Udźwig kg Nr art. EUR KO

600 x 600 x 600 1000 40 00 818 087 6,90 NKAQ

900 x 900 x 900 1500 40 00 818 095 8,60 NKAQ

Stojak do „Big Bag
z uchwytami o regulowanej wysokości, łatwy montaż nasadzany · do 
samodzielnego montażu · w zestawie brak torby transportowej typu BIG 
BAG

Dł. x szer. x wys. 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

1010 x 1010 x 1400 do samodzielnego 
montażu

40 00 818 101 66,50 NBCM

Worek na piasek
jutowy worek na piasek ze sznurkiem jutowym · jakość: 10 oz

Dł. x szer. 
mm

Masa 
wypełnienia kg

Materiał Nr art. JS EUR KO

600 x 300 ok. 13-14 juta 40 00 818 094 100 56,501) NXBY
1) cena za % sztuk

Worek na piasek
worek polipropylenowy tkany z zaciągiem, dno podwójnie przeszywane · k. 
biały · jakość 70 g/m² · ze sznurkiem

Dł. x szer. 
mm

Masa 
wypełnienia kg

Materiał Nr art. JS EUR KO

600 x 300 ok. 13-14 polipro-
pylen

40 00 818 086 100 19,951) NXBY

1) cena za % sztuk

Drut mocujący do betonu
pojedynczy

Ø mm Długość mm Nr art. JS EUR KO

1 100 40 00 818 759 1000 5,30 NXAH

1 120 40 00 818 760 1000 5,50 NXAH

1 140 40 00 818 761 1000 5,80 NXAH

1 160 40 00 818 762 1000 6,40 NXAH

Drut mocujący do betonu
klasyk · podwójny

Ø mm Długość mm Nr art. JS EUR KO

1 100 40 00 818 765 1000 8,20 NXAH

1 120 40 00 818 766 1000 8,70 NXAH

1 140 40 00 818 767 1000 9,20 NXAH

1 160 40 00 818 768 1000 9,80 NXAH

Aparat do skręcania drutu
toczone wrzeciono z automatycznym powrotem · odporny 
przeciwpoślizgowy uchwyt z tworzywa sztucznego · zgodność z REACH 
· tuleja ze szczególnie odpornego na ścieranie brązu specjalnego · tłumik 
mocowany z tworzywa sztucznego · do automatycznego skręcania drutów 
przy wiązaniu betonu i worków · do trudnych warunków 

Długość mm Nr art. EUR KO

310 40 00 818 733 15,80 NXAI

Aparat do skręcania drutu
frezowane wrzeciono z automatycznym powrotem · tuleje z grzechotkami 
ze szczególnie odpornego na zużycie specjalnego brązu · wytrzymały 
uchwyt z tworzywa sztucznego · do wszechstronnego użycia, np. do 
łączenia zbrojeń i do zamykania worków · bardzo szybki

Długość mm Nr art. EUR KO

310 40 00 828 203 19,91 WC11

Zestaw aparatów do skręcania pętli do betonu i drutu
zawartość: 20 000 szt. oczek betonowych 1 x 120 mm, pojedynczych i 1 
aparat do skręcania drutu

Długość mm Nr art. EUR KO

120 40 00 818 728 124,00 NXAI
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Zestaw aparatów do skręcania pętli do betonu i drutu
zawartość: 20 000 szt. oczek betonowych 1 x 120 mm, wersja klasyczna 
podwójna i 1 aparat do skręcania drutu

Długość mm Nr art. EUR KO

120 40 00 818 729 186,00 NXAI

Gwóźdź stalowy BÄR
z głowicą wpuszczaną · z przerywanym żłobkowaniem wzdłużnym · 
hartowany · metalizowany

Ø x dł. mm Nr art. JS EUR KO

2,7 x 40 10 00 122 104 250 3,381) NKDL

3,5 x 55 10 00 122 109 250 4,151) NKDL

3,5 x 65 10 00 122 110 250 4,681) NKDL

4,5 x 50 10 00 122 112 250 5,92 NKDL

4,5 x 60 10 00 122 113 250 6,681) NKDL

4,5 x 70 10 00 122 114 250 7,621) NKDL

4,5 x 80 10 00 122 115 250 9,151) NKDL
1) cena za 100 szt.

Gwóźdź stalowy BÄR
z głowicą tarczową · z przerywanym żłobkowaniem wzdłużnym · hartowany 
· metalizowany

Ø x dł. mm Nr art. JS EUR KO

3,5 x 30 10 00 122 119 250 6,381) NKDL

3,5 x 40 10 00 122 124 250 7,101) NKDL

3,5 x 50 10 00 122 125 250 8,031) NKDL

3,5 x 60 10 00 122 126 250 8,371) NKDL

3,5 x 70 10 00 122 127 125 9,891) NKDL

3,5 x 80 10 00 122 128 125 12,391) NKDL
1) cena za 100 szt.

Gwoździe do listew cokołowych BÄR
z łbem stożkowym Ø 1,8 mm · hartowany · ocynkowana powierzchnia 

Ø x dł. mm Nr art. JS EUR KO

1,4 x 25 10 00 122 150 100 1,081) NKDL

1,4 x 30 10 00 122 152 100 1,161) NKDL

1,4 x 35 10 00 122 154 100 1,341) NKDL

1,4 x 45 10 00 122 156 100 1,391) NKDL
1) cena za % sztuk

Uziom prętowy profilowany
ocynk ogniowy  · z profilu krzyżowego 50 x 50 x 3,0 mm · z płytką łączącą · 
do uziemień pomocniczych i rozdzielnic prądu budowlanego

Długość mm Nr art. EUR KO

1500 10 00 139 050 16,501) NKBL
1) cena oraz większe ilości na zapytanie

Złącze klinowe
wytrzymała wersja ze stali · do bednarki uziemiającej i drutu uziemiającego 
· zakres zacisku do 40/40 mm wzgl. Ø 10/8 mm · JS = sztuki · bez atestu · 
zastosowanie wyłącznie do niewibrowanego betonu
Większe ilości na zapytanie!

Powierzchnia Nr art. JS EUR KO

ocynk ogniowy 10 00 139 035 25 1,70 NKBL

Złącze krzyżowe
zgodnie z DIN EN 62561-1 · stal · ze śrubami rowkowymi sześciokątnymi i 
nakrętkami M 8 · okrągłe / okrągłe 8 - 10 mm

Powierzchnia Nr art. JS EUR KO

ocynk ogniowy 10 00 139 033 25 2,20 NKBL

Złącze krzyżowe
zgodnie z DIN EN 62561-1 · stal · ze śrubami rowkowymi sześciokątnymi i 
nakrętkami M 8 · płaskie / płaskie 30 mm

Powierzchnia Nr art. JS EUR KO

ocynk ogniowy 10 00 139 034 25 2,20 NKBL

Skrobak do betonu / twardego metalu
wyposażony w 6 węglikowych płytek obracanych 16 x 16 x 6 · do usuwania 
rąbków powstałych na sufitach i ścianach w trakcie deskowania · do 
usuwania rąbków w elementach betonowych prefabrykowanych · do 
szybkiego oczyszczania tarcz i drewna do deskowania bez uszkodzeń 
· wspornik metalowy lakierowany proszkowo · z trzonkiem bukowym i 
uchwytem szpadlowym

Szer. ostrza mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

102 1200 40 00 818 703 86,00 NKAR

(zdjęcie, podobne)



Urządzenie do rozszalowania
urządzenie do podnoszenia i rozszalowania 
· do usuwania gwoździ i oczyszczania desek
tarcz i drewna do deskowania, zrywania paneli
podłogowych, belek lub dachów płaskich · demontaż
szalunków lub przestawianie ciężkich elementów
· wykonanie z kutej matrycowo i hartowanej stali
specjalistycznej · zakończenie pazurem do gwoździ ·
do gwoździ o łbach średn. 10 mm / 14 mm

Model Dł. całkowita 
mm

Waga kg Nr art. EUR KO

Murxi  910 2,5 40 00 818 727 89,00 NXAG

Kuli 1400 5,3 40 00 818 719 119,00 NXAG
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Skrobak twardy do podłoża
bez trzonka · płyta hartowana HRC 42 · do usuwania pozostałości kleju · 
czasem stosowany do czyszczenia tarcz i drewna do deskowania
pasuje trzonek nr art. 40 00 818 519

Szerokość mm Nr art. EUR KO

150 40 00 818 696 6,90 NKDN

300 40 00 818 697 11,60 NKDN

500 40 00 818 698 15,60 NKDN

Hak do betonu / murowy
kuty · końcówka hartowana · ocynkow. · 150 x 85 mm

Wersja Opakowanie Nr art. EUR KO

stały hak 150 szt. w wiadrze 40 00 801 200 2,661) NXEC

hak obrotowy 150 szt. w wiadrze 40 00 801 201 2,661) NXEC

stały hak  20 szt. w kartonie 40 00 801 202 73,501) NXEC

hak obrotowy  20 szt. w kartonie 40 00 801 203 73,501) NXEC
1) cena za JS

Ubijak do ziemi / masy betonowej
z rurą stalową · uchwyt T · lakierowany

Dł. x szer. x wys. mm Waga kg Nr art. EUR KO

200 x 200 x 83 10 40 00 818 705 36,95 NKDN

150 x 150 x 83  6,5 40 00 818 751 34,95 NKDN

Działko cementowe do wypełniania zaprawą
szczególnie przydatne do wypełniania otworów w murze i futryn stalowych 
zaprawą (uziarnienie 0 - 3 mm) · dzięki opatentowanemu systemowi gotową 
zaprawę (ok. 500 ml) można po prostu zassać i wypełnić nią odpowiednie 
miejsce

Materiał Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 40 00 816 610 98,50 NCBX

stal szlachetna 40 00 816 612 410,00 NCBX

Nazwa Pasuje do Nr art. EUR KO

Zestaw uszczelek 
do działka cemen-
towego

40 00 816 610 twor-
zywo sztuczne

40 00 816 614 6,55 NCBX

Zestaw uszczelek 
do działka cemen-
towego

40 00 816 612 stal 
szlachetna 

40 00 816 616 6,55 NCBX

Akcesoria, zestaw uszczelek

Dysza do zaprawy pęczniejącej
do strzykawki do zaprawy

Pasuje do Nr art. EUR KO

40 00 816 610 tworzywo sztuczne 40 00 816 617 25,10 NCBX

Poduszki montażowe Winbag
do wyrównywania podczas montażu okien, drzwi urządzeń AGD oraz 
ciężkich przedmiotów · szybkie, precyzyjne i wydajne · łatwe pompowanie
Zawartość każdego kartonu 4 szt

Udźwig kg Materiał Kolor Nr art. EUR KO

135 tworzywo 
sztuczne

czarny 40 00 818 449 59,90 NRDB

Podpora teleskopowa
specjalne rury stalowe · stabilna konstrukcja · 
antypoślizgowe powierzchnie stykowe z PCW 
· teleskopowa i blokowana rura wewnętrzna ·
zastosowanie również pod kątem od -45° do +45°

Udźwig  
kg

Zakres regulacji  
mm

Nr art. EUR KO

do 60  750 - 1250 40 00 831 619 22,90 WK24

do 60 1450 - 2500 40 00 831 620 27,50 WK24

do 50 1600 - 2900 40 00 831 621 30,00 WK24
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Wspornik montażowy
płynna regulacja w zakresie od 1550 do 3100 mm · docisk do 70 kg, 
krótkotrwale do 140 kg · możliwe ustawienie pod skosem do 45°

Udźwig kg Nr art. EUR KO

do 70 40 00 818 119 58,50 NXAK

Podpora teleskopowa
bardzo odporny system blokowania zamka błyskawicznego · uchwyt 
antypoślizgowy · bardzo odporna i antypoślizgowa płoza · udźwig do 180 kg

Zakres regulacji mm Nr art. EUR KO

 650 - 1150 40 00 603 547 29,90 NKDW

1010 - 1770 40 00 603 548 34,00 NKDW

1600 - 2900 40 00 603 549 39,00 NKDW

Rozpylacz ciśnieniowy UNIVERSAL PLUS 360° 3132 PR
obrót 360 stopni · pojemnik z tworzywa sztucznego z podziałką · uszczelki 
FPM · regulowana dysza z tworzywa sztucznego · nadciśnieniowy zawór 
zabezpieczający
Nadaje się do rozpylania kwaśnych substancji o odczynie pH 4-7

Pojemność l Waga kg Nr art. EUR KO

1 0,31 43 00 520 100 17,50 NXEJ

Rozpylacz ciśnieniowy FLEXI 3131
bardzo łatwy w obsłudze · wydajna pompka · zawór bezpieczeństwa 
chroniący przed nadciśnieniem · stabilny i poręczny pojemnik z podziałką · 
precyzyjna dysza mosiężna regulowana i obrotowa
Zastosowanie: ogrodnictwo

Pojemność l Waga kg Nr art. EUR KO

1,5 0,5 40 00 818 660 24,50 NXEJ

Opryskiwacz
wysokiej jakości pojemnik z tworzywa sztucznego z dużą poduszką 
pneumatyczną · z uszczelką EPDM · zintegrowany lej napełniający · 
precyzyjny manometr tłokowy z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa 
· wysoka stabilność · optymalne przechowywanie rury przedłużającej i do 
natryskiwania · wąż 1,2 m · idealny do płynów hydraulicznych, alkoholi, 
środków dezynfekcyjnych, środków czyszczących, kwasów organicznych i 
nieorganicznych oraz środków wybielających

Pojemność l Ciśnienie 
robocze bar

Pojemność 
całkowita l

Nr art. EUR KO

6 3 7,95 40 00 818 692 26,50 PXAA

Opryskiwacz FLORI 3232 R
duży pojemnik i łatwa w obsłudze pompa, wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego · zintegrowany lej napełniający · precyzyjny manometr 
tłokowy z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa · wysoka stabilność · 
optymalne przechowywanie rury spryskującej i przedłużającej
Zastosowanie: ogrodnictwo

Pojemność l Ciśnienie 
robocze bar

Waga kg Nr art. EUR KO

5 3 1,7 40 00 818 650 26,40 NXEJ

Opryskiwacz plecakowy RS125
praktyczny plastikowy pojemnik ze skalą w litrach · łatwa w obsłudze pompa 
tłokowa · mosiężna rura do natryskiwania 50 cm z cienką dyszą · rurka 
obracana w celu dopasowania kąta · dysza zapasowa i zapasowe uszczelki 
· oddzielny otwór wlewowy ze zintegrowanym dozownikiem i ochroną 
przed utratą · ergonomicznie ukształtowany uchwyt z regulacją długości · 
bardzo duży otwór wlewowy z sitkiem · duża podstawa: wysoka stabilność 
także na nierównym podłożu · dźwignia pompki z regulacją szerokości, z 
możliwością montażu po lewej i prawej stronie · niezawodny uchwyt rury do 
natryskiwania · praktyczny uchwyt parasola natryskowego po obu stronach 
· ergonomicznie wyprofilowana część plecakowa (na pojemniku) · rura do 
natryskiwania obracana w zakresie 360° · ergonomicznie wyprofilowany 
zawór wyłączający z manometrem kontrolnym
Zastosowanie: ogrodnictwo i rolnictwo

Pojemność 
l

Ciśnienie 
robocze 
bar

Pojemność 
całkowita l

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

12 6 14 4,8 40 00 818 673 119,00 NXEJ

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowa rura do natryskiwania 40 00 818 666 16,80 NXEJ

Akcesoria
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Wysokociśnieniowy opryskiwacz 
mgławicowy FERRUM PLUS 3560 P
pojemnik stalowy z powłoką poliestrową · 
możliwość noszenia z boku · wąż odporny 
na olej i zimno 1,2 m · mosiężna rura do 
natryskiwania z regulacją bezstopniową 50 
cm · dysza płaskostrumieniowa
Zastosowanie: przemysł budowlany, olej 
do smarowania podczas deskowania, 
środek antyadhezyjny

Pojemność l Ciśnienie 
robocze bar

Waga kg Nr art. EUR KO

5 6 4,1 40 00 818 665 123,00 NXEJ

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowa rura do natryskiwania 40 00 818 666 16,80 NXEJ

Akcesoria

Opryskiwacz
wysokiej jakości pojemnik z tworzywa sztucznego z 
dużą poduszką pneumatyczną · z uszczelką FPM · 
zintegrowany lej napełniający · precyzyjny manometr 
tłokowy z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa 
· wysoka stabilność · optymalne przechowywanie 
rury przedłużającej i do natryskiwania · wąż 1,2 m · 
idealny do olejów smarowych, środków do spawania 
antyadhezyjnych, środków do usuwania kamienia, 
środków uszczelniających, impregnatów, środków 
zabezpieczających przed pleśnią, środków przeciwko 
zamarzaniu, paliw, kwasów i środków czyszczących

Pojemność l Ciśnienie 
robocze bar

Pojemność 
całkowita l

Nr art. EUR KO

6 3 7,95 40 00 818 691 29,95 PXAA

Opryskiwacz PRIMER 3237P
pojemnik z tworzywa sztucznego z dużą poduszką 
pneumatyczną · możliwość noszenia z boku · uszczelki 
FPM · ergonomicznie ukształtowany zawór wyłączający 
·  manometr tłokowy z wbudowanym zaworem 
bezpieczeństwa · praktyczny uchwyt do łatwego 
oczyszczania rury do natryskiwania · rura do natryskiwania 
z tworzywa sztucznego 48 cm, obracana o 360° z płaską 
dyszą natryskową z tworzywa sztucznego · sitko filtrujące 
zapobiega zatykaniu dyszy · wysoka odporność dzięki dużej 
powierzchni podstawy · podstawka pod nogi zapewnia 
stabilne ustawienie podczas pompowania · wąż PCW 
o długości roboczej 1,3 m z sitkiem filtrującym · pompa 
z tworzywa sztucznego z ergonomicznym uchwytem · 
zintegrowany lejek do napełniania
Zastosowanie: specjalnie do nanoszenia preparatów 
do usuwania tapet, środków gruntujących oraz farb 
ochronnych do drewna · idealny do budowlanych środków 
chemicznych i zastosowania w rzemiośle

Pojemność 
l

Ciśnienie 
robocze 
bar

Pojemność 
całkowita l

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

5 3 7 1,7 40 00 818 671 38,90 NXEJ

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowa rura do natryskiwania 40 00 818 666 16,80 NXEJ

Akcesoria

Zbierak gumowy
aluminiowy · podpora V i wpust · stabilna listwa gumowa · bez trzonka
pasuje trzonek nr art. 40 00 818 504

Szerokość mm Nr art. EUR KO

600 40 00 818 511 17,85 NCBV

Paca do betonu
aluminium · końce ustawione do góry · z nakładkami końcowymi · z 
zamocowaniem przegubowym trzonka · bez trzonka
pasuje trzonek nr art. 40 00 818 514

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

1000 x 100 40 00 723 000 34,80 NCBV

Rozściełacz betonu smołowego
aluminium profil drążony · bez trzonka
Pasuje trzonek nr art. 40 00 818 506

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

700 x 90 40 00 722 000 18,80 NCBV

Rozściełacz betonu smołowego i żwiru
aluminium · gładki profil · bez trzonka
Pasuje trzonek nr art. 40 00 818 506

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

600 x 90 40 00 722 001 26,70 NCBV

Grabie do smoły
z podporami · ciężar 1,7 kg · bez trzonka
pasuje trzonek nr art. 40 00 818 512

Szerokość mm Liczba zębów Nr art. EUR KO

410 16 40 00 818 583 18,50 NCDC
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Grabie uliczne
wersja ciężka · hartowane · lakierowane na kolor złoty · ciężar 1,2 kg · bez 
trzonka
pasuje trzonek nr art. 40 00 818 514

Szerokość mm Liczba zębów Nr art. EUR KO

520 16 40 00 818 531 16,95 NCDC

Widły do kamienia
z wpustem · lakierowane przezroczyste · ciężar 1,9 kg · bez trzonka
pasuje trzonek nr art. 40 00 815 705

Szerokość mm Liczba zębów Nr art. EUR KO

250 9 40 00 818 579 30,50 NCDC

(wygląd rzeczywisty może odbiegać od ilustracji)

Plandeka z tkaniny Multi Tarp Standard
oliwkowo-zielona · plandeki z tkaniny HDPE z powłoką LDPE · wytrzymały, 
elastyczny, wodoszczelny i dobry do przetwarzania materiał · plandeka jest 
stabilizowana UV · oczka z aluminium · pakowana pojedynczo · ciężar 100 g/
m²
JS = sztuka

Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO

 2000  3000 20 00 227 100 4,70 NUCF

 3000  4000 20 00 227 101 9,40 NUCF

 3000  5000 20 00 227 102 11,20 NUCF

 4000  5000 20 00 227 103 16,60 NUCF

 4000  6000 20 00 227 105 18,80 NUCF

 5000  6000 20 00 227 109 23,50 NUCF

 6000  8000 20 00 227 104 37,60 NUCF

 6000 10000 20 00 227 107 47,00 NUCF

 8000 10000 20 00 227 108 62,60 NUCF

10000 12000 20 00 227 110 89,30 NUCF

Plandeka z tkaniny Super Tarb Standard
oliwkowo-zielona · plandeki z tkaniny HDPE z powłoką LDPE · wytrzymały, 
elastyczny, wodoszczelny i dobry do przetwarzania materiał · plandeka jest 
stabilizowana UV · oczka z aluminium · pakowana pojedynczo · ciężar 160 g/
m²

Szerokość mm Długość mm Nr art. EUR KO

 2000  3000 40 00 818 871 7,50 NUCF

 3000  4000 40 00 818 872 15,00 NUCF

 3000  5000 40 00 818 873 18,70 NUCF

 4000  5000 40 00 818 874 24,94 NUCF

 4000  6000 40 00 818 875 29,90 NUCF

 5000  6000 40 00 818 876 37,40 NUCF

 6000  8000 40 00 818 877 59,90 NUCF

 6000 10000 40 00 818 878 74,80 NUCF

 8000 10000 40 00 818 879 99,60 NUCF

10000 12000 40 00 818 880 149,60 NUCF

Torby ochronne do planów
z wysokiej jakości zapięciem przesuwnym z metalu · specjalny PE · grubość 
materiału 110µm · 2-str. przezroczysta · odporne na czynniki atmosferyczne · 
odporność na rozerwanie

Wymiary mm Nr art. JS EUR KO

 900 x 1280 42 01 000 056 10 6,95 NUAT

 640 x  900 42 01 000 057 10 4,50 NUAT

 480 x  640 42 01 000 058 10 4,10 NUAT

 320 x  440 42 01 000 059 10 3,10 NUAT

1050 x 1350 42 01 000 060 10 9,20 NUAT

1050 x 1500 42 01 000 061 10 9,80 NUAT

1050 x 1800 42 01 000 062 10 10,90 NUAT

Zsyp do gruzu
wyjątkowo solidne wykonanie · z żebrami wzmacniającymi w strefach 
szczególnie podatnych na zużycie · zwiększone umocowanie z ryglem 
zabezpieczającym z ocynkowanym łańcuchem z 2 karabinkami · 
kompatybilny z większością modeli dostępnych na rynku

Ø 
zewn. 
mm

Ø 
wewnętrzna 
mm

Długość 
urządzenia 
cm

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

550 515 110 8,6 40 00 818 810 57,40 NBCM
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Lej napełniający
wyjątkowo solidne wykonanie · z 
żebrami wzmacniającymi w strefach 
szczególnie podatnych na zużycie · 
zwiększone umocowanie z ryglem 
zabezpieczającym z ocynkowanym 
łańcuchem z 2 karabinkami · 
kompatybilny z większością modeli 
dostępnych na rynku

Ø Nr art. EUR KO

400 mm dół / 500 mm góra 40 00 818 812 112,00 NBCM

Budowlana skrzynia narzędziowa
niezmontowana · drewno świerkowe · impregnowana · z ocynkowanymi 
okuciami · specjalny zawias nożycowy z blokadą · ze składanymi uchwytami 
do noszenia · pokrywa z blachy ocynkowanej i desek sosnowych
4 części boczne, pokrywa i dno

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

1800 x 800 x 900 / 800 40 00 818 089 439,00 NXEM

Sieć na kontener
wytrzymały polipropylen · k. zielony · wielkość oczek 45 mm
(bez liny mocującej)

Dł. x szer. m Grubość mm Nr art. EUR KO

3,0 x 2,5 3,0 40 00 818 821 36,00 NUDU

5,0 x 3,5 3,0 40 00 818 820 76,00 NUDU

6,0 x 3,5 3,0 40 00 818 822 99,00 NUDU

Ekspander gumowy z hakiem
z hakiem · do szybkiego mocowania siatek 

Dł. całkowita mm Grubość mm Nr art. EUR KO

140 5 40 00 818 823 1,65 NKDK

Folia budowlana
przezroczysta · 4 rolki x 50 m · tolerancja wymiaru ± 5%
JS = 1 rolka = 200 m kw./cena za rolkę

Grubość µm Nr art. cena podstawowa/ EUR EUR KO

120 20 00 227 212 0.00 / 1m na 
zapytanie

1) KV00

200 20 00 227 220 0.00 / 1m na 
zapytanie

1) KV00

1) cena dnia! aktualna cena oraz większe ilości na zapytanie!

Folia budowlana
półprzezroczysta = z regeneratu · 4 rolki x 50 m · tolerancja wymiaru ± 5%
JS = 1 rolka = 200 m kw./cena za rolkę

Grubość µm Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

100 20 00 227 310 0.00 / 1m na zapytanie KV00

200 20 00 227 320 0.00 / 1m na zapytanie KV00

Krata na liście
z ekologicznego polietylenu, zapobiega dostawaniu się liści do rynien 
dachowych · rura kratowa nacięta jest wzdłuż, montuje się ją wysklepioną 
w górę i blokuje się dzięki własnej sile naprężającej w rynnie dachowej · 
docina się ją nożyczkami lub nożem do pożądanej długości · w punktach 
narożnych krata na liście dopasowuje się do skosu · otwór do rury pionowej 
musi być wycięty, aby uniknąć ewentualnego zapchania się rynny
długość 3 m 
JS = 30 m (10 sztuk po 3 m)

Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

100-125 20 00 206 018 30 6,201) NXDA

150-180 20 00 206 019 30 6,401) NXDA
1) cena dnia! aktualna cena oraz większe ilości na zapytanie. cena za metr

Taśma do wyłapywania liści
można stosować we wszystkich typach rynien z tworzywa sztucznego 
i metalu o szerokości od 100 do 150 mm · łatwy montaż · wystarczy 
zatrzasnąć klips na ćwierćwałku rynny i docisnąć pod dachówkami 
esówkami
długość 1,0 m 
JS = 30 m (30 sztuk po 1,0 m)

Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

100 - 150 20 00 206 055 30 4,501) NXDA
1) cena dnia! aktualna cena oraz większe ilości na zapytanie. cena za metr
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Nr art. 40 00 818 418
Moc silnika W 550

Ø tarczy mm max.180

Mocowanie tarczy mm 25,4

Długość stołu mm 395

Szerokość stołu mm 385

Maks. głębokość cięcia mm 40

Napięcie sieciowe V 230

Waga kg 11

Przecinarka do płytek
niewielki ciężar · w walizce transportowej · diamentowa tarcza tnąca w 
zestawie · ze składanym stołem do cięcia · nadaje się do cięcia skosów · 
wyjmowana wanienka wodna, z kątownikiem ograniczającym · nachylany 
stół: 0 - 45° · maks. głębokość cięcia przy 90°: 12 mm/ przy 45°: 8 mm 
akcesoria: podkładka art. 40 00 818 419
Zakres dostawy: 1 przecinarka do płytek TT 180 BM, 1 tarcza diamentowa Ø 
180 mm 1 zdejmowana wanna 1 x walizka transportowa

Nr art. EUR KO

40 00 818 418 125,00 NRDH

Diamentowa tarcza tnąca Classic Ceram
diamentowa tarcza tnąca do cięcia na środku w materiale glazurowanym · 
czyste cięcie · spiekana, zamknięta krawędź tnąca · nadaje się do cięcia na 
mokro i sucho

Ø mm Otwór mm Nr art. EUR KO

180 25,4/22,23 40 00 818 419 34,20 NKDG

Nr art. 40 00 818 420
Moc silnika W 800

Ø tarczy mm maks. 200

Mocowanie tarczy mm 25,4

Długość stołu mm 510

Szerokość stołu mm 400

Maks. głębokość cięcia mm 40

Napięcie sieciowe V 230

Waga kg 16

Przecinarka do płytek
niewielki ciężar · w walizce transportowej · diamentowa tarcza tnąca w 
zestawie · z przechylnym stołem do cięcia · nadaje się do cięcia skosów · 
szybkie mocowanie regulowanego kątownika ograniczającego · nachylany 
stół: 0 - 45° maks. głębokość skrawania przy 90°:  12 mm/ przy 45°: 8 mm 
akcesoria: podkładka 40 00 818 421
Zakres dostawy: 1 przecinarka do płytek TT 200 EM, 1 tarcza diamentowa Ø 
200 mm 1 walizka transportowa

Nr art. EUR KO

40 00 818 420 204,00 NRDH

Diamentowa tarcza tnąca Classic Ceram
diamentowa tarcza tnąca do cięcia na środku w materiale glazurowanym · 
czyste cięcie · spiekana, zamknięta krawędź tnąca · nadaje się do cięcia na 
mokro i sucho 

Ø mm Otwór mm Nr art. EUR KO

200 30/25,4 40 00 818 421 36,00 NKDG

wygląd rzeczywisty może odbiegać od 
ilustracji

Nr art. 40 00 818 422
Moc silnika W 900

Ø tarczy mm maks. 200

Mocowanie tarczy mm 25,4

Długość stołu mm 810

Szerokość stołu mm 470

Dł. cięcia mm 650

Maks. głębokość cięcia mm 15

Napięcie sieciowe V 230

Waga kg 35

Przecinarka do płytek
posuw głowicy tnącej bez szarpnięć · większa dokładność skrawania 
· profesjonalna, wydajna maszyna z konstrukcją głowicy mostkowej · 
doskonale przystosowana do cięcia długich płytek oraz cięć poprzecznych w 
formacie 40 x 40 cm · umożliwia cięcie skosów od 0° do 45° · stabilność i 
ochrona wanienki wodnej z tworzywa sztucznego · szybkie wyrównywanie i 
dokładne cięcie · odchylany mostek piły · składane nogi i koła transportowe 
· wyjmowana wanienka wodna z zatyczką spustową · prowadnica tnąca 
regulowana szybko i precyzyjnie · akcesoria: podkładka 40 00 818 422
Zakres dostawy: 1 przecinarka do płytek TT 202, 1 tarcza diamentowa Ø 
200 mm 

Nr art. EUR KO

40 00 818 422 465,00 NRDH
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Diamentowa tarcza tnąca Extreme Ceram Turbo
do cięcia na mokro lub na sucho najtwardszych materiałów z zamkniętą 
krawędzią tnącą · segmenty o wysokości 10 mm - bardzo długi okres 
trwałości oraz nadzwyczajny komfort cięcia · niewielka szerokość 
segmentu, doskonała prędkość skrawania i dokładny oraz stabilny proces 
cięcia · zamknięta krawędź tnąca - umożliwia precyzyjne cięcia również w 
materiałach glazurowanych, specjalne łączenia diamentowe - tnie również 
najtwardsze glazurowane płytki i płytki gresowe

Ø mm Otwór mm Nr art. EUR KO

200 25,4 40 00 818 423 115,00 NKDG

Przecinarka do płytek JOKOSIT BASIC CUT 154 W
z lakierowaną na czerwono płytą z blachy stalowej · regulowany kąt 
mocowania 0 - 90° · z kółkiem HM

Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO

600 40 00 817 107 60,38 NKBP

Nazwa Nr art. EUR KO

Koło z węglika spiekanego 22 mm 40 00 817 109 5,16 NKBP

Koło z węglika spiekanego 22 mm,  
z powłoką tytanową

40 00 817 042 7,26 NKBP

Akcesoria

Przecinarka do płytek JOKOSIT BASIC CUT 158 W
z lakierowaną na czerwono płytą z blachy stalowej · regulowany kąt 
mocowania 0 - 90° · z kółkiem HM

Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO

800 40 00 817 108 69,91 NKBP

Nazwa Nr art. EUR KO

Koło z węglika spiekanego 22 mm 40 00 817 109 5,16 NKBP

Koło z węglika spiekanego 22 mm,  
z powłoką tytanową

40 00 817 042 7,26 NKBP

Akcesoria

Przecinarka do płytek HUFA Hobby
z urządzeniem do łamania · płyta podstawowa ze sklejki drewnianej ·  
szyna prowadząca oraz głowica łamiąca w stabilnej konstrukcji stalowej ·  
z kółkiem HM 15 mm

Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO

495 40 00 817 043 69,00 NXBO

Nazwa Nr art. EUR KO

Nóż krążkowy D.15mm oryginalny Hufa 40 00 817 046 2,78 NXBO

Akcesoria

Przecinarka do płytek HUFA Profi
z przyrządem do łamania płytek i rozkładanym mocowaniem podstawy · 
płyta podstawowa ze sklejki drewnianej · szyna prowadząca oraz głowica 
łamiąca w stabilnej konstrukcji stalowej · kąt ograniczający 90 stopni ·  
z kółkiem HM 20 mm · szerokość deski: 25 cm

Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO

530 40 00 817 044 193,50 NXBO

630 40 00 817 045 229,50 NXBO

Nazwa Nr art. EUR KO

Nóż krążkowy D.20 oryginalne Hufa 40 00 817 047 3,68 NXBO

Nóż krążkowy TYTAN D.20 mm oryginalne 
Hufa

40 00 817 040 5,93 NXBO

Akcesoria

Przecinarka do płytek HUFA Profi
z przyrządem do łamania płytek i rozkładanym mocowaniem podstawy · 
płyta podstawowa ze sklejki drewnianej · z cynkowaną na połysk szyną 
prowadzącą i skręconym profilem prowadzącym · duży kąt mocowania  
z poprzecznym rowkiem · z kółkiem HM powlekanym tytanem 20 mm

Dł. cięcia mm Nr art. EUR KO

 800 40 00 817 066 330,00 NXBO

1000 40 00 817 057 355,50 NXBO

1200 40 00 817 062 421,50 NXBO

Nazwa Nr art. EUR KO

Nóż krążkowy D.20 oryginalne Hufa 40 00 817 047 3,68 NXBO

Nóż krążkowy TYTAN D.20 mm oryginalne 
Hufa

40 00 817 040 5,93 NXBO

Akcesoria

Poduszka pod kolana
ergonomiczne wyprofilowanie · kolor pomarańczowy

Dł. x szer. x gr. w mm ok. Nr art. EUR KO

440 x 240 x 30 40 00 817 105 18,50 NKCC
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Wiertło do płytek
samochłodzące i wydajne wiertła diamentowe do wkrętarek 
akumulatorowych i wiertarek · z uchwytem sześciokątnym 10 mm ·  
z wypełnieniem woskiem · nadaje się do otworów na sucho i mokro  
w płytkach gresowych

Ø mm Dł. robocza mm Nr art. EUR KO

6 30 40 00 817 037 29,95 NXAX

8 35 40 00 817 038 31,00 NXAX

Zestaw wierteł do glazury
składa się z elementu pomocniczego do środkowania, odkurzacza i 4 wierteł 
diamentowych (Ø 6, 8, 10 i 12 mm) · z uchwytem sześciokątnym 10 mm · 
wiertła z wypełnieniem woskiem · samochłodzące i wydajne wiertła 
diamentowe do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek · do wiercenia na 
sucho w kamieniu naturalny, twardych płytkach i płytkach gresowych · 
odkurzanie zapewnia całkowicie dokładną pracę · dostawa w wysokiej 
jakości walizce

Nr art. EUR KO

40 00 817 069 155,00 NXAX

Młotek do glazury
z trzonkiem z tworzywa sztucznego · k. biały

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

110 x 60 40 00 817 161 14,40 NKCC

Młotek do glazury
z końcówką z węglików spiekanych · w całości w powłoce z tw. szt. · 
głowica i trzonek z jednej części · 2-komponentowy uchwyt z niecką na 
palce · pewny chwyt · ergonomiczny kształt · dobre wyważenie ·  
przyjazna praca

Nr art. EUR KO

40 00 801 613 12,85 NXCR

Młotek do glazury
z ostrzem węglikowym oraz lakierowanym trzonkiem z twardego drewna

Waga g Końcówka Nr art. EUR KO

50 prosta 40 00 817 104 6,70 NKBJ

Młotek do glazury
węglik spiekany · z lakierowanym trzonkiem drewnianym

Waga g Końcówka Nr art. EUR KO

50 okrągły 40 00 817 106 6,70 NKBJ

Szczypce do wycinania otworów w płytkach
ze stali chromowo-wanadowej · szerokość szczypiec 12 mm · do kafelek i 
płytek z kamienia · nie nadają się do marmuru i granitu

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

200 40 00 817 116 9,70 NUBP

Szczypce do wycinania otworów w płytkach
do obróbki nawierconych otworów w płytkach oraz do kształtowania 
krawędzi · specjalna stal narzędziowa · hartowanie w oleju

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

200 40 00 817 112 12,16 WX18

40 00 817 112

Szczypce do wycinania otworów w płytkach
do precyzyjnego łamania płytek i płytek gresowych po nacięciu za pomocą 
przecinaka do płytek · optymalna ochrona płytek przed uszkodzeniem: 
wymienne szczęki przylgowe z miękkiego, stabilnego tworzywa sztucznego · 
duża siła łamania dzięki 10-krotnemu wzmocnieniu siły ręki · stal elektryczna 
chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju · szczypce chromowane, 
uchwyty powlekane tworzywem sztucznym

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

250 40 00 795 431 50,15 WX18

Gumka do układania glazury
do narożników dociskowych · szary

Długość m Grubość mm Nr art. JS EUR KO

20 0,5 40 00 817 160 12 1,18 NUEH

Sznurek do układania glazury
polipropylen · k. czerwony

Siła zrywająca kg Nr art. EUR KO

10 40 00 817 162 2,08 NUEH



Pion do glazury
z mosiądzu

Waga g Nr art. EUR KO

75 40 00 817 165 5,10 NKBJ
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Dłuto do płytek
stal chromowa-wanadowa · płaskie · 8-kąt. · kuta · hartowany · ulepszona 
główka bijaka · lakierowany

Dł. całkowita 
mm

Przekrój mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

100 8 40 00 817 170 2,35 PKDE

Dłuto do płytek
stal chromowa-wanadowa · ostro zakończone · 8-kąt. · kuta · hartowany · 
ulepszona główka bijaka · lakierowany

Dł. całkowita 
mm

Przekrój mocowania 
mm

Nr art. EUR KO

100 8 40 00 817 171 2,35 PKDE

Krzyżyk do płytek
 

Do szerokości fug 
płytek mm

Zawartość Nr art. EUR KO

1 150 szt. 40 00 817 149 0,99 NKCE

2 125 szt. 40 00 817 150 0,99 NKCE

2,5 100 szt. 40 00 817 155 0,99 NKCE

3  90 szt. 40 00 817 152 0,99 NKCE

4  70 szt. 40 00 817 153 0,99 NKCE

5  70 szt. 40 00 817 157 0,99 NKCE

6  50 szt. 40 00 817 158 0,99 NKCE

8  30 szt. 40 00 817 159 0,99 NKCE

Kliny drewniane bukowe
worek po 250 szt.

Wymiar mm Nr art. EUR KO

10 x 7 x 55 43 00 000 422 7,40 NUBP

Klin do płytek
500 szt. w worku

Wymiar mm Nr art. EUR KO

5 x 30 40 00 817 154 2,95 NUBP

Zestaw do wyrównywania zaprawy klejącej do płytek HUFA
proste niwelowanie płytek w kleju · w praktycznym wiadrze do 
przechowywania · zawartość: 100 sztuk zatyczek zrywanych, 100 sztuk 
zawleczek, 1 kleszcze niwelacyjne

Nr art. EUR KO

40 00 817 201 50,25 NXBO

Zatyczki zrywane
100 szt. w worku

Nr art. EUR KO

40 00 817 203 14,55 NXBO

Wałek z kolcami do odpowietrzania powłok HUFA
długość kolca 21 mm · do odpowietrzania powłok podłogowych

Szerokość mm Nr art. EUR KO

250 40 00 817 163 23,93 NXBO

500 40 00 817 164 39,30 NXBO
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Zawleczka
100 szt. w worku

Nr art. EUR KO

40 00 817 204 14,48 NXBO

Magnes do płytek HUFA
8-częściowy · do wszystkich formatów płytek · solidne wykonanie

Nr art. EUR KO

40 00 817 117 2,93 NXBO

Nożyce do cięcia skosów HUFA
idealne również do profili z tw. szt.

Nr art. EUR KO

40 00 817 123 22,43 NXBO

Pilnik do glazury HUFA
półokrągły · powłoka z w. spiekanych

Długość mm Nr art. EUR KO

270 40 00 817 124 6,38 NXBO

Buty z kolcami HUFA
buty do wylewania posadzki i kleju

Materiał Nr art. EUR KO

nylon 40 00 817 125 9,68 NXBO

Gąbka gumowa do płytek HUFA
do obróbki płytek i fug · duża elastyczność · nie odbarwia się · stosowanie 
na sucho i na mokro

Wymiary mm Nr art. EUR KO

80 x 50 x 20 40 00 817 122 12,90 NXBO

Szpachla do kleju HUFA
ząbkowana · z drewnianym uchwytem

Uzębienie mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

4 x 4 180 40 00 817 127 1,28 NXBO

6 x 6 180 40 00 817 128 1,28 NXBO

8 x 8 180 40 00 817 129 1,28 NXBO

Fugownica gumowa
do spoinowania płytek · z drewnianym uchwytem · wysokość 60 mm · 
grubość 5,5 mm

Szerokość mm Nr art. EUR KO

200 40 00 817 180 2,10 NKCC

300 40 00 817 182 2,70 NKCC

Gąbka do usuwania resztek żywicy epoksydowej
najlepsza jakość · do usuwania żywic epoksydowych

Wersja Nr art. EUR KO

półtwarda 43 00 000 413 1,50 NKCC

twarda 43 00 000 492 1,98 NKCC

Gąbka do glazury
bardzo wysoka wydajność zasysania

Dł. x szer. x wys. 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

200 x 130 x 70 bardzo chłonna 40 00 817 184 1,40 NKCE

165 x 110 x 65 Hydro-Spezial 40 00 817 185 2,35 NKCE

185 x 110 x 50 wiskoza (włókna naturalne) 40 00 817 186 6,95 NKCE

180 x 115 x 60 drobno porowata 40 00 817 187 1,25 NKCE



Szpachelka silikonowa Original Glättfix
uniwersalna (budownictwo, obróbka metali, przemysł motoryzacyjny) · 
szybka i prosta w użyciu · staranne wykończenie fug · nadaje się do 
wszystkich fug silikonowych · opak. z otw. do sprzedaży 
samoobsługowej

Nr art. EUR KO

40 00 816 543 1,73 NXBO

10/21

Technika budowlana
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.
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Szablon kątów Fugenmeister
3 szt. w zestawie · praktyczne szablony do wygładzania uszczelek. ·  
do materiałów uszczelniających w formie pasty silikonu, akrylu i PU

Nr art. EUR KO

43 00 500 060 13,70 NKCC

Szablon promieniowy Fugenmeister
3 szt. w zestawie · praktyczne szablony do wygładzania uszczelek. ·  
do materiałów uszczelniających w formie pasty silikonu, akrylu i PU

Nr art. EUR KO

43 00 500 061 13,70 NKCC

Zestaw szpachelek silikonowych 
do 16 różnych kątów · uniwersalna (budownictwo, obróbka metali, przemysł 
motoryzacyjny) · szybka i prosta w użyciu · staranne wykończenie fug · 
nadaje się do wszystkich fug silikonowych

Nr art. EUR KO

43 00 000 005 14,50 NKBJ

Ostrze do silikonu Sili-Ex
do łatwego i dokładnego usuwania 
elastycznych mas uszczelniających, takich 
jak silikon, akryl itp. · do fug pod kątem 90°

Nr art. EUR KO

40 00 816 546 9,20 NKCC

Wycinaki, noże do fug Fugenmeister Delta
usuwa szybko i sprawnie stare fugi silikonowe

Zawartość Nr art. EUR KO

1 przecinak, 1 skrobak, 1 ostrze zapasowe 43 00 000 497 35,95 NKCC

Paca
z mocowaniem na rzep

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

230 x 130 43 00 000 028 12,50 NKCC

Nazwa Nr art. EUR KO

Okładzina nakładki, drobna / biała,  
240 x 140 mm

43 00 000 029 3,79 NKCC

Okładzina nakładki, średnia / brązowa,  
240 x 140 mm

43 00 000 030 3,79 NKCC

Okładzina nakładki, gruba / czarna,  
240 x 140 mm

43 00 000 031 3,79 NKCC

Akcesoria

Paca HUFA
do nakładek do glazury

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

230 x 100 40 00 817 118 4,43 NXBO

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

drobna Nakładki do glazury,  
białe 240 x 120 mm

40 00 817 119 1,43 NXBO

średnie Nakładki do glazury,  
zielone 240 x 120 mm

40 00 817 120 1,43 NXBO

grube Nakładki do glazury, 
czarne 240 x 120 mm

40 00 817 121 1,43 NXBO

Akcesoria
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Paca do fugowania profesjonalna HUFA
do fugowania epoksydowego · z powłoką gumową na podkładzie gumowym · 
uchwyt 2-komp. z ALUM. grzbietem

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

240 x 100 40 00 817 126 10,35 NXBO

Paca do spoinowania płytek
z okładziną z gumy komórkowej

Wymiar mm Kolor Nr art. EUR KO

280 x 140 x 8 czarny 43 00 000 041 6,15 NKCC

280 x 140 x 8 zielony 43 00 000 042 7,40 NKCC

300 x 120 x 8 zielony 43 00 000 043 8,10 NKCC

Nazwa Nr art. EUR KO

Okładzina wymienna, czarna,  
280 x 140 x 8 mm

43 00 000 044 1,99 NKCC

Okładzina wymienna, zielona,  
300 x 120 x 8 mm

43 00 000 047 4,10 NKCC

Akcesoria

Paca do spoinowania płytek
w bardzo elastycznej, odpornej na działanie kwasów okładzinie · nadaje się 
do fugowania płytek względnie ceramicznych materiałów budowlanych · 
specjalnie do epoksydowej masy do fugowania

Wymiar mm Wersja Nr art. EUR KO

100 x 250 twarda 43 00 000 048 12,42 NKCC

100 x 250 miękka 43 00 000 049 12,80 NKCC

Paca z gąbką do usuwania resztek żywicy epoksydowej
z wiskozową gąbką rastrową · gąbka niewymienna

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 30 43 00 000 032 20,60 NKCC

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowa wiskoza do gąbki rastrowej, 
280 x 140 x 30 mm

43 00 000 033 15,30 NKCC

Akcesoria

Rastrowa paca do mycia płytek Hydro-F
rastrowa

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

290 x 150 x 35 43 00 000 034 9,90 NKCC

Nazwa Nr art. EUR KO

Podkład z gąbki rastrowej Hydro F,  
290 x 150 x 35 mm

43 00 000 035 3,98 NKCC

Akcesoria

Paca z uchwytem na rzepy
z powłoką Klett · szybka i prosta wymiana odpowiednich powłok

Dł. x sz. x gr. mm Wersja Nr art. EUR KO

270 x 130 x 5 z natryskiwaną 
powłoką Klett

43 00 000 037 9,40 NKCC

Nazwa Nr art. EUR KO

Okładzina wymienna z kauczuku komórko-
wego, 280 x 140 x 10 mm

43 00 000 038 6,65 NKCC

Okładzina wymienna z gumy komórkowej, 
280 x 140 x 8 mm

43 00 000 039 7,60 NKCC

Welurowo-wiskozowy podkład z gąbki 
rastrowej, 280 x 140 x 30 mm

43 00 000 040 16,40 NKCC

Akcesoria

Paca do czyszczenia płytek
tworzywo sztuczne · ze specjalną pianką o grubości ok. 40 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 40 00 816 395 4,35 NKCC

Paca do czyszczenia płytek
tworzywo sztuczne · ze specjalną gąbką o grubości ok. 30 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 40 00 816 396 4,70 NKCC
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Paca do czyszczenia płytek
tworzywo sztuczne · tw. szt. z podkładem z hydrogąbki · grubość ok. 30 mm · 
rastrowa

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 40 00 816 392 6,90 NKCC

Paca do czyszczenia płytek
tworzywo sztuczne · tw. szt. z podkładem z hydrogąbki · grubość ok. 30 mm · 
wcięcie głęb. 8 mm · 32 pola · rastrowa

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 43 00 500 070 5,60 NKCC

Zestaw do mycia na kółkach Profi-Clean HUFA
wiadro 24-litrowe · z podwójną rolką na osi metalowej · z 4 kółkami 
bieżnymi · skierowana ukośnie w tył forma konturu podłogi umożliwia 
osadzanie materiałów takich jak np. zaprawa fug · duży promień w tylnej 
części podłoża umożliwia bez problemu usunąć osad z podłoża · przesuwny 
uchwyt znika po złożeniu za krawędzią wiadra · długi rodzaj konstrukcji 
wiadra ułatwia wprowadzenie pacy z gąbką i jednocześnie ściągnięcie za 
pomocą dwóch swobodnie obracających się ściągaczy

Uchwyt Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 40 00 817 197 29,93 NXBO

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · nakładka z gumy komórkowej

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

240 x 120 x 10 43 00 000 022 4,10 NKCC

280 x 140 x 10 40 00 816 382 4,50 NKCC

Paca do zacierania
z powłoką lateksową, tworzywo sztuczne · do ścierania tynków 
zawierających krzem

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 20 43 00 000 493 7,60 NKCC

Paca do wybierania
7-krotnie klejone drewno wielowarstwowe · klejona, odporna na wapno · 
grubość ok. 13 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

190 x 60 40 00 816 391 3,80 NKCC

Paca do zacierania
7-krotnie klejone drewno wielowarstwowe · klejona · odporna na wapno · 
grubość ok. 13 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

240 x 120 40 00 816 361 5,20 NKCC

280 x 140 40 00 816 355 5,60 NKCC

320 x 180 40 00 816 357 6,95 NKCC

360 x 200 40 00 816 362 10,20 NKCC

420 x 220 40 00 816 358 11,80 NKCC

480 x 240 40 00 816 359 14,80 NKCC

500 x 280 40 00 816 360 16,80 NKCC
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Kielnia murarska
tworzywo sztuczne · dla murarzy

Wymiar mm Nr art. EUR KO

320 x 180 43 00 000 498 8,40 NKCC

Paca do zacierania
styropianowa · grubość 20 mm · do wzbogacanych tynków

Dł. x szer. mm Wersja Nr art. EUR KO

320 x 180 ostro zakończone 43 00 000 210 5,20 NKCE

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · wersja lekka · grubość 20 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

340 x 120/140 40 00 816 401 4,70 NKCC

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · wersja lekka · grubość 15 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 40 00 816 404 3,20 NKCC

320 x 180 40 00 816 405 4,10 NKCC

420 x 220 40 00 816 406 6,90 NKCC

240 x 120 40 00 816 407 2,95 NKCC

360 x 200 40 00 816 408 5,20 NKCC

Paca do nakładania
tworzywo sztuczne · bardzo lekka · grubość = 15 mm

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

480 x 240 40 00 816 509 8,10 NKCC

500 x 280 40 00 816 507 9,90 NKCC

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · wersja lekka

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

1200 x 110 43 00 000 020 17,40 NKCC

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · nakładka filcowa

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 40 00 816 380 5,60 NKCC

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · nakładka z twardego filcu · z uchwytem 2-komp.

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 40 00 816 383 6,90 NKCC

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · nakładka z gumy gąbczastej · k. czerwony ·  
wersja gruba

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 43 00 000 023 6,10 NKCC

240 x 120 x 20 43 00 000 021 5,95 NKCC

280 x 140 x 20 40 00 816 381 6,60 NKCC

280 x 140 x 20 43 00 000 495 7,95 NKCC

Paca do wybierania
tworzywo sztuczne · wykonanie lekkie

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

260 x 80 x 12 40 00 816 409 1,99 NKCC



Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · nakładka z gumy gąbczastej · k. czerwony ·  
z uchwytem 2-komp.

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 20 40 00 816 394 7,85 NKCC

Paca do zacierania
tworzywo sztuczne · nakładka z gumy komórkowej · k. czarny ·  
z uchwytem 2-komp.

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 40 00 816 397 5,80 NKCC
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Nakładka z gumy gąbczastej
do pacy do zacierania, kolor czerwony

Dł. x sz. x gr. mm Wersja Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 gruba 40 00 816 430 2,70 NKCC

280 x 140 x 20 gruba 40 00 816 431 4,10 NKCC

280 x 140 x 20 drobna 43 00 000 496 4,95 NKCC

Nakładka z gumy komórkowej
do pacy do zacierania, kolor czarny

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 40 00 816 432 1,99 NKCC

Nakładka z twardego filcu
do pacy do zacierania, kolor czarny

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 10 43 00 000 026 2,98 NKCC

Paca z hydrogąbką do mycia płytek po fugowaniu
do pacy do zacierania, kolor żółty

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 140 x 30 43 00 000 027 1,70 NKCC

Paca aluminiowa
z pałąkiem do przechylania · nakładka z gumy gąbczastej ·  
kolor pomarańczowy · duże pory · bez trzonka

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

400 x 200 x 20 43 00 000 598 54,00 NKCC

Trzonek do pac aluminiowych
z drewna · średnica 28 mm

Wersja Nr art. EUR KO

trzonek z nakładką metalową 43 00 000 599 12,95 NKCC



Kielnia murarska
szyjka S · stal hartowana · szlifowana płytka · 
trzonek z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 713 5,60 PKAC

180 40 00 816 714 5,70 PKAC

200 40 00 816 715 5,80 PKAC

Kielnia murarska
stal wysokogatunkowa · długa szyjka (S) · 
szlifowana stożkowo szpachelka ze stali 
nierdzewnej · ścisk ocynkowany na żółto · 
polerowane naroże · lakierowany trzonek z 
drewna bukowego · 180 mm według DIN 6440C

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 43 00 000 275 12,95 NKCQ

160 40 00 816 110 12,80 NKCP

180 40 00 816 111 12,95 NKCP

Kielnia murarska
szyjka S · ze stali szlachetnej nierdzewnej · 
trzonek z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 716 4,99 PKAC

180 40 00 816 717 5,23 PKAC

200 40 00 816 718 5,50 PKAC

Kielnia murarska
stal wysokogatunkowa · długa szyjka (S) · płyta i 
uchwyt ze szlachetnej stali nierdzewnej · 
dokładnie szlifowana powierzchnia · ścisk 
ocynkowany na żółto · z trzonkiem z drewna 
bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 43 00 000 277 13,65 NKCP

180 43 00 000 278 13,83 NKCP

Kielnia murarska
szyjka prosta · stal hartowana · szlifowana płytka · 
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 719 6,30 PKAC

180 40 00 816 720 6,20 PKAC

Kielnia murarska
stal wysokogatunkowa · szyjka prosta · 
szlifowana stożkowo szpachelka ze stali 
nierdzewnej · ścisk chromowany na żółto · 
polerowane naroże · lakierowany trzonek  
z drewna bukowego · DIN 6440B

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 115 12,95 NKCP

180 40 00 816 116 13,20 NKCP

Kielnia do tynku trapezowa wąska
stal hartowana

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 40 00 817 166 3,30 NXDM

Kielnia do tynku trapezowa wąska
stal hartowana · szlifowana płytka · z trzonkiem  
z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

120 40 00 816 724 4,10 PKAC

140 40 00 816 725 4,10 PKAC

160 40 00 816 726 4,20 PKAC

Kielnia do tynku trapezowa wąska
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej · ścisk 
ocynkowany na żółto · polerowane naroże · 
lakierowany trzonek z drewna bukowego ·  
140 mm zgodny z DIN 6441A

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

120 40 00 816 120 9,20 NKCP

140 40 00 816 121 9,20 NKCP

160 40 00 816 122 11,55 NKCP
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Kielnia do tynku trapezowa wąska
ze stali szlachetnej nierdzewnej · z trzonkiem  
z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 40 00 816 722 3,55 PKAC

160 40 00 816 723 3,80 PKAC

Kielnia do tynku trapezowa wąska
szyjka prosta · stal hartowana · szlifowana płytka · 
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość Nr art. EUR KO

120 40 00 816 721 3,92 PKAC

Kielnia do tynku trapezowa wąska
stal wysokogatunkowa · płytka i uchwyt ze 
szlachetnej stali szlachetnej · dokładnie 
szlifowana powierzchnia · ścisk ocynkowany  
na żółto · dwukrotnie lakierowany trzonek z 
drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 43 00 000 279 9,65 NKCP

Kielnia murarska trójkątna
szyjka S · stal hartowana · szlifowana płytka · 
trzonek z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

200 40 00 816 727 6,25 PKAC

220 40 00 816 728 6,35 PKAC

240 40 00 816 729 6,43 PKAC

Kielnia murarska trójkątna
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej, elastyczna · 
ścisk ocynkowany na żółto · polerowane naroże · 
dwukrotnie lakierowany trzonek z drewna 
bukowego · rozmiar 220 mm zgodny z  
DIN 6440A

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

200 43 00 000 632 17,40 NKCP

220 43 00 000 631 19,45 NKCP

240 43 00 000 630 21,55 NKCP

Kielnia murarska trójkątna
stal hartowana · z szyjką S

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

180 40 00 817 167 3,90 NXDM

Szpachla sztukatorska
stal hartowana · szlifowana płytka · z trzonkiem  
z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

50 40 00 816 730 3,80 PKAC

60 40 00 816 731 3,83 PKAC

80 40 00 816 732 4,10 PKAC

Szpachla sztukatorska
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej · ścisk 
ocynkowany na żółto · polerowane naroże · 
lakierowany trzonek z drewna bukowego · 
rozmiar 60 mm zgodny z DIN 6441C

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

 50 40 00 816 134 9,65 NKCP

 60 40 00 816 135 8,65 NKCP

 80 40 00 816 137 10,41 NKCP

100 43 00 000 280 11,64 NKCP
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Szpachla sztukatorska
ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

40 40 00 816 734 3,00 PKAC

50 40 00 816 735 2,93 PKAC

60 40 00 816 736 2,95 PKAC

80 40 00 816 737 3,13 PKAC



Szpachla sztukatorska trójkątna
płytka ze stali hartowanej · 2-krotnie lakierowany 
trzonek z drewna bukowego · ścisk ocynkowany 
na żółto · ze stali szlachetnej

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

70 43 00 000 284 12,80 NKCP

Kielnia tynkarska hamburska
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej, elastyczna · 
ścisk ocynkowany na żółto · polerowane naroże · 
dwukrotnie lakierowany trzonek z drewna 
bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 43 00 000 348 10,41 NKCP

Kielnia tynkarska hamburska
ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 40 00 816 743 3,63 PKAC

Kielnia w kształcie języka
stal hartowana · szlifowana płytka ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 744 4,33 PKAC

Kielnia w kształcie języka
ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 745 3,55 PKAC

Kielnia w kształcie języka
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej, elastyczna · 
ścisk ocynkowany na żółto · polerowane naroże · 
dwukrotnie lakierowany trzonek z drewna 
bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 43 00 000 354 9,45 NKCP

Kielnia w kształcie języka
z miękkim uchwytem · stal wysokogatunkowa · 
szlifowana stożkowo szpachelka ze stali 
nierdzewnej · polerowane naroże

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 143 9,89 NKCP

Kielnia „koci język
stal hartowana · szlifowana płytka ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 746 4,33 PKAC
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Szpachla sztukatorska
płytka i uchwyt ze szlachetnej stali szlachetnej · 
dokładnie szlifowana powierzchnia · ścisk 
ocynkowany na żółto · dwukrotnie lakierowany 
trzonek z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

 40 43 00 000 335 8,23 NKCP

 60 43 00 000 333 8,23 NKCP

 70 43 00 000 332 9,80 NKCP

 80 43 00 000 331 8,66 NKCP

100 43 00 000 330 9,80 NKCP



Kielnia „koci język
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej, elastyczna · 
ścisk ocynkowany na żółto · polerowane naroże · 
dwukrotnie lakierowany trzonek z drewna 
bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 43 00 000 358 9,19 NKCP

160 43 00 000 357 9,19 NKCP

Kielnia „koci język
ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 816 747 3,55 PKAC

Kielnia „koci język
płytka i uchwyt ze szlachetnej stali szlachetnej · 
dokładnie szlifowana powierzchnia · z trzonkiem 
z drewna bukowego

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

140 43 00 000 360 9,19 NKCP

160 43 00 000 359 9,50 NKCP

Kielnia do spoin hamburska
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej · ścisk 
ocynkowany na żółto · lakierowany trzonek  
z drewna bukowego

Dł. x szer. 
mm

Nr art. EUR KO

170 x 12 40 00 816 140 5,78 NKCP

Kielnia do spoin hamburska
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej, elastyczna · 
ścisk ocynkowany na żółto · płaska szyjka · 
lakierowany trzonek z drewna bukowego

Dł. x szer. 
mm

Nr art. EUR KO

170 x 14 40 00 816 142 6,30 NKCP

Kielnia do fug
stal hartowana · szlifowana płytka ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

 8 40 00 816 748 3,98 PKAC

10 40 00 816 749 4,03 PKAC

12 40 00 816 750 4,08 PKAC

Kielnia do fug, spoin
stal wysokogatunkowa · szlifowana stożkowo 
szpachelka ze stali nierdzewnej, elastyczna · 
ścisk ocynkowany na żółto · okrągła kuta szyjka · 
lakierowany trzonek z drewna bukowego

Dł. x szer. 
mm

Nr art. EUR KO

170 x  8 40 00 816 161 6,13 NKCP

170 x 10 40 00 816 163 6,30 NKCP

170 x 12 40 00 816 164 6,48 NKCP

170 x 14 40 00 816 165 6,74 NKCP

170 x 16 43 00 000 617 8,23 NKCP

170 x 20 43 00 000 615 8,58 NKCP

Szpachla sztukatorska
elastyczne łopatki · ze stali szlachetnej 
nierdzewnej · dźwigar z tworzywa sztucznego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

16 40 00 816 751 1,56 PKAC

24 40 00 816 752 2,01 PKAC
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Kielnia kątowa zewnętrzna
kąt 90° · ze stali szlachetnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

60 40 00 816 754 4,44 PKAC
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Kielnia kalenicowa
płytka ze stali hartowanej · szlifowana stożkowo · 
polerowane naroże · 2-krotnie lakierowany 
trzonek z drewna bukowego · ścisk ocynkowany 
na żółto

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

190 43 00 000 282 11,46 NKCP

Kielnia do kątów wewnętrznych
kąt 90° · ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

60 40 00 816 753 4,44 PKAC

Szpachla sztukatorska
szyjka prosta · ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
z trzonkiem z drewna bukowego

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

100 40 00 816 733 4,39 PKAC

Szpachla sztukatorska
szyjka prosta · nierdzewna · trzonek z drewna 
bukowego stal szlachetna

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

100 40 00 816 738 3,84 PKAC

Szpachla sztukatorska
szyjka prosta · nierdzewna · z uchwytem 
2-komp., stal szlachetna

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

 50 40 00 816 739 4,10 PKAC

 60 40 00 816 740 4,15 PKAC

 80 40 00 816 741 4,31 PKAC

100 40 00 816 742 4,60 PKAC
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Kielnia do wygładzania
nierdzewna · trzonek bukowy stal szlachetna 

Dł. x sz. x gr. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7  8x 8 40 00 816 761 5,65 PKAC

280 x 130 x 0,7 12x12 40 00 816 763 5,65 PKAC

Kielnia do wygładzania
nierdzewna · z uchwytem 2-komp., stal szlachetna

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 816 758 5,99 PKAC

Kielnia do wygładzania
nierdzewna · z uchwytem 2-komp., stal szlachetna

Dł. x sz. x gr. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7  4x 4 40 00 816 764 6,28 PKAC

280 x 130 x 0,7  6x 6 40 00 816 765 6,28 PKAC

280 x 130 x 0,7  8x 8 40 00 816 766 6,28 PKAC

280 x 130 x 0,7 10x10 40 00 816 767 6,28 PKAC

280 x 130 x 0,7 12x12 40 00 816 768 6,28 PKAC

Kielnia do wygładzania
stal hartowana · podpórka aluminiowa · wygięty trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 816 756 5,44 PKAC

Kielnia do wygładzania
stal hartowana · z wygiętym trzonkiem bukowym · podpórka z 
ciśnieniowego odlewu cynkowego

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 817 168 4,11 NKDM

Kielnia do wygładzania
zgodnie z DIN 6439 · stal wysokogatunkowa · podpórka aluminiowa · 
owalny uchwyt · ręcznie prostowana

Dł. x sz. x gr. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 816 200 10,41 NKCP

280 x 130 x 0,7  6 x  6 43 00 000 285 13,39 NKCP

280 x 130 x 0,7  8 x  8 43 00 000 287 13,39 NKCP

280 x 130 x 0,7 10 x 10 43 00 000 289 13,39 NKCP

Kielnia do wygładzania
ze stali szlachetnej nierdzewnej · podpórka aluminiowa ·  
wygięty trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 816 757 5,43 PKAC

Kielnia do wygładzania
zgodnie z DIN 6439 NR · podpórka aluminiowa · owalny uchwyt ·  
ręcznie prostowana · ze stali nierdzewnej

Dł. x sz. x gr. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 816 202 14,88 NKCP

280 x 130 x 0,7  6 x  6 43 00 000 286 17,41 NKCP

280 x 130 x 0,7  8 x  8 43 00 000 288 17,41 NKCP

280 x 130 x 0,7 10 x 10 43 00 000 290 17,41 NKCP

Kielnia do wygładzania
zgodność z DIN · ze stali nierdzewnej · podpórka aluminiowa · 
ergonomicznie ukształtowany miękki uchwyt

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 40 00 816 203 16,63 NKCP
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Kielnia do wygładzania
ząbkowana · stal hartowana · podpórka aluminiowa ·  
wygięty trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7 6x6 40 00 816 769 5,18 PKAC

280 x 130 x 0,7 8x8 40 00 816 770 5,18 PKAC

Kielnia do wygładzania
ząbkowana · ze stali szlachetnej nierdzewnej ·  
podpórka aluminiowa · wygięty trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

280 x 130 x 0,7  4x 4 40 00 816 759 5,65 PKAC

280 x 130 x 0,7  6x 6 40 00 816 760 5,65 PKAC

280 x 130 x 0,7 10x10 40 00 816 762 5,65 PKAC

Kielnia do wygładzania
arkusz z tworzywa sztucznego i wspornik z tworzywa sztucznego ·  
z wygiętym trzonkiem z tworzywa sztucznego

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

270 x 130 x 3 40 00 816 755 3,07 PKAC

Kielnia do wygładzania
płytka i podpórka połączona trzpieniem

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

280 x 130 x 4 43 00 000 291 12,08 NKCP

Paca do zacierania
hartowana płytka stalowa · trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

480 x 130 x 0,7 43 00 000 709 29,58 NKCP

Paca do zacierania szwajcarska
ze stali szlachetnej nierdzewnej · trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

500 x 130 x 0,7 40 00 816 771 10,09 PKAC

Kielnia do wygładzania
stal hartowana · trzonek bukowy

Dł. x sz. x gr. mm Nr art. EUR KO

500 x 90/75 x 1,2 40 00 816 772 12,39 PKAC

Paca stalowa łezka
płytka ze stali hartowanej · podpórka ze stopu lekkiego · lakierowany i 
wygięty trzonek bukowy · bez ząbkowania

Długość mm Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

400 110 / 80 1,2 42 09 140 326 22,40 NKCP

500 110 / 80 1,2 42 09 140 328 25,90 NKCP

600 110 / 80 1,2 42 09 140 329 22,66 NKCP

750 110 / 80 1,2 42 09 140 330 44,63 NKCP

Kielnia ząbkowana do zapraw klejowych
do łatwego klejenia bloczków, np. z betonu komórkowego lub silikatu · 
szybsze i znacznie dokładniejsze prace niż w przypadku tradycyjnych 
ścianek murowanych

Szerokość mm Nr art. EUR KO

115 40 00 816 215 14,13 NKCE

175 40 00 816 216 16,38 NKCE

240 40 00 816 217 19,44 NKCE

Szpachla sztukatorska
ze stali szlachetnej nierdzewnej · z uniwersalnym uchwytem 2-komp. ·  
kolor czarno-czerwony

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 60 40 00 816 904 6,86 NBDT

 80 40 00 816 905 6,93 NBDT

100 40 00 816 906 6,93 NBDT

120 40 00 816 907 6,53 NBDT



Szpachla malarska
ze stali szlachetnej nierdzewnej · szlifowana stożkowo · z uniwersalnym 
uchwytem 2-komp. · otwór do zawieszenia · kolor czarno-czerwony

Szerokość mm Nr art. EUR KO

40 40 00 816 918 5,55 NXDT

50 40 00 816 919 6,26 NXDT

60 40 00 816 920 6,81 NXDT

80 40 00 816 921 7,73 NXDT
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Szpachla malarska
brzeszczot ze stali · szlifowana stożkowo · z uniwersalnym uchwytem 
2-komp. i ochroną palców · otwór do zawieszenia · kolor czarno-czerwony

Szerokość mm Nr art. EUR KO

40 40 00 816 922 3,87 NBDT

50 40 00 816 923 3,92 NBDT

60 40 00 816 924 3,97 NBDT

80 40 00 816 925 4,40 NBDT

Kielnia murarska
szyjka S · ze stali szlachetnej nierdzewnej · uniwersalny uchwyt 2-komp. · 
kolor czarno-czerwony

Długość mm Nr art. EUR KO

160 40 00 816 900 9,20 NBDT

180 40 00 816 901 10,00 NBDT

Kielnia do tynku trapezowa wąska
ze stali szlachetnej nierdzewnej · z uniwersalnym uchwytem 2-komp. ·  
kolor czarno-czerwony

Długość mm Nr art. EUR KO

140 40 00 816 902 7,30 NBDT

160 40 00 816 903 8,39 NBDT

Kielnia do wygładzania
płytka z taśmy stalowej twardosprężynowej · polerowana na gładko ·  
z uniwersalnym uchwytem 2-komp. · kolor czarno-czerwony ·  
długość 280 mm · szerokość 130 mm

Uzębienie Nr art. EUR KO

40 00 816 908 7,57 NBDT

 4x 4 40 00 816 909 8,33 NBDT

 6x 6 40 00 816 910 8,33 NBDT

 8x 8 40 00 816 911 8,33 NBDT

10x10 40 00 816 912 8,33 NBDT

Kielnia murarska trójkątna
szyjka S · stal hartowana · arkusz szlifowany stożkowo · z uniwersalnym 
uchwytem 2-komp. · kolor czarno-czerwony

Długość mm Nr art. EUR KO

200 40 00 816 913 15,03 NBDT

220 40 00 816 914 15,80 NBDT

240 40 00 816 915 16,88 NBDT

Kielnia do wygładzania
ze stali szlachetnej nierdzewnej · specjalne uzębienie zapewniające 
optymalne rozprowadzanie kleju, zwłaszcza do płytek na nierównym 
podłożu · ergonomiczny uchwyt korkowy

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

280 130 40 00 816 916 11,98 NBDT

Kielnia do wygładzania
ze stali szlachetnej nierdzewnej · specjalna 2-stronnie ząbkowana ·  
długa wypustka aluminiowa · ergonomiczny uniwersalny uchwyt m 2-komp. · 
kolor czarno-czerwony

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

280 130 0,75 40 00 816 917 14,92 NBDT
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Skrobak Surform
poręczne narzędzie do wielu drobnych prac · otoczony krawędziami 
stalowymi · wygięta płytka, łatwa do wymiany

Długość ostrza mm Długość mm Nr art. EUR KO

65 185 40 00 787 197 4,40 WK04

Blaszka wymienna Surform
do materiałów takich jak drewno, miękkie gatunki drewna, płyta pilśniowa, 
sklejka, płyta wiórowa, winyl, guma, zaprawa tynkowa, płyta gipsowa, 
wapno, włókno szklane, ołów, płyta z tworzywa sztucznego, płyta 
poliestrowa, nylon, linoleum, ceramika 
 
pasuje do nr art. 40 00 787 197

Długość ostrza 
mm

Szerokość robocza 
mm

Nr art. EUR KO

63 42 40 00 787 626 2,60 WK04

Strug
komplet z ostrzem do pił precyzyjnych

Dł. całkowita 
mm

Długość arkusza 
mm

Nr art. EUR KO

153 140 40 00 787 035 13,20 WK04

Ostrze do pił precyzyjnych Surform
do nr art. 40 00 787 035

Długość arkusza 
mm

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

140 42 40 00 787 046 4,70 WK04

Strug uniwersalny
z wyprostowanym uchwytem można używać jako strug lub ze złożonym 
uchwytem jako pilnik, korpus metalowy, uchwyt z tworzywa sztucznego

Długość 
mm

Długość arkusza 
mm

Nr art. EUR KO

310 255 40 00 787 020 22,00 WK04

Strug standardowy
z zamontowanym na stałe korpusem metalowym

Dł. całkowita 
mm

Długość 
arkusza mm

Uchwyt Nr art. EUR KO

310 255 uchwyt z 
tworzywa 
sztucznego

40 00 787 648 20,40 WK04

Zdzierak do płyt GK
pilnik uniwersalny, idealny wszędzie tam, gdzie preferowany jest typowy 
kształt pilnika · stabilny korpus metalowy z uchwytem z tworzywa 
sztucznego

Dł. całkowita 
mm

Długość arkusza 
mm

Nr art. EUR KO

440 255 40 00 787 649 18,40 WK04

Blaszka wymienna Surform

Rodzaj Długość 
arkusza mm

Szerokość brzes-
zczotu mm

Nr art. EUR KO

drobna 250 42 40 00 787 653 5,60 WK04

standard 250 42 40 00 787 016 5,60 WK04

specjalna 250 42 40 00 787 631 6,90 WK04

Nóż do płyt gipsowo kartonowych
do cięcia w obrębie powierzchni płyty gipsowo-kartonowej oraz nawiercenia 
do wsadzania kołków · zęby hartowane

Długość arkusza 
mm

Dł. całkowita 
mm

Nr art. EUR KO

170 300 43 00 000 206 4,45 WK29



Wyrzynarka FATMAX®

wysokiej jakości wyrzynarka do prac związanych z suchym montażem i 
wielu innych zakresów zastosowania · zaostrzona końcówka i mocne do 
bezproblemowego przecinania płyt gipsowo-kartonowych · agresywne 
uzębienie Jet-Cut™ o 3 krawędziach tnących · ergonomiczny uchwyt 
dwukomponentowy · grube obicie na końcu rękojeści pozwala swobodnie 
obracać ostrzem w płycie gipsowo kartonowej

Wyposażenie Długość 
mm

Liczba zębów 
na cal

Nr art. EUR KO

bez kabury 355 7 40 00 787 118 17,90 WK01

a kaburą 355 7 40 00 787 111 20,60 WK01
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Piła do gazobetonu
uchwyt z naturalnego drewna bukowego · nity niklowane · do lekkich 
komponentów · gazobeton · lekkie płyty budowlane · pumeks

Długość arkusza mm Liczba zębów Nr art. EUR KO

450 22 43 00 000 424 32,45 WK35

700 34 43 00 000 425 36,40 WK35

700 17 43 00 000 426 28,35 WK35

43 00 000 425 + 43 00 000 426

43 00 000 424

Piła do izolacji ProfCut
zaprojektowana do cięcia materiałów izolacyjnych, wełny mineralnej, 
spienionego polistyrenu EPS, np. tworzywa piankowego bs 75 mm · 
sprasowanego polistyrenu XPS, np. styropianki o grubości do 75 mm · 
brzeszczot o falistej krawędzi ułatwiającej wnikanie w materiał i 
ograniczającej pylenie

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO

550 43 00 000 590 21,84 WX22

Zdzierak-kratownica
do szybkiego wyrównywania ścian · pokrycie z tworzywa sztucznego · 
wymiary kraty: 30 x 30 mm

Dł. x szer. mm Uzębienie Nr art. EUR KO

285 x 145 bez 40 00 816 271 8,65 WK42

Zestaw do szlifowania ręcznego
5-częściowy · z oprawką mocującą do siatki szlifierskiej ·  
w komplecie 4 siatki szlifierskie 100 · z tworzywa sztucznego 

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

210 x 105 40 00 816 305 7,95 WK42

Siatka ścierna
pasuje do pacek szlifierskich i pacek na 
trzonku · nadaje się do gładzenia sufitów 
i ścian z gipsu i tynku gipsowego · 
pakowana po 5 szt.

Dł. x szer. mm Uziarnienie Nr art. EUR KO

280 x 105  60 40 00 816 309 2,80 WK42

280 x 105  80 40 00 816 310 2,80 WK42

280 x 105 100 40 00 816 311 2,80 WK42

280 x 105 120 40 00 816 312 2,80 WK42

Szpachelka z trzonkiem przykręcanym
z magnetycznym uchwytem na bit, 2-komp. · nierdzewna

Szerokość mm Bit Nr art. EUR KO

150 PH2 40 00 816 450 11,20 WK29

Szpachla dekoracyjna powierzchniowa
z drewnianym uchwytem · do uniwersalnego nakładania oraz gładzenia 
sufitów i ścian · prosta płytka zapewnia dobre rezultaty pracy

Szerokość mm Nr art. EUR KO

200 40 00 816 459 4,75 WK29

400 40 00 816 462 7,35 WK29

500 40 00 816 463 9,55 WK29

600 40 00 816 464 10,85 WK29

Szpachla malarska
stal kuta · szlifowana stożkowo szpachelka ze stali nierdzewnej · polerowana · 
z płaskim, owalnym drewnianym trzonkiem

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 20 40 00 816 502 0,90 WK29

 30 40 00 816 503 0,95 WK29

 40 40 00 816 504 1,05 WK29

 50 40 00 816 505 1,15 WK29

 60 40 00 816 506 1,25 WK29

 80 40 00 816 508 1,35 WK29

100 40 00 816 510 2,05 WK29
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Szerokość mm Nr art. EUR KO

 20 40 00 816 522 3,05 WK18

 30 40 00 816 523 3,05 WK18

 40 40 00 816 524 3,35 WK18

 50 40 00 816 525 3,70 WK18

 60 40 00 816 526 3,75 WK18

 70 40 00 816 527 3,85 WK18

 80 40 00 816 528 4,40 WK18

100 40 00 816 529 4,65 WK18

120 40 00 816 530 5,95 WK18

Szpachla malarska
nierdzewna stal szlachetna  · szlifowana płytka · elastyczna · polerowanie 
na wysoki połysk · z płaskim, owalnym, niebieskim, plastikowym trzonkiem

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 40 40 00 816 547 1,25 WK42

 60 40 00 816 548 1,40 WK42

 80 40 00 816 549 1,60 WK42

100 40 00 816 553 1,75 WK42

Szpachelka do odrdzewiania
stal kuta · szlifowana płytka · polerowana na gładko · z trzonkiem 
drewnianym · krótkie wykonanie

Szerokość mm Nr art. EUR KO

70 40 00 816 545 2,10 WK29

Szpachla do kleju
ząbkowana · z drewnianym uchwytem

Uzębienie Szerokość mm Nr art. EUR KO

gruba B4 180 40 00 816 550 2,00 WK29

drobna B2 180 40 00 816 551 2,00 WK29

Szpachla do kleju
z tworzywa sztucznego (PP)  · elastyczna i odporna na wygięcia · 
czterostronnie ząbkowana

Uzębienie mm Długość 
mm

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

4 x 4 x 4 mm /  
8 x 8 x 8

177 130 40 00 816 554 0,60 WK42

Zestaw szpachelek japońskich
z tworzywa sztucznego  · nadaje się szczególnie do prac blacharskich
W komplecie: po 1 szpachelce szerokości 50/75/100/120 mm,  
w przezroczystym worku 

Zawartość Nr art. EUR KO

4-częściowy 40 00 816 569 1,40 WK42

Zestaw szpachelek japońskich
ze stali · z kwasoodpornym, plastikowym grzbietem
W komplecie: po 1 szpachelce szerokości 50/80/100/120 mm,  
w przezroczystym worku

Zawartość Nr art. EUR KO

4-częściowy 40 00 816 556 2,00 WK18

Szpachelka japońska
ze stali · z kwasoodpornym, plastikowym grzbietem

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 50 40 00 816 557 0,54 WK18

 80 40 00 816 558 0,70 WK18

100 40 00 816 559 0,80 WK18

120 40 00 816 560 0,90 WK18

Szpachla malarska Professional
stal kuta · najlepsza jakość · szlifowana stożkowo szpachelka ze stali 
nierdzewnej · polerowana na gładko · z płaskim, owalnym, lakierowanym, 
drewnianym trzonkiem · niklowana taśma · lekko skośne ostrze



Szpachelka mosiężna
z przelotowym ostrzem i uchwytem z drewna szlachetnego · nitowana 
2 nitami mosiężnymi · ostrze o grubości 2 mm · wyjątkowo stabilne 
wykonanie · kat. ograniczonego iskrzenia

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 40 40 00 816 512 35,35 WK18

 60 40 00 816 513 39,75 WK18

 80 40 00 816 514 46,90 WK18

100 40 00 816 515 52,95 WK18
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Miseczka do gipsu
z gumy  · stożkowa · kolor czarny · elastyczna

Ø mm Wysokość mm Nr art. EUR KO

góra: 125 / dół: 60 90 40 00 816 573 1,25 WK42

Miseczka do gipsu
z gumy  · nadaje się do nitrolakierów · stożkowa

Ø mm Wysokość mm Nr art. EUR KO

góra: 125 / dół: 90 130 40 00 816 561 1,00 WU07

Miseczka do gipsu
z gumy  · cylindryczna

Ø mm Wysokość mm Nr art. EUR KO

135 85 40 00 816 577 1,40 WK42
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Mieszadło okrągłe
ocynkowana powierzchnia · do materiałów płynnych o niskiej lepkości · np. do farb ściennych, emulsyjnych, lakierów,  
mas zalewowych itd.

Ø kosza mieszadła 
mm

Długość 
mm

Ilość mieszanej substancji 
kg

Przyłącze 
mm

Nr art. EUR KO

 70 400 10 6-kątne, rozm.   8 40 00 816 562 6,85 PK04

 80 400 15 6-kątne, rozm.   8 40 00 816 563 7,55 PK04

100 600 20 6-kątne, rozm. 10 40 00 816 564 11,05 PK04

Mieszadło spiralne
ocynkowana powierzchnia · do gęstych materiałów o wysokiej lepkości · np. kleju do płytek, mas szpachlowych, zaprawy 
klejowej, past itd.

Ø kosza mieszadła 
mm

Długość 
mm

Ilość mieszanej substancji 
kg

Przyłącze 
mm

Nr art. EUR KO

70 400 10 6-kątne, rozm.   8 40 00 816 566 8,05 PK04

85 400  8 6-kątne, rozm.   8 40 00 816 567 9,90 PK04

95 500 10 6-kątne, rozm. 10 40 00 816 568 14,65 PK04

Mieszadło do zapraw
ocynkowane i chromianowane na żółto · do materiałów szczególnie gęstych · np. tynk gotowy, zaprawa gotowa, wylewki, 
izolacja itd. · gwint M14, prawoskrętny dla mieszadeł

Ø kosza mieszadła 
mm

Długość mm Ilość mieszanej substancji 
kg

Przyłącze Nr art. EUR KO

120 600 30 M14 40 00 816 574 25,00 PK04

140 600 40 M14 40 00 816 575 29,65 PK04

160 600 60 M14 40 00 816 576 34,45 PK04

Typ Ø kosza 
mieszadła mm

Długość 
mm

Ilość mieszanej 
substancji kg

Przyłącze mm Nr art. EUR KO

WK 70 S  70 400  0- 7 6-kątne, rozm. 10 40 00 816 585 10,35 WK16

WK 90 S  90 400  5-10 6-kątne, rozm. 10 40 00 816 586 11,40 WK16

WK 90/500 S  90 500  5-10 6-kątne, rozm. 10 43 00 000 434 13,75 WK16

WK 100 S 100 590 10 15 6-kątne, rozm. 13 43 00 000 435 19,85 WK16

WK 120 S 120 590 15-25 6-kątne, rozm. 13 40 00 816 587 21,35 WK16

WK 120 M14 120 590 15-25 M14 40 00 816 592 24,95 WK16

WK 140 M14 135 590 25-35 M14 43 00 000 436 32,30 WK16

WK 120 HF 120 590 15-25 HEXAFIX® 43 00 000 437 28,10 WK16

Mieszadło WK
do gęstych materiałów o wysokiej lepkości, np. kleju do płytek, mas szpachlowych, zaprawy klejowej, past itp. · 
mieszanie od dołu do góry

Typ Ø kosza 
mieszadła mm

Długość 
mm

Ilość mieszanej 
substancji kg

Przyłącze Nr art. EUR KO

MK 120 M 120 590 15-25 M14 40 00 816 589 32,40 WK16

MK 140 M 140 590 20-40 M14 40 00 816 590 34,40 WK16

MK 160 M 160 590 30-60 M14 40 00 816 591 37,55 WK16

MK 140 HF 135 590 20-40 HEXAFIX® 43 00 000 429 38,40 WK16

MK 160 HF 160 590 30-60 HEXAFIX® 43 00 000 430 42,00 WK16

Mieszadło do zapraw MK
wyjątkowo szybkie i solidne mieszadło · do materiałów szczególnie gęstych, np. wszelkiego rodzaju zaprawy, tynk, 
wylewka, żywice epoksydowe z wypełniaczem kwarcowym itp. · mieszanie od dołu do góry 



Pion
forma gruszki · cynkowy odlew ciśnieniowy · obraca na gładko · z dokręcaną 
głowicą mosiężną i czubkiem stalowym · bez sznura

Waga g Nr art. EUR KO

 200 40 00 816 622 7,10 WK29

 300 40 00 816 623 9,65 WK29

 400 40 00 816 624 11,75 WK29

 500 40 00 816 625 13,55 WK29

1000 40 00 816 626 38,15 WK29
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Pion
kształt cylindryczny · stal · z dokręcaną głowicą mosiężną · bez sznura

Waga g Nr art. EUR KO

200 40 00 816 627 6,40 WK29

300 40 00 816 628 8,30 WK29

500 40 00 816 629 13,90 WK29

Sznur traserski automatyczny
korpus z odlewu z magnezu · bardzo lekki i odporny · system Push: W 
przypadku nacisku na oś oraz wyciąganiu sznur nie obraca się na korbie. · 
wzmacniany hak gięty; może być wbijany w obrębie krawędzi · w korpusie 
100 % zintegrowane miejsce na hak · duża wewnętrzna przepustowość na 
farbę w proszku · ze stalowym połączeniem przy wylocie sznura · płaskie 
boki po obu stronach, co pozwala na poziome ustawienie rolki na sznur ·  
z klipsem na pasek INOX

Dł. przewodu m Wersja Nr art. EUR KO

30 40 00 816 645 9,10 PK04

30 wciąganie sznurka 5:1 40 00 816 646 11,55 PK04

40 00 816 64640 00 816 645

Sznur traserski automatyczny TRACOR
sznur traserski automatyczny i pion · odporna obudowa z tworzywa 
sztucznego · składana korba do rozwijania · wrządzenie zabezpieczajace, 
które uruchamia się automatycznie podczas zwijania

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

20 40 00 816 641 32,40 WK02

Sznur traserski automatyczny
ze składaną korbką · proste otwieranie i zamykanie komory do napełniania · 
odporna na wodę obudowa z aluminium

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

30 40 00 787 616 15,50 WK02

Sznur traserski automatyczny FatMax™ Pro 
ze sznurem poliestrowo-nylonowym · wysokiej jakości obudowa aluminiowa · 
łatwy w trzymaniu hak ze stali szlachetnej, umieszczony bezpośrednio w 
obudowie · wizjer do kontroli ilości kredy · proste wyciąganie bez obracania 
korby · uchwyt korby ze stali (można umieścić w obudowie) · klips 
zintegrowany z pasem 
Szczególne korzyści produktu: · do 5 x szybsze nawijanie dzięki 
przełożeniu 5:1

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

30 40 00 816 668 24,20 WK02

Sznur traserski automatyczny
niepękająca obudowa z tworzywa sztucznego ABS · wygodne mocowanie 
haka w obudowie · korbę można złożyć w obudowie · półka przesuwna 
do łatwego i szybkiego napełnienia · stal szlachetna hak końcowy · 
ergonomiczny projekt

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

30 40 00 787 008 11,30 WK02
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Zestaw ze sznurem traserskim automatycznym FatMax™ Pro
w tym 115 gr. Kreda (niebieski) · obud. z tworzywa sztucznego odporna 
na uderzenia · do 3 x szybsze nawijanie dzięki przełożeniu · zestaw ze 
sznurkiem traserskim, kredą, markerem permanentnym Stanley

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

30 40 00 787 619 22,40 WK02

Sznur traserski automatyczny FatMax™ PRO
wysokiej jakości obudowa aluminiowa · łatwy w trzymaniu hak - 
umieszczony bezpośrednio w obudowie · wizjer do kontroli ilości kredy · 
proste wyciąganie bez obracania korby · przełożenie 5 do 1 - nawet 5 razy 
szybsze nawijanie · poliester / nylon - sznur · uchwyt korby ze stali - można 
umieścić w obudowie · hak ze stali szlachetnej · klips zintegrowany z pasem · 
ze kredą czarną FatMax XL 115 g

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

30 40 00 787 094 22,80 WK02

Sznurek wymienny
z hakiem · pasuje do wszystkich sznurów traserskich automatycznych

Dł. przewodu m Nr art. EUR KO

30 40 00 816 655 6,00 WK02

Kreda do sznurka traserskiego
do sznura traserskiego automatycznego · w praktycznej butelce z końcówką 
do napełniania

Kolor Zawartość g Nr art. EUR KO

niebieski  250 40 00 816 651 2,65 PK04

czerwony  250 40 00 816 650 2,65 PK04

biały  250 40 00 816 649 2,65 PK04

niebieski 1000 40 00 816 652 7,00 PK04

czerwony 1000 40 00 816 653 7,00 PK04

Kreda do sznurka traserskiego
bardzo dobra przyczepność, wodoodporna, trudno rozpuszczalna · 
uniwersalna · w plastikowej butelce z praktyczną i zamykaną końcówką 
do wsypywania

Kolor Zawartość g Nr art. EUR KO

niebieski  115 40 00 787 132 5,40 WK02

czerwony  115 40 00 787 133 5,40 WK02

niebieski  225 40 00 787 025 7,70 WK02

czerwony  225 40 00 787 022 7,70 WK02

niebieski 1000 40 00 787 134 12,30 WK02

czerwony 1000 40 00 787 135 12,30 WK02

Noże do cięcia szkła
z 6 nożami krążkowymi · ze stali szlachetnej z hartowaniem specjalnym · 
z płaskim drewnianym uchwytem · odstęp liniowy 2,5 mm

Do grubości szkła mm Nr art. EUR KO

3 - 6 40 00 817 200 5,45 WK34

Noże do cięcia szkła Jobo®

z 6 nożami krążkowymi ze stali specjalnej · wersja lekka z okrągłym 
drewnianym trzonkiem · odstęp liniowy 2,5 mm

Do grubości szkła mm Nr art. EUR KO

3 - 6 40 00 817 208 2,15 WK34

Noże do cięcia szkła HM Silberschnitt®

z trzonkiem drewnianym · wymienna, hartowana rozeta z kółkiem  
z węglików spiekanych 5 mm · idealny do cięcia grubego i twardego szkła · 
odstęp liniowy 2,5 mm

Do grubości szkła mm Nr art. EUR KO

3 - 6 40 00 817 209 13,35 WK34
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Nóż do cięcia szkła/płytek HM Silberschnitt®

z węglikowymi nożami krążkowymi · z uchwytem z tworzywa 
sztucznego · do szczególnie grubego i twardego szkła · nadaje się również 
do cięcia glazury · odstęp liniowy 2,5 mm

Do grubości szkła mm Nr art. EUR KO

3 - 8 40 00 817 210 14,95 WK34

Przyssawka w całości z gumy
do unoszenia i poruszania różnych ciężarów · optymalnie przystosowana do 
mocowania małych przedmiotów i otwierania np. osłon kanałów kablowych

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

15 80 40 00 817 230 12,45 WK34

Przyssawka
korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS · do 
wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw 
sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, glazury itd. ·  proste 
zasysanie poprzez przestawienie dźwigni wahliwej względnie pałąka

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

45 118 40 00 817 213 4,80 PX18

Przyssawka
korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS · do 
wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw 
sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, glazury itd. ·  proste 
zasysanie poprzez przestawienie dźwigni wahliwej względnie pałąka

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

80 118 40 00 817 214 9,15 PX18

Przyssawka
1-głowicowy korpus z tworzywa sztucznego z uchwytem pałąkowym · 
obsługa jednoręczna · wytwarzanie próżni poprzez przestawienie pałąka · 
guma wymienna · do wszystkich powierzchni gazoszczelnych i gładkich, 
takich jak szkło, blacha, marmur, glazura itd. · kierunek uniesienia w pionie

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

30 120 40 00 817 232 31,50 WK34

Przyssawka blue line
1-głowicowy korpus aluminiowy z uchwytem pałąkowym · do różnych 
obciążeń · wytwarzanie próżni przez przestawienie dźwigni wahliwej · do 
wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw 
sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, glazury itd. · tarcze 
gumowe wymienne · równoległe · kierunek uniesienia w pionie

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

30 120 43 00 000 081 47,50 WK34

Przyssawka
2-głowicowy korpus z tworzywa sztucznego z uchwytem wzdłużnym · 
do różnych obciążeń · wytwarzanie próżni przez przestawienie dźwigni 
wahliwej · do wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. szkła, 
płyt z tworzyw sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, glazury 
itd. · tarcze gumowe wymienne · pionowo · kierunek uniesienia: równoległy 

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

60 120 40 00 817 223 41,50 WK34

Przyssawka blue line
2-głowicowy korpus z tworzywa sztucznego · wytwarzanie próżni przez 
przestawienie dźwigni wahliwej · lepsza ergonomiczność dzięki szerszemu i 
wyższemu obszarowi chwytu · do wszystkich gazoszczelnych powierzchni, 
np. szkła, płyt z tworzyw sztucznych, blachy, powlekanego drewna, 
marmuru, glazury itd. · tarcze gumowe wymienne · kierunek uniesienia: 
równoległy 

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

60 120 40 00 817 235 41,50 WK34
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Przyssawka blue line
2-głowicowy korpus aluminiowy z uchwytem poprzecznym · do różnych 
obciążeń · wytwarzanie próżni przez przestawienie dźwigni wahliwej · do 
wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw 
sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, glazury itd. · tarcze 
gumowe wymienne · kierunek uniesienia: równoległy

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

70 120 40 00 817 222 57,60 WK34

Przyssawka
korpus z aluminium · do wszystkich gazoszczelnych i gładkich 
powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw sztucznych, blachy, powlekanego 
drewna, marmuru, glazury itd. ·  proste zasysanie poprzez przestawienie 
dźwigni wahliwej

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

80 118 40 00 817 218 48,00 PX18

Przyssawka
korpus z aluminium · do wszystkich gazoszczelnych i gładkich 
powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw sztucznych, blachy, powlekanego 
drewna, marmuru, glazury itd. ·  proste zasysanie poprzez przestawienie 
dźwigni wahliwej

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

120 118 40 00 817 219 67,45 PX18

Przyssawka
3-głowicowy korpus aluminiowy · wytwarzanie próżni przez przestawienie 
dźwigni wahliwej · przeznaczone szczególnie do dużych tarcz · tarcze 
gumowe wymienne · kierunek uniesienia: równoległy

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

100 120 40 00 817 237 69,30 WK34

Przyssawka blue line
2-głowicowy korpus aluminiowy · wytwarzanie próżni przez przestawienie 
dźwigni wahliwej · do wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. 
szkła, płyt z tworzyw sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, 
glazury itd. · tarcze gumowe wymienne · kierunek uniesienia: równoległy

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

60 120 40 00 817 236 50,00 WK34

Przyssawka blue line
3-głowicowy korpus aluminiowy · do różnych obciążeń · wytwarzanie próżni 
przez przestawienie dźwigni wahliwej · do wszystkich gazoszczelnych 
i gładkich powierzchni, np. szkła, płyt z tworzyw sztucznych, blachy, 
powlekanego drewna, marmuru, glazury itd. · tarcze gumowe wymienne · 
kierunek uniesienia: równoległy

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

100 120 40 00 817 220 70,55 WK34

Guma
pasuje do przyssawek 2- i 3-głowicowych

Wersja Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

standard 120 40 00 817 241 13,55 WK34

Przyssawka
1-głowicowy korpus z tworzywa sztucznego · z wmontowaną pompą ręczną · 
zasysanie przez pompę · dźwignia napowietrzająca zabezpieczona przed 
przypadkowym uruchomieniem · guma z 3 wargami · uchwyt Ø 3,5 cm
Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

120 200 40 00 817 243 55,50 PX18



Przyssawka
przyssawka pompy z aluminium · z wmontowaną pompą ręczną · 
wytwarzanie próżni poprzez uruchomienie popychacza pompy · dźwignia 
napowietrzająca zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem · 
pierścień zabezpieczający do optycznej kontroli pełnej nośności · 
profilowana guma z 4 wargami · w walizce z tworzywa sztucznego ·  
tarcze gumowe wymienne · uchwyt-Ø 3 - 3,5 cm

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

120 214 40 00 817 239 124,00 WK34
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw przyssawek blue line
2-głowicowy korpus aluminiowy · wytwarzanie próżni przez przestawienie 
dźwigni wahliwej · do wszystkich gazoszczelnych i gładkich powierzchni, np. 
szkła, płyt z tworzyw sztucznych, blachy, powlekanego drewna, marmuru, 
glazury itd. · tarcze gumowe wymienne · 2 szt. w walizce z tworzywa 
sztucznego

Udźwig kg Ø głowicy mm Nr art. EUR KO

60 120 40 00 817 244 100,10 WK34

Uchwyt do płyt Carrymate®

ulga dla pleców i prosty w obsłudze · samonastawny system zaciskowy 
gwarantuje odporność na ślizganie na całym zakresie zamocowania
Wszechstronne zastosowanie: płyty szklane, płyty drewniane i wiórowe, 
blachy, płyty izolacyjne i kartonowo-gipsowe, płyty OSB, płyty okleinowane, 
ścianki działowe, elementy budowlane, drzwi, okna itd. Zalecany przez BG 
BAU-Bauberufsgenossenschaft

Typ Nośność na 
uchwyt kg

Zakres pra-
cy mm

Nr art. JS EUR KO

Carry 5 100  0 -  80 40 00 817 247 2 81,751) WX19

Senior 100 40  120 40 00 817 248 2 91,501) WX19

XL 100 80 - 160 40 00 817 255 2 108,751) WX19
1) cena za szt.

Okładziny do chwytaka do płyt X-Spander
uchwyt do płyt Carrymate · bez klejenia

Nr art. EUR KO

40 00 817 254 31,50 WX19

Urządzenie do ustawiania płyt / podnośnik drzwi Portman
solidna konstrukcja · do płynnego podnoszenia, opuszczania i obracania 
za pomocą przycisku nożnego · ze zintegrowaną szyną poziomującą · 
perfekcyjna pomoc dla osób pracujących samodzielnie

Typ Udźwig kg Nr art. EUR KO

XL maks. 120 40 00 817 251 52,50 WX19

XXL maks. 200 40 00 817 252 66,75 WX19

Przedłużenie do uchwytu transportowego zaciskowego Longlip
przedłużona powierzchnia ułożenia do Carrymate Portman XL + XXL

Nr art. EUR KO

40 00 817 253 20,95 WX19
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Pędzel okrągły
okrągły · jasna szczecina · wiązany 
sznurkiem · pierścień z niklu · trzonek  
z drewna surowego

Rozmiar Długość sz-
czotki mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 2 60 20 40 00 817 332 0,90 WU07

 4 62 25 40 00 817 334 1,20 WU07

 6 67 30 40 00 817 336 1,60 WU07

 8 70 35 40 00 817 338 2,30 WU07

10 78 40 40 00 817 340 3,00 WU07

12 80 45 40 00 817 342 3,80 WU07

14 80 50 40 00 817 344 4,60 WU07

Pędzel kątowy
szara szczecina · komplet z trzonkiem

Rozmiar mm Ø mm Nr art. EUR KO

14 50 43 00 000 404 6,80 WU07

Profesjonalne pędzle do lakieru
płaski · 12. grubość · jasna szczecina · 
spełnia najwyższe wymagania · ścisk z 
niklu · trzonek z drewna surowego 

Wielkość 
mm (cale)

Szerokość 
mm

Długość 
szczotki mm

Nr art. EUR KO

 30 (1)  30 50 40 00 817 393 3,00 WU07

 40 (1,5)  40 55 40 00 817 399 3,90 WU07

 50 (2)  50 55 40 00 817 405 4,50 WU07

 60 (2,5)  60 60 40 00 817 406 5,60 WU07

 70 (3)  70 65 40 00 817 412 7,20 WU07

100 (4) 100 70 40 00 817 413 11,80 WU07

Pędzel malarski/do lakieru
płaski · 10. grubość · czarna szczecina · ścisk z niklu · lakierowany 
bezbarwnie trzonek drewniany

Wielkość 
mm (cale)

Szerokość 
mm

Długość sz-
czotki mm

Nr art. EUR KO

25 (1) 25 45 40 00 817 394 1,70 WU07

40 (1,5) 40 50 40 00 817 395 2,40 WU07

50 (2) 50 55 40 00 817 396 3,20 WU07

60 (2,5) 60 55 40 00 817 397 4,90 WU07

75 (3) 75 60 40 00 817 398 5,20 WU07

Pędzel do lakieru
płaski · 5. grubość · czarna szczecina · lakierowany trzonek drewniany ze 
skuwką z białej blachy

Wielkość mm (cale) Szerokość mm Nr art. EUR KO

 20 (0,75)  20 40 00 817 380 0,60 WU07

 25 (1)  25 40 00 817 381 0,70 WU07

 40 (1,5)  40 40 00 817 382 0,80 WU07

 50 (2)  50 40 00 817 383 1,10 WU07

 60 (2,5)  60 40 00 817 384 1,50 WU07

 75 (3)  75 40 00 817 385 1,80 WU07

100 (4) 100 40 00 817 386 2,40 WU07

Pędzel do glazury
8. grubość · włosie syntetyczne · blacha mosiężna · trzonek drewniany 
lakierowany na brązowo · do lazur i lakierów ochronnych do drewna

Wielkość 
mm (cale)

Szerokość 
mm

Długość 
szczotki mm

Nr art. EUR KO

 25 (1)  25 52 40 00 817 566 1,90 WU07

 40 (1,5)  40 52 43 00 000 397 2,10 WU07

 50 (2)  50 57 43 00 000 398 3,20 WU07

 60 (2,5)  60 57 43 00 000 399 3,70 WU07

 70 (3)  70 60 43 00 000 400 4,30 WU07

 80 (3,5)  80 60 43 00 000 401 6,40 WU07

100 (4) 100 60 43 00 000 402 6,80 WU07

Pędzel okrągły
okrągły · jasna szczecina · wiązany sznurkiem 
· pierścień z niklu · trzonek z drewna 
surowego

Rozmiar Długość sz-
czotki mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 2 48 20 40 00 817 302 0,70 WU07

 4 52 25 40 00 817 304 0,80 WU07

 6 54 30 40 00 817 306 0,90 WU07

 8 57 35 40 00 817 308 1,20 WU07

10 60 40 40 00 817 310 2,00 WU07

12 65 45 40 00 817 312 2,60 WU07



Pędzel do grzejników
najlepsze jasne włosie · spełnia najwyższe 
wymagania · skuwka miedziana · trzonek  
z drewna surowego

Szerokość mm Długość szczotki mm Nr art. EUR KO

25 45 40 00 817 415 2,20 WU07

40 50 40 00 817 416 2,70 WU07

50 55 40 00 817 417 3,40 WU07

60 60 40 00 817 418 4,60 WU07

75 60 40 00 817 419 5,70 WU07
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pędzel do grzejników
jasna szczecina · spełnia najwyższe 
wymagania · ścisk z niklu · trzonek z drewna 
surowego

Szerokość mm Długość szczotki mm Nr art. EUR KO

25 45 40 00 817 407 2,30 WU07

40 48 40 00 817 408 2,40 WU07

50 50 40 00 817 409 3,10 WU07

60 55 40 00 817 410 3,80 WU07

75 55 40 00 817 411 4,20 WU07

Pędzel do grzejników
szara szczecina · skuwka z białej blachy · 
trzonek z drewna surowego 

Szerokość mm Długość szczotki mm Nr art. EUR KO

25 45 40 00 817 400 0,80 WU07

40 45 40 00 817 401 0,90 WU07

50 45 40 00 817 402 1,20 WU07

60 45 40 00 817 403 1,60 WU07

75 50 40 00 817 404 2,10 WU07

Pędzel do emalii
czyste jasne włosie · skuwka z białej blachy · 
trzonek z drewna surowego

Rozmiar Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Nr art. EUR KO

0 190 10 3 40 00 817 420 0,50 WU07

1 195 15 5 40 00 817 421 0,50 WU07

2 200 20 5 40 00 817 422 0,60 WU07

3 210 20 5 40 00 817 423 0,70 WU07

Pędzel z cienkim włosiem
pędzel do wyprawek lakierniczych · mieszanka włosia · precyzyjnie docięty

Rozmiar Nr art. EUR KO

6 40 00 817 426 1,50 WU07

8 40 00 817 428 2,00 WU07

Pędzel Gussow
włosie w niklowanej skuwce · jasna szczecina · długi trzonek

Rozmiar Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

 2 290 x  5 x  5 40 00 817 432 0,80 WU07

 6 295 x  5 x  5 40 00 817 436 0,90 WU07

10 300 x 10 x 10 40 00 817 438 1,20 WU07

14 315 x 10 x 10 40 00 817 440 1,30 WU07

Zestaw pędzli
dobra jakość
Zawartość: 1 pędzel okrągły (wielkość 2/4/6), 1 pędzel do lakieru  
(25/40 mm), 1 pędzel do emalii (wielkość 03)

Zawartość Nr art. EUR KO

6-częśc. 40 00 817 450 3,60 WU07

Zestaw pędzli
dobra jakość
Zawartość: 1 pędzel okrągły wielkość 2/4, 1 pędzel do grzejników wielkość 
25/40 mm, 1 pędzel do lakieru wielkość 20/25/40 mm, 1 pędzel do emalii 
wielkość 00/01/01

Zawartość Nr art. EUR KO

10-częśc. 40 00 817 452 5,50 WU07

Pędzel okrągły
odporna na wysokie temperatury szczecina PET · wykrawany ·  
okrągły grzbiet · rękojeść z tworzywa sztucznego

Ø mm Długość szczotki mm Nr art. EUR KO

80 60 40 00 817 459 4,40 WU07
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Pędzel sufitowy
włosie syntetyczne · jasna otoczka · ciemna wkładka · nielakierowany, 
prostokątny grzbiet drewniany · do prostych prac malarskich

Rozmiar Grzbiet mm Nr art. EUR KO

1 70 x 170 40 00 817 462 2,60 WU07

Pędzel sufitowy
szczotka do wapna i skrapiania · szczecina odporna na wysokie temperatury · 
nielakierowany, prostokątny grzbiet drewniany · nadaje się do podkładów na 
bazie rozpuszczalników · alkalicznych środków pod powłokę malarską, 
takich jak cement, wapno oraz farby silikatowe

Rozmiar Grzbiet mm Nr art. EUR KO

1 70 x 170 40 00 817 460 4,30 WU07

Pędzel sufitowy
włosie PCW · jasna otoczka · ciemna wkładka · grzbiet z tworzywa 
sztucznego · do prostych prac malarskich

Rozmiar Grzbiet mm Nr art. EUR KO

1 75 x 170 40 00 817 466 3,70 WU07

Pędzel płaski
jasna mieszanka szczeciny · grzbiet z tworzywa sztucznego ·  
z haczykiem na wiaderko
 

Szerokość oparcia 
mm

Długość oparcia 
mm

Nr art. EUR KO

30  70 40 00 817 470 2,50 WU07

30 100 43 00 000 403 1,60 WU07

30 120 40 00 817 472 3,10 WU07

40 140 40 00 817 474 4,60 WU07

Zestaw wałków malarskich Vestan
profesjonalna jakość · wałek malarski z kratką malarską · wałek z 
wytrzymałego włókna poliestrowego · w komplecie z drążkiem 6 mm · bez 
możliwości wymiany

Szerokość 
mm

Wysokość okrywy 
włók. mm

Nr art. EUR KO

180 22 40 00 817 480 3,20 WU07

250 22 40 00 817 482 4,30 WU07

Wałek uniwersalny Vestan
poliester · cienko wyściełany · do malowania narożników · do lekko 
strukturalnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz · do drążka o średnicy 8 mm

Szerokość 
mm

Wysokość okrywy 
włók. mm

Nr art. EUR KO

180 22 40 00 817 485 5,90 WU07

250 22 40 00 817 487 6,80 WU07

Wałek malarski
poliakryl · idealny do gęstych farb i farb kremowych · bardzo dobre 
przyjmowanie i oddawanie farby · w komplecie z drążkiem 6 mm ·  
bez możliwości wymiany

Szerokość 
mm

Wysokość okrywy 
włók. mm

Nr art. EUR KO

180 12 40 00 817 497 4,80 WU07

Rolka do małych powierzchni
wałek pluszowy · miękka tkanina dobrze przyjmująca farbę ·  
uchwyt o długości 40 cm · do drążka o średnicy 6 mm

Szerokość 
mm

Wysokość okrywy 
włók. mm

Nr art. EUR KO

100 12 40 00 817 520 1,60 WU07



Wałki do lakieru
wałek piankowy do precyzyjnych prac lakierniczych · uchwyt o długości 
28 cm · do drążka o średnicy 6 mm

Materiał Szerokość mm Nr art. EUR KO

drobna gąbka 100 40 00 817 522 1,50 WU07

10/47

Technika budowlana
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

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

Uchwyt teleskopowy
metalowy, w powłoce z tworzywa, ze stożkiem do myjki do szyb · wałek 
malarski itd. z możliwością wysuwania i blokowania uchwytu
długość po wysunięciu: ok. 1,10 m  
długość: maks. 2,00 m

Nr art. EUR KO

40 00 817 499 6,20 WU07

Zapasowy wałek do lakieru
do wałka do kaloryferów oraz wałka do lakieru · do drążka o średnicy 6 mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
okrywy 
włók. mm

Wersja Nr art. EUR KO

100 12 pluszowa 
powłoka

40 00 817 525 1,80 WU07

100 piankowy 40 00 817 527 1,40 WU07

Zapasowy wałek do lakieru Superflock
do wałka do kaloryferów oraz lakieru · rdzeń piankowy z włosiem ze 
specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników · 
zaokrąglony po stronie uchwytu · dobre przyjmowanie farby · maluje bez 
powstawania pasków, pęcherzyków i porów · idealny do 
wodorozcieńczalnych lakierów (lakierów akrylowych) oraz powszechnie 
dostępnych lakierów o niewielkiej zawartości rozpuszczalników

Szerokość mm Nr art. EUR KO

100 40 00 817 528 3,10 WU07

Zapasowy wałek do lakieru
z drobnej gąbki · 2-częściowy zestaw

Szerokość mm Nr art. EUR KO

55 40 00 817 542 1,30 WU07

Kratka do malowania ERGOLINE
polipropylen k. zielony · niepękająca · z uchwytem i haczykiem na wiadro · 
odporna na działanie rozpuszczalników

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

320 x 280 40 00 817 511 1,40 WU07

Wałek malarski Vestan
poliester · bez obicia · do malowania narożników · do gładkich podłoży 
wewnątrz i na zewnątrz · do drążka o średnicy 8 mm

Szerokość mm Wysokość okrywy 
włók. mm

Nr art. EUR KO

180 22 40 00 817 490 3,10 WU07

250 22 40 00 817 492 3,50 WU07

Kuweta do lakieru ERGOLINE
polipropylen · niepękająca · z powierzchnią do usuwania nadmiaru lakieru · 
odporna na działanie rozpuszczalników

Dł. x szer. x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

310 x 160 x 40 zielony 40 00 817 538 1,90 WU07

360 x 270 x 35 zielony 40 00 817 539 2,20 WU07
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Komplet do lakierowania
wałek z powłoką piankową drobną · uchwyt o długości 28 cm ·  
kuweta 160 x 310 mm

Szerokość kółka mm Nr art. EUR KO

100 40 00 817 540 2,30 WU07

Pałąk do wałków malarskich
ocynkowana powierzchnia · z uchwytem z tworzywa sztucznego · do 
wałków malarskich i do fasad

Do wałków 
mm

Długość 
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

180 280 8 43 00 000 406 1,60 WU07

250 290 8 43 00 000 407 1,90 WU07

Pałąk do małej rolki
ocynkowana powierzchnia · uchwyt z tworzywa sztucznego z otworem do 
zawieszenia

Do wałków 
mm

Długość 
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

40 - 70 200 6 43 00 000 410 0,90 WU07

Pałąk do małej rolki
ocynkowana powierzchnia · uchwyt z tworzywa sztucznego z otworem do 
zawieszenia

Do wałków 
mm

Długość 
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

100 280 6 43 00 000 411 0,90 WU07

Stół warsztatowy Prestige
wysokość ustawiana 4-krotnie w zakresie 730-910 mm · udźwig do 120 kg · 
z uchwytem i skalą wymiarową na płycie stołu · stelaż nożny z rury stalowej 
· rama aluminiowa · płyta stołu szer. 1000 x głęb. 600 mm

Nr art. EUR KO

40 00 817 567 102,60 WU07

Nóż do nakładania kitu
dwuostrzowy nóż · z chwytem drewnianym

Długość mm Nr art. EUR KO

200 40 00 817 570 2,75 TE27



Łom do wyciągania gwoździ
ze specjalnej stali stopowej · proszkowana pow.

Wersja Dł. całkowita 
mm

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

kanciasty 600 18 40 00 710 100 6,40 WK33

kanciasty 800 18 40 00 710 101 6,75 WK33

kanciasty 600 22 40 00 710 102 9,75 WK33

kanciasty 800 22 40 00 710 103 10,70 WK33

okrągły 600 22 40 00 710 104 8,95 WK33

okrągły 800 22 40 00 710 105 9,90 WK33

Łom do wyciągania gwoździ
wykuta ze specjalnej stali narzędziowej · hartowana i lakierowana 
proszkowo na czerwono
najwyższa jakość

Wersja Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

sześciokąt 18 mm  400 40 00 812 060 8,10 WX23

sześciokąt 18 mm  500 40 00 812 061 8,55 WX23

sześciokąt 18 mm  600 40 00 812 062 9,25 WX23

sześciokąt 18 mm  800 40 00 812 063 10,95 WX23

sześciokąt 20 mm 1000 40 00 812 064 15,55 WX23

Łom do wyciągania gwoździ Gorilla Bar
k. czarny · wygięty pazur · z niewyginanym trzpieniem

Wersja Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

owalny  350 40 00 812 039 11,56 WC11

owalny  600 40 00 812 040 16,18 WC11

owalny  900 40 00 812 041 21,17 WC11

owalny 1200 40 00 812 042 26,35 WC11
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw łomów do wyciągania gwoździ Gorilla Bar
k. czarny  · wygięty pazur · z owalnym trzonkiem

Dł. całkowita mm Zawartość Nr art. EUR KO

350 / 600 / 900 3-częściowa 40 00 812 000 48,40 WC11

Łom z obrotową główką
wersja niklowana

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

400 14 40 00 812 549 14,55 PX19

Łom z obrotową główką
stal chr.-wanad. · wersja niklowana

Długość mm Nr art. EUR KO

400 40 00 776 214 34,92 WC01

Łom do wyciągania gwoździ Biber Bar
wyjątkowo płaski, solidny łom do wyciągania gwoździ · hartowany · bardzo 
precyzyjna obróbka

Długość mm Nr art. EUR KO

380 43 00 000 427 9,74 WC11

455 40 00 812 043 14,21 WC11

Dźwignia, łom
z 3 wyciągaczami do gwoździ i oszlifowanym ostrzem · mała i poręczna · 
mieści się w każdej torbie narzędziowej · ze stali specjalnej · hartowanej 
bezpośrednio

Długość mm Nr art. EUR KO

380 40 00 812 032 11,19 WC01
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Dł. 
całkowita 
mm

Ø 
wierzchołka 
mm

Długość 
stożka 
mm

Ø  
chwytu 
mm

Nr art. EUR KO

180  5 110 12 40 00 812 081 6,90 PX19

200  6 120 13 40 00 812 082 7,55 PX19

200  8 130 16 40 00 812 083 9,95 PX19

200  9 130 20 40 00 812 084 11,50 PX19

230 10 140 22 40 00 812 085 12,25 PX19

250 11 155 24 40 00 812 086 15,15 PX19

280 12 170 27 40 00 812 087 16,35 PX19

315 14 190 30 40 00 812 088 20,50 PX19

340 15 200 32 40 00 812 089 29,45 PX19

380 16 220 35 40 00 812 090 38,40 PX19

Trzpień kątowy
wykuta ze specjalnej stali narzędziowej · okrągły · uszlachetniane końcówki 
robocze · malowany proszkowo na czerwono

Dł. całkowita 
mm

Dł. ramienia 
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

300 100 10 40 00 812 075 11,15 WX23

350 110 12 40 00 812 076 11,40 WX23

400 120 14 40 00 812 077 12,00 WX23

450 130 16 40 00 812 078 14,85 WX23

500 150 20 40 00 812 079 18,05 WX23

550 170 26 40 00 812 080 25,45 WX23

Gwoździownica
ze specjalnej stali stopowej · kuta głowica · malowanie proszkowo

Wersja Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

proste ostrze 1250 x 30 40 00 710 106 24,10 WK33

proste ostrze 1500 x 30 40 00 710 107 31,70 WK33

wygięte ostrze 1250 x 30 40 00 710 108 25,85 WK33

wygięte ostrze 1500 x 30 40 00 710 109 35,35 WK33

wygięty pazur 1250 x 30 40 00 710 110 24,70 WK33

wygięty pazur 1500 x 30 40 00 710 111 35,35 WK33

Dźwignia, łom
z ergonomicznym uchwytem PCW · kuta ze stali chromowo-wanadowo-
molibdenowej, hartowanej w powietrzu, chromowanej · hartowana na całej 
długości · wyjątkowo trwała i prawie niezniszczalna

Długość mm Szer. ostrza mm Nr art. EUR KO

300 11 40 00 812 537 14,49 WC01

390 13 40 00 812 538 16,39 WC01

600 20 40 00 812 539 20,34 WC01

Łyżka do opon 38
profilowana forma · masywnie kuta · z powierzchnią ochronną do felg 
aluminiowych · ze stali chromowo-wanadowej   · chromowana

Długość mm Nr art. EUR KO

305 40 00 821 430 15,04 WC01

400 40 00 821 431 18,63 WC01

500 40 00 821 432 27,63 WC01

610 40 00 821 433 38,52 WC01

Łyżka do opon 39
ciężkie, zakrzywione wykonanie · ze stali chromowo-wanadowej · 
chromowana

Długość mm Nr art. EUR KO

610 40 00 821 435 38,70 WC01

Narzędzie do naprowadzania otworów
ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej hartowanej w powietrzu · 
jednolicie hartowane na całej długości i starannie odpuszczone · lakierow. · 
Ø chwytu 20 mm · najmniejsza Ø stożka: 5 mm · wyjątkowa wytrzymałość

Długość mm Długość stożka mm Nr art. EUR KO

600 120 40 00 821 437 57,87 WC01

Łom uniwersalny
wersja niklowana

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

400 17 40 00 812 536 14,55 PX19

Łom
ze stali CV  · jednolicie hartowane na całej długości i starannie odpuszczone · 
wersja niklowana

Długość mm Nr art. EUR KO

400 40 00 812 535 35,73 WC01

Przebijak montażowy
z hartowanej specjalnej stali narzędziowej · stożek oszlifowany
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 810 787
Długość mm 370

7

5

4

Nożyce dźwigniowe CombiCUT
małe · kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · regulacja nie jest 
wymagana · ostrza hartowane indukcyjne · zagięta główka noży do 
odcinania drutów na równi z powierzchnią · rączki z tworzywa sztucznego · 
maks. wydajność skrawania 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 787 75,50 NCED

Nr art. 40 00 810 766
Długość mm 390

7

5

4

Nożyce do lin stalowych i kabli CombiCUT
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · regulacja nie jest wymagana · 
ostrza hartowane indukcyjne · rączki z tworzywa sztucznego · maks. 
wydajność skrawania 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 766 71,50 NCED

Nr art. 40 00 810 874 40 00 810 875 40 00 810 876 40 00 810 877
Długość 
mm

460 620 780 900

8 9 11 13

7 8 9 11

5 7 8 9

Szczypce tnące przegubowe do prętów
nóż ze stali chromowo-wanadowej · kuty · lakierowany proszkowo na 
niebiesko · z regulacją mimośrodową · ulepszane pojedynczo ·  
maks. 44 HRC/ 1260 N/mm · uchwyt 1-komp., czarny

Wersja Nr art. EUR KO

z regulacją mimośrodową 40 00 810 874 46,40 PKAD

z regulacją mimośrodową 40 00 810 875 57,50 PKAD

z regulacją mimośrodową 40 00 810 876 79,00 PKAD

z regulacją mimośrodową 40 00 810 877 99,20 PKAD

Nr art. 40 00 810 767 40 00 810 768 40 00 810 769 40 00 810 770
Długość 
mm

460 610 760 910

8 9 11 13

6 8 9 11

5 7 8 9

Szczypce tnące przegubowe do prętów WAGGONIT
kute matrycowo  · lakierowanie na czerwono · śruby mimośrodowe do 
nastawienia noża, uchwyt z tworzywa sztucznego · ostrza hartowane 
indukcyjne · plastikowe wielokomponentowe uchwyty · maks. wydajność 
skrawania do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 767 79,90 NCED

40 00 810 768 94,00 NCED

40 00 810 769 128,50 NCED

40 00 810 770 184,80 NCED

Nr art. 40 00 810 810 40 00 810 811 40 00 810 812 40 00 810 813
Długość 
mm

460 610 760 910

8 9 11 13

6 8 9 10

5 7 8 9

Szczypce tnące przegubowe do prętów
przeguby ze specjalnej stali narzędziowej  · nóż ze stali chromowo-
wanadowej o wysokiej wydajności · hartowane olejem · wytrzymałe ostrza 
dodatkowo hartowane indukcyjnie · twardość ostrza ok. 62 HRC · kuty 
ogranicznik z wygodnym amortyzatorem · precyzyjna regulacja 
(12-stopniowa) i dodatkowa regulacja dzięki śrubom mimośrodowym · 
przykręcana, wymienna główka noża · maks. 48 HRC   
 
uchwyt z ergonomiczną powłoką dwukomponentową

Nr art. EUR KO

40 00 810 810 76,25 WX18

40 00 810 811 88,23 WX18

40 00 810 812 115,60 WX18

40 00 810 813 155,93 WX18

Do długości całkowitej mm Nr art. EUR KO

460 40 00 810 816 42,08 WX18

610 40 00 810 817 53,34 WX18

760 40 00 810 818 72,08 WX18

910 40 00 810 819 79,39 WX18

Zapasowa główka noża
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Nr art. EUR KO

40 00 810 809 194,00 NCED

Nr art. 40 00 810 806
Dł. całkowita mm 1000

11

9

8

Nożyce dźwigniowe
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · dzięki specjalnej główce 
rurowej możliwość cięcia w pierwszej i drugiej płaszczyźnie · regulowane 
noże o kącie ostrza 20º umożliwiają przecinanie nawet w trudno dostępnych 
narożnikach · śruby mimośrodowe do nastawienia noża, uchwyt z tworzywa 
sztucznego · ostrza hartowane indukcyjne · plastikowe wielokomponentowe 
uchwyty · maks. wydajność skrawania do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 806 215,00 NCED

Nr art. 40 00 810 878
Dł. całkowita mm 950

11

9

Waga g 3400

Nożyce do siatki stalowej
główka noża z usuniętymi zadziorami i piaskowana · nóż ze stali chromowo-
wanadowej · kuty · lakierowany proszkowo na niebiesko · z regulacją 
mimośrodową · ulepszane pojedynczo, maks. 42 HRC/ 1260 N/mm · 
uchwyt 1-komp., czarny 

Nr art. EUR KO

40 00 810 878 86,30 PKAD

Nożyce dźwigniowe do cięcia kratownic i płaskowników EuroCut
kute matrycowo · „Made in Germany · lakierowanie na czerwono · śruby 
mimośrodowe do nastawienia noża · ostrza hartowane indukcyjne · 
uchwyty wielokomponentowe · maks. wydajność skrawania do 20 HRC · 
płaskie: 40 x 4 mm od wielkości oczek 30 x 30 mm

Długość mm Nr art. EUR KO

840 40 00 810 815 230,00 NCED

Nr art. 40 00 810 792
Dł. całkowita mm 950

11

9

6

Nożyce do siatki stalowej WAGGONIT®

kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · z boczną śrubą nastawczą do 
nastawienia noży · ostrza hartowane indukcyjne · bezproblemowe chwytanie 
płasko leżących stali budowlanych · plastikowe wielokomponentowe uchwyty · 
maks. wydajność skrawania do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 792 119,50 NCED

Nr art. 40 00 810 804
Dł. całkowita mm 950

11

9

6

Nożyce do siatki stalowej BauCUT
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · śruby mimośrodowe do 
nastawienia noża, uchwyt z tworzywa sztucznego · bezproblemowe 
chwytanie płasko leżących stali konstrukcyjnych · rączki z tworzywa 
sztucznego · maks. wydajność skrawania 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 804 88,90 NCED

Nr art. 40 00 810 809
Dł. całkowita mm 1000

11

9

6

Nożyce dźwigniowe do siatki zbrojeniowej
dzięki specjalnej główce rurowej możliwość cięcia w pierwszej i drugiej 
płaszczyźnie · bezproblemowe chwytanie płasko leżących stali budowlanych · 
regulowane noże · dzięki specjalnemu kształtowi głowicy można 
bezproblemowo przecinać okrągłe materiały, poniżej górnej siatki stalowej · 
plastikowe wielokomponentowe uchwyty



Nr art. 40 00 810 922
Dł. całkowita mm 950

11

9

6

Nożyce do siatki stalowej
szerokość cięcia do 48 HRC · noże i przeguby kute ze stali · nóż ze stali 
chromowo-wanadowej o wysokiej wydajności, hartowany olejowo · ostrza 
precyzyjne dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość ostrza ok. 62 HRC) · 
kuty ogranicznik z wygodnym amortyzatorem · bardzo płaskie w okolicy 
główki i przegubu · rurowe ramiona ze stali powlekanej proszkowo, 
ergonomicznie wygięte · rękojeść z dwukomponentową powłoką · 
precyzyjna regulacja (12-stopniowa) i dodatkowa regulacja dzięki śrubom 
mimośrodowym · wysoka efektywność cięcia przy niskim nakładzie siły 
dzięki optymalnemu wyważeniu stosunku kąta ostrza do przełożenia 

Nr art. EUR KO

40 00 810 922 113,56 WX18

Do długości całkowitej mm Nr art. EUR KO

950 40 00 810 844 74,72 WX18

Zapasowa główka noża

Nr art. 40 00 810 800 40 00 810 805
Dł. całkowita mm 800 1000

11 11

9 9

5 6

Nożyce do siatki stalowej LightCUT®

kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · regulowane noże · ostrza 
hartowane indukcyjne · wyraźne zmniejszenie ciężaru dzięki bardzo 
wytrzymałej parze uchwytów ze stopu lekkiego · bezproblemowe 
chwytanie płasko leżących stali budowlanych · ogranicznik z bardzo dużą 
strefą buforową · maks. wydajność skrawania do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 800 165,00 NXEE

40 00 810 805 179,00 NXEE

Nr art. 40 00 810 888
Długość mm 800

10

8

7

Szczypce tnące przegubowe do prętów LightCUT
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · regulowane noże · wyraźne 
zmniejszenie ciężaru dzięki bardzo wytrzymałej parze uchwytów ze stopu 
lekkiego · mniejszy nakład siły do rozcinania dzięki optymalnej geometrii · 
ogranicznik z bardzo dużą strefą buforową · maks. wydajność skrawania  
do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 888 110,00 NXEE
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Nr art. 40 00 810 889
Długość mm 800

11

9

8

Trzpienie / nożyce dźwigniowe LightCUT
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · regulowane noże · wyraźne 
zmniejszenie ciężaru dzięki bardzo wytrzymałej parze uchwytów ze stopu 
lekkiego · mniejszy nakład siły do rozcinania dzięki optymalnej geometrii · 
ogranicznik z bardzo dużą strefą buforową · maks. wydajność skrawania  
do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 889 149,00 NXEE

Nr art. 40 00 810 890
Długość mm 800

10

8

7

Szczypce tnące przegubowe do prętów, śrub LightCUT
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · zagięte noże regulowane · 
wyraźne zmniejszenie ciężaru dzięki bardzo wytrzymałej parze uchwytów 
ze stopu lekkiego · ogranicznik z bardzo dużą strefą buforową · maks. 
wydajność skrawania do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 890 193,00 NXEE

Nr art. 40 00 810 893
Długość mm 800

10

8

7

Szczypce tnące przegubowe do prętów LightCUT
kute matrycowo · lakierowanie na czerwono · regulowane noże · 
teleskopowane · wyraźne zmniejszenie ciężaru dzięki bardzo wytrzymałej 
parze uchwytów ze stopu lekkiego · mniejszy nakład siły do rozcinania 
dzięki optymalnej geometrii · ogranicznik z bardzo dużą strefą buforową · 
maks. wydajność skrawania do 48 HRC

Nr art. EUR KO

40 00 810 893 195,00 NXEE
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Długość mm Nr art. EUR KO

1500 40 00 857 900 27,73 OX08

1800 40 00 857 901 31,81 OX08

2000 40 00 857 902 34,27 OX08

2500 40 00 857 903 40,01 OX08

3000 40 00 857 904 46,49 OX08

4000 40 00 857 905 58,28 OX08

Łata murarska z 2 uchwytami i 2 libelkami 689 RS
z uchwytami ułatwiającymi trzymanie łaty · z profilu aluminiowego ·  
z libellą poziomą i pionową · przekrój poprzeczny 100 x 18 mm

Długość mm Nr art. EUR KO

1500 40 00 857 907 34,27 OX08

1800 40 00 857 908 37,51 OX08

2000 40 00 857 909 40,01 OX08

2500 40 00 857 910 44,85 OX08

3000 40 00 857 911 51,38 OX08

4000 40 00 857 912 60,37 OX08

Łata murarska /pomiarowa
szerokość 100 x głębokość 18 mm · ze statywem i zaślepkami ·  
z 2 uchwytami · z 2 libellami (pozioma i pionowa) · można stosować jako 
poziomnicę · dokładność poziomic = 1 mm na 1 mm = 0,5 - 1 mm

Długość mm Nr art. EUR KO

1500 40 00 818 111 28,18 NKAL

2000 40 00 818 113 29,58 NKAL

2500 40 00 818 114 30,63 NKAL

3000 40 00 818 112 32,90 NKAL

Łata murarska z 2 uchwytami i 2 libelkami 689 RL
z profilu aluminiowego · z libellą poziomą i pionową · przekrój poprzeczny 
100 x 18 mm

Długość mm Nr art. EUR KO

1500 40 00 818 100 11,38 NKAL

2000 40 00 818 102 14,35 NKAL

2500 40 00 818 103 17,41 NKAL

3000 40 00 818 104 20,83 NKAL

4000 40 00 818 105 28,88 NKAL

Paca drewniana trapezowa
z rowkiem na kciuk i zaślepkami

Długość mm Nr art. EUR KO

1200 40 00 818 096 10,33 NKAL

1800 40 00 818 097 12,60 NKAL

2000 40 00 818 098 13,91 NKAL

Aluminiowa łata tynkarska
profil „ha · ze zgrubieniem wzmacniającym

Długość mm Nr art. EUR KO

1200 40 00 818 115 12,16 NKAL

1800 40 00 818 116 15,66 NKAL

2000 40 00 818 117 17,41 NKAL

Łata murarska /pomiarowa
aluminium · grubość ścianki 1,2 mm · szerokość 100 x głębokość 18 mm · ze 
statywem i zaślepkami · z 2 libellami (pozioma i pionowa) · można stosować 
jako poziomnicę · dokładność poziomic = 1 mm na 1 mm = 0,5 - 1 mm

Długość mm Nr art. EUR KO

1500 40 00 818 107 21,88 NKAL

2000 40 00 818 108 23,63 NKAL

2500 40 00 818 109 24,85 NKAL

3000 40 00 818 110 27,13 NKAL

Łaty / poziomice aluminiowe
szerokość 100 x głębokość 18 mm · ze statywem i zaślepkami ·  
grubość ścianki 1,2 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Łopata frankfurcka RUHR-BRILLANT
specjalnie hartowana · malowanie proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

5 300 x 270 40 00 818 428 11,12 NCBS

Szufla holenderska do piasku RUHR-BRILLANT
specjalne hartowanie · malowany proszkowo na czerwono · bez trzonka · 
podniesiona w 3/4
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 300 x 250 40 00 818 445 11,12 NCBS

Łopata holsztyńska DIAMANT-PIONIER
malowanie proszkowo na czerwono · hartowany · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

0 podniesiona 
w 3/4

250 x 230 40 00 818 413 7,44 NCBS

Szufla holsztyńska do piasku RUHR-BRILLANT
specjalne hartowanie · malowanie proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

270 x 250 40 00 818 436 10,96 NCBS

Szufla holsztyńska do piasku RUHR-BRILLANT
specjalne hartowanie · malowany proszkowo na czerwono · z trzonkiem 
jesionowym 130 cm

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

270 x 250 43 00 500 000 22,88 NCBS

Łopata frankfurcka
k. czerwony · specjalne hartowanie · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

5 290 x 270 40 00 818 404 7,47 PXAB

Łopata holenderska
specjalne hartowanie · malowany proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

300 x 250 40 00 818 417 7,65 PXAB

Łopata holsztyńska
specjalne hartowanie · malowanie proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

270 x 250 40 00 818 412 7,20 PXAB
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Łopata holsztyńska
specjalne hartowanie · k. czerwony · bez 
trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 1/2

270 x 250 40 00 818 414 7,43 PXAB

Łopata holsztyńska
hartowanie w oleju · malowanie 
proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

0 podniesiona 
w 1/2

250 x 230 40 00 818 403 9,80 NCDC

Łopata frankfurcka
malowanie proszkowo na czerwono · 
bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. JS EUR KO

5 300 x 270 40 00 720 000 10 6,50 NECH

5 290 x 270 40 00 720 001 10 6,50 NECH

Łopata holsztyńska
malowanie proszkowo na czerwono · 
bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. JS EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

270 x 250 40 00 720 003 10 6,50 NECH

Łopata do kopania rowów na kable 
RUHR-BRILLANT
specjalne hartowanie · malowany 
proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

1 300 x 160 40 00 818 465 12,56 NCBS

Łopata do kopania rowów na kable
malowany proszkowo na czerwono · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

1 300 x 160 40 00 720 010 6,50 NECH

Bawarska łopata piaskowa
hartowanie w oleju · żeberka z tyłu · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

3 280 x 280 40 00 818 431 11,55 NCDC

5 300 x 300 40 00 818 432 12,65 NCDC

Bawarska łopata piaskowa
hartowanie w oleju · żeberka z tyłu · z trzonkiem

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

3 280 x 280 40 00 818 437 16,65 NCDC

Łopata szpadel ostry
łopata i szpadel w jednym narzędziu · hartowana i kuta z jednego kawałka 
szwedzkiej stali · szlifowane oraz samoostrzące się ostrze · doskonała do 
kopania rowów i prac ogrodniczych · specjalny kształt pozwala na optymalne 
wbijanie się w ziemię a długi trzonek ułatwia pracę · trzonek o dł. 1300 
mm z lakierowanego drewna jesionowego 1 a · hartowana i ręcznie kuta 
stal szwedzka mimo swojej twardości charakteryzuje się wysoką 
elastycznością i jest niemal niezniszczalna

Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

210 x 280 40 00 819 514 36,40 NCDC
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Łopata frankfurcka
z trzonkiem jesionowym 130 cm · specjalne hartowanie

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

5 300 x 270 40 00 818 407 15,20 NCDC

Łopata holenderska
z trzonkiem jesionowym 130 cm · hartowany · k. czerwony

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

300 x 250 40 00 818 408 15,20 NCDC

Łopata holsztyńska
z trzonkiem jesionowym 130 cm · specjalne hartowanie

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

2 podniesiona 
w 3/4

270 x 250 40 00 818 409 14,60 NCDC

Łopata frankfurcka RUHR-BRILLANT
specjalne hartowanie · malowanie proszkowo na czerwono · trzonek 
jesionowy 130 cm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

5 300 x 270 43 00 500 001 23,20 NCBS

Łopata frankfurcka
malowanie proszkowo na czerwono · specjalne hartowanie · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

5 300 x 270 40 00 818 402 7,47 PXAB

Łopata holsztyńska POLET 3001
ze wzmacnianym włóknem szklanym trzonkiem z poliamidu

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 270 x 250 40 00 819 539 26,90 NXCS

Łopata frankfurcka POLET 3001
ze wzmacnianym włóknem szklanym trzonkiem z poliamidu

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

5 300 x 270 40 00 819 538 28,50 d NXCS

Łopata holenderska do piachu FIBER 3001
ze wzmacnianym włóknem szklanym trzonkiem z poliamidu

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 290 x 240 40 00 819 505 26,90 NXCS

Łopata ogrodnicza POLET 3001
hartowana · ze wzmacnianym włóknem szklanym trzonkiem z poliamidu ·  
z uchwytem T · od 2 do 3 razy większa odporność niż drewno

Wymiar tarczy mm Rozmiar Nr art. EUR KO

280 x 180 2,5 40 00 819 537 61,20 d NXCS

Szpadel drenarski Fiber 5001
wygięte oparcie pod stopę · trzonek poliamidowy 85 mm

Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

380 x 140 40 00 819 520 99,90 NXCS
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Łopata ogrodnicza Fiber 5001
hartowana · z dwoma podstawkami pod nogi · trzonek poliamidowy 95 mm · 
do 5 razy większa odporność niż drewno · z uchwytem T

Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

285 x 180 40 00 819 536 105,00 d NXCS

Łopata składana
z motyką · po złożeniu ok. 25x15x7 cm, po rozłożeniu ok. 60x15x6 cm, 
arkusz łopaty ok. 20x15 cm, motyka ok. 15x2,5 cm, z torbą transportową

Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

250 x 150 40 00 818 048 16,60 NUAS

Łopatka
z mechanizmem składanym · z tworzywa sztucznego · długość 970 mm · 
szerokość 230 mm · solidny materiał, łatwy w obsłudze · praktyczna w 
podróży · zastosowanie indywidualne · praktyczne opakowanie kartonowe 
gotowe do wysyłki

Nr art. EUR KO

40 00 603 593 34,70 NXBF

Szufla z krawędzią SILVER
blacha stalowa · malowanie proszkowo 
na srebrno · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

5 bez trzonka 340 x 270 40 00 818 455 18,72 NCBS

7 bez trzonka 370 x 310 40 00 818 459 22,32 NCBS

Łopata do piachu SILVER
ze wzmocnieniem nasady · blacha 
stalowa · malowanie proszkowo na 
srebrno · bez trzonka
pasujący trzonek art. 40 00 815 705

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

7 340 x 325 40 00 818 448 24,48 NCBS

9 380 x 380 40 00 818 450 26,56 NCBS

Łopata do piachu FAVORIT
ze stalową krawędzią · blacha aluminiowa 2 mm 5kg · bez trzonka
pasujący trzonek: 40 00 815 706 = głowica okrągła 1300 mm, 
40 00 815 700 = uchwyt T 1000 mm 

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

7 340 x 325 43 00 500 002 12,00 NCDC

9 380 x 380 40 00 818 462 13,60 NCDC

Łopata do piachu
ze stalową krawędzią · blacha aluminiowa 2 mm · z trzonkiem 
jesionowym 130 cm

Rozmiar Wersja Wymiar 
tarczy mm

Nr art. EUR KO

9 ze styliskiem 
jesionowym

380 x 380 43 00 500 003 21,60 NCDC

Szpadel budowlany
piaskowany · specjalne hartowanie · oparcie pod stopę i trzonek T 85 cm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 285 x 185/180 40 00 818 485 25,95 NCDC

Szpadel budowlany LÖWE
hartowany · głowica promieniowana · oparcie pod stopę ·  
jesionowy trzonek T 85 cm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 285 x 185/180 40 00 818 492 43,84 NCBS
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Szpadel budowlany
wykonany z jednego kawałka, walcowany stożkowo · specjalne hartowanie · 
głowica promieniowana · oparcie pod stopę · jesionowt trzonek T 85 cm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 285 x 185/180 40 00 818 486 64,48 NCBS

Szpadel damski  BRITTA
nierdzewna stal szlachetna · głowica polerowana na wysoki połysk · 
jesionowy trzonek T 85 cm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

0 250 x 165/160 40 00 818 500 103,04 NCBS

Łopata ogrodnicza IDEAL
wykonana z jednego kawałka, walcowany stożkowo · specjalne hartowanie · 
szpadel polerowany z oszlifowanym ostrzem · jesionowy trzonek T 85 cm

Wymiar tarczy mm Rozmiar Nr art. EUR KO

285 x 185/180 2 40 00 818 503 70,08 NCBS

Szpadel
hartowanie w oleju · z 2 pierścieniami wzmacniającymi · wpust o dł. 300 
mm · z trzonkiem jesionowym · wymiar tarczy 285 x 180 mm

Rozmiar Wersja Długość 
trzonka mm

Nr art. EUR KO

2 z trzonkiem T 1100 40 00 818 625 69,60 NCDC

2 trzonek z gałką 1100 40 00 818 626 67,90 NCDC

2 z trzonkiem D  950 40 00 818 627 84,00 NCDC

Szpadel ogrodowy Gärtner Form
polerowany · jesionowy trzonek T 85 cm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 290 x 180 40 00 818 505 17,76 NCBS

Szpadel drenarski GLORIA
hartowany · malowanie proszkowo na srebrno · wygięte oparcie pod stopę · 
bukowy trzonek T 85 cm 

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

2 550 x 125/90 40 00 818 510 43,36 NCBS

Łopata ogrodnicza
okrągła, z uchwytem D · mniejszy wydatek siły dzięki dłuższemu trzonkowi 
i ergonomicznemu kształtowi · długość trzonka 1250 mm · przeznaczona 
także do gliny · ostra krawędź ułatwia wbijanie · „niezniszczalna dzięki 
zastosowaniu wysokojakościowej stali

Nr art. EUR KO

40 00 819 515 41,95 NKBD

Łopata ogrodnicza
ostra, uchwyt D · mniejszy wydatek siły dzięki dłuższemu trzonkowi i 
ergonomicznemu kształtowi · długość trzonka 1250 mm · przeznaczona 
także do gliny · ostra krawędź ułatwia wbijanie · „niezniszczalna dzięki 
zastosowaniu wysokojakościowej stali

Nr art. EUR KO

40 00 819 516 41,95 NKBD
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Dołownik
z trzonkiem · do otworów o średnicy do 280 mm · do lekkiego wyważania 
otworów · długość całkowita ok. 1,70 m

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

1 200 x 150/110 40 00 818 046 57,00 NUAS

Dołownik JUMBO
z 2 jesionowymi trzonkami · długość 1700 mm · bez trzonka · Ø otworu 
110/280 mm

Rozmiar Wymiar tarczy mm Nr art. EUR KO

1 200 x 150/110 40 00 818 468 103,20 NCBS

Nazwa Nr art. EUR KO

trzonek zapasowy do dołownika JUMBO 40 00 818 469 11,52 NCBS

Akcesoria

Dołownik, świder ręczny
do wiercenia otworów pod pale, słupki itp. · kieł centrujący · malowany 
proszkowo na szaro ·  z trzonkiem z twardego drewna · długość około 1,07 m

Ø mm Długość 
ślimaka mm

Wersja Nr art. EUR KO

 70 440 40 00 818 472 46,20 NUAS

 90 440 40 00 818 473 55,40 NUAS

150 430 podwójna 
spirala

40 00 818 474 73,60 NUAS

Odgarniacz do śniegu / do szlamu
z blachy stalowej · malowanie proszkowo na srebrno · z żebrem 
wzmacniającym · trzonek bukowy 1300 mm
Artykuł sezonowy

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

500 40 00 818 572 17,52 NCBS

Odgarniacz do śniegu
z drewna · głowica z pięciu fornirów 
pierwszej klasy, okleina wierzchnia i 
spodnia bez sęków · zaokrąglone rogi 
· ze stalową krawędzią profilowaną · z 
mocowaniem za pomocą stałego zacisku 
· długość trzonka 1350 mm
Artykuł sezonowy

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

500 40 00 818 587 19,45 NXBF

Odgarniacz do śniegu
stal ocynkowana · z przyciętą 
krawędzią · ze wspornikiem trzonka · 
długość trzonka 1350 mm
Artykuł sezonowy

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

500 40 00 818 589 16,80 NXBF

Odgarniacz do śniegu
aluminium · z aluminiową krawędzią profilowaną · ze wspornikiem trzonka
Artykuł sezonowy

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

500 40 00 818 590 29,95 NXBF



Odgarniacz do śniegu SnowXpert
wzmocniona łopatka z tworzywa sztucznego z polipropylenu · wysoka 
stabilność oraz duża objętość dzięki optymalnemu kształtowi płyty · trzonek 
aluminiowy pokryty tworzywem sztucznym · długość trzonka 1190 mm

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

520 40 00 818 137 39,95 NKBD
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Odgarniacz do śniegu
płyta z aluminium · trzonek aluminiowy pokryty tworzywem sztucznym · 
długość trzonka 1145 mm

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

440 40 00 818 138 49,95 NKBD

Skrobak do lodu
hartowany i kuty z jednego kawałka stali · z trzonkiem 1200 mm
Artykuł sezonowy

Szerokość tabliczki mm Nr art. EUR KO

150 40 00 818 584 20,80 NCDC

Trzonek do łopaty DIN 20151
buk · wygięty kształt z okrągłą głowicą i stożkiem · jakość 1 a · dokładnie 
szlifowana powierzchnia

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1300 41 40 00 815 708 5,90 NKBW

Trzonek do łopaty DIN 20151
drewno jesionowe · wygięty kształt z okrągłą głowicą i stożkiem · jakość 1 
a · dokładnie szlifowana powierzchnia

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1300 41 40 00 815 706 7,65 NKBW

1500 41 40 00 815 707 9,35 NKBW

Trzonek do łopaty DIN 20151
drewno jesionowe · wygięty kształt z 
okrągłą głowicą i stożkiem · dokładnie 
szlifowana powierzchnia

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1300 41 40 00 815 705 5,90 NUEJ

Trzonek do łopaty
drewno jesionowe · uchwyt T · 
dokładnie szlifowana powierzchnia · 
normalne wygięcie · ze stożkiem

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1000 41 40 00 815 700 9,20 NKBW

Trzonek do łopaty
drewno jesionowe · z uchwytem D 
z tworzywa sztucznego · wygięta · 
dokładnie szlifowana powierzchnia

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

850 41 40 00 815 735 19,50 NKBW

Trzonek do oskarda DIN 6437
drewno jesionowe · prosty, owalny 
kształt · dokładnie szlifowana 
powierzchnia · jakość budowlana

Długość 
mm

Oczko 
trzonka 
mm

Waga 
narzędzia 
g

Do os-
kardów 
kg

Nr art. EUR KO

950 76 x 42 2500 - 
3500

2,5 - 3,5 40 00 815 713 5,80 NKBW
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Trzonek do oskarda DIN 6437
drewno jesionowe · prosty, owalny 
kształt · dokładnie szlifowana 
powierzchnia · jakość 1a

Długość 
mm

Oczko 
trzonka 
mm

Waga 
narzędzia 
g

Do 
oskardów 
kg

Nr art. EUR KO

800 64 x 37 1500 - 
2000

1,5 - 2,0 40 00 815 712 6,50 NKBW

950 76 x 42 2500 - 
3500

2,5 - 3,5 40 00 815 710 8,50 NKBW

Trzonek do skrobaków 

twardych do podłoża
buk · ze stożkiem

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1200 36 40 00 818 519 5,30 NKBW

Trzonek do grabi do smoły
buk
pasuje do: Paca do betonu, zgarniak

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1800 36 40 00 818 514 12,30 NKBW

Trzonek do grabi do smoły
buk
pasuje do: Grabie do smoły

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1350 36 40 00 818 512 7,85 NKBW

Stylisko do zbieraka gumowego
osika · bez zawartości drewna 
egzotycznego
Pasuje do: Zbierak gumowy

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1800 31 40 00 818 504 6,75 NKBW

Trzonek do rozściełacza betonu 

smołowego
drewno jesionowe
pasuje do rozściełacza betonu 
smołowego nr art. 40 00 722 001, 

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1800 32 40 00 818 506 11,40 NKBW

Trzonek do miotły
gatunek drewna Pinus Elliotti  ·z okrągłą główką · dokładnie szlifowana powierzchnia

Długość mm Wersja Kolor Ø mm Nr art. JS EUR KO

1200 nie lakierowany, bez stożka brązowy 24 40 00 815 900 10 2,20 NKEF

1200 nie lakierowany, z metalowa oprawą w kształcie stożka brązowy 24 40 00 815 902 10 2,90 NKEF

1400 nie lakierowany, bez stożka brązowy 24 40 00 815 905 10 2,50 NKEF

1400 powlekany tworzywem sztucznym, z metalowym gwintem czerwony 24 40 00 815 910 10 3,70 NKEF

1400 nie lakierowany, bez stożka brązowy 28 40 00 815 921 10 3,50 NKEF

1600 nie lakierowany, bez stożka brązowy 28 40 00 815 930 10 4,00 NKEF

Trzonek do narzędzi
osika · z okrągłą główką · dokładne szlifowanie · bez zawartości drewna egzotycznego

Długość mm Wersja Ø mm Nr art. EUR KO

1400 nie lakierowany, ze stożkiem 24 40 00 815 920 2,35 NKBW

1400 lakierowany, ze stożkiem 24 40 00 815 906 3,20 NKBW

1400 nie lakierowany, z długim stożkiem 28 40 00 815 923 3,88 NUEJ

1600 nie lakierowany, ze stożkiem 28 40 00 815 932 3,95 NKBW

1800 nie lakierowany, ze stożkiem 28 40 00 815 934 4,35 NKBW



Trzonek do siekiery
drewno jesionowe · kształt łomu do wyciągania gwoździ · natural.

Długość 
mm

Oczko trzon-
ka mm

Do siekiery 
g

Nr art. EUR KO

600 ok. 52/21 1000 40 00 815 880 5,50 WK17

700 ok. 58/23 1250 40 00 815 881 6,20 WK17

800 ok. 62/25 1600 40 00 815 882 6,55 WK17

900 ok. 66/27 2000 40 00 815 883 7,45 WK17
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Trzonek do szpadla DIN 20152
drewno jesionowe · z uchwytem T · dokładnie szlifowana powierzchnia · 
Ø 40 mm

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO

 950 prosty, stożek 40 00 815 720 7,50 NKBW

 950 zagięty, ze stożkiem 40 00 815 722 8,95 NKBW

1000 prosty, stożek 40 00 815 723 8,45 NKBW

Trzonek do szpadla DIN 20152
drewno jesionowe · do szpadli dwupiórowych (szpadli idealnych) · 
dokładnie szlifowana powierzchnia · Ø 41 mm

Długość mm Wersja Nr art. EUR KO

 950 uchwyt w kształcie litery 
T oryginalnie dwukrotnie 
wyginany parowo

40 00 815 730 10,80 NKBW

1050 guzik, oryginalnie dwuk-
rotnie wyginany parowo

40 00 815 732 9,95 NKBW

Trzonek do wideł obornikowych
drewno jesionowe · wygięta · zaostrzony i przewiercony · dokładnie 
szlifowana powierzchnia

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1350 36 40 00 815 740 8,95 NKBW

Trzonek do motyki ogrodowej
drewno jesionowe · z owalnym grzebieniem · dokładnie szlifowana 
powierzchnia

Długość mm Oczko trzonka mm Nr art. EUR KO

1350 32 / 24 40 00 815 755 8,30 NKBW

Trzonek do wideł do siana
drewno jesionowe · wygięta · zaostrzony i przewiercony · dokładnie 
szlifowana powierzchnia

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

1500 36 40 00 815 747 9,10 NKBW

Trzonek do topora
drewno jesionowe · kształt łomu do wyciągania gwoździ · natural.

Długość mm Oczko trzon-
ka mm

Do topora g Nr art. EUR KO

350 41/16  600 40 00 815 860 2,65 WK17

400 45/18  800 40 00 815 861 3,70 WK17

450 55/24 1000 40 00 815 862 4,10 WK17

500 59/26 1200 40 00 815 863 4,75 WK17

Trzonek do topora DIN 5132
drewno jesionowe · kształt łomu do wyciągania gwoździ · natural. · z 
przodu nacięty i zaostrzony · szlifowana

Długość mm Oczko trzon-
ka mm

Do topora g Nr art. EUR KO

360 41/16  600 40 00 815 865 2,45 WK17

380 41/16  800 40 00 815 866 3,50 WK17

400 45/18 1000 40 00 815 867 3,60 WK17
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Trzonek do siekiery DIN 7295
drewno jesionowe · kształt łomu do wyciągania gwoździ · z przodu nacięty 
i zaostrzony · szlifowana

Długość mm Oczko trzon-
ka mm

Do siekiery 
g

Nr art. EUR KO

600 52/21 1000 40 00 815 885 5,35 WK17

700 58/23 1250 + 1400 40 00 815 886 6,15 WK17

800 62/25 1600 40 00 815 887 6,75 WK17

Minioskard
z niełamliwym uchwytem 3-komponentowym · do drobnych prac

Długość mm Waga g Nr art. EUR KO

370 ok. 450 40 00 818 145 17,90 NXCQ

Oskard
zgodny z DIN 20109 z owalnym otworem · kuty · bez trzonka

Waga kg Nr art. EUR KO

2,5 40 00 724 000 9,45 NXAB

3,0 40 00 724 001 10,50 NXAB

3,5 40 00 724 002 11,30 NXAB

Młotek brukarski
z wulkanizowaną i wymienną nasadką gumową · z drewnianym trzonkiem · 
powierzchnia nakładki gumowej ok. 10 x 10 cm · ciężar 1,5 kg

Wersja Nr art. EUR KO

kanciasty (wulkanizowany) 40 00 722 102 36,10 NKBJ

okrągły (wymienny) 40 00 722 103 36,10 NKBJ

Młot brukarski
typ berliński · kuty ze specjalnej stali · stylisko jesionowe · zaklinowany 
pierścieniem

Waga g Nr art. EUR KO

1000 40 00 818 127 13,85 NKBJ

1500 40 00 818 128 15,60 NKBJ

2000 40 00 818 129 17,35 NKBJ

2500 40 00 818 130 19,10 NKBJ

Młot brukarski
wzór nadreński · kuty ze specjalnej stali · stylisko jesionowe · zaklinowany 
pierścieniem

Waga g Nr art. EUR KO

1000 40 00 818 133 13,85 NKBJ

1500 40 00 818 134 15,60 NKBJ

2000 40 00 818 135 17,35 NKBJ

2500 40 00 818 136 19,10 NKBJ

Przecinak kowalski
z główką · kuty i hartowany · z ostrym ostrzem (dwustronnie szlifowany)

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 60 40 00 818 139 10,24 NCBS

 80 40 00 818 140 13,28 NCBS

100 40 00 818 141 16,32 NCBS
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Podnośnik do pokryw kanałowych
w kutym wykonaniu · ocynkowana · dostawa zawsze parami

Wersja Długość 
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

z ostro zakończonym 
hakiem U

800 12 40 00 818 017 65,90 NBBI

z hakiem L 600 16 40 00 818 018 67,40 NBBI

z hakiem L 800 16 40 00 818 019 67,20 NBBI

z hakiem U 600 16 40 00 818 020 65,50 NBBI

z hakiem U 800 16 40 00 818 021 66,40 NBBI

Chwytak do wyciągania kostki
łatwe i szybkie wyciąganie kamieni · z wymiennym nożem · ocynk 
galwaniczny

Obszar chwytu mm Masa własna kg Nr art. EUR KO

90-330 4 40 00 818 744 54,00 NBCT

Nazwa Nr art. EUR KO

Ostrze wymienne do chwytaka do 
wyciągania kostki SZ

40 00 818 706 9,95 NCCU

Akcesoria

Chwytak do wyciągania kostki SZ
dzięki narzędziu do ustalania zacisk bez użycia siły jest utrzymywany w 
pozycji prostej · w celu szybkiego wyciągnięcia kamieni znajdujących 
się w piasku narzędzie do ustalania można szybko dezaktywować · 
uniwersalna do kamieni o wszystkich kształtach i wielkościach · łatwo 
wymieniane profilowane noże specjalne ze stali sprężynowej, optymalna 
przekładnia dźwigniowa i rozmieszczenie uchwytów · poprzez umieszczenie 
profilowanych noży specjalnych w szczelinach można wyjąć nawet 
te kamienie, które dawno zostały umieszczone w zespoleniu · ocynk 
galwaniczny

Obszar chwytu mm Masa własna kg Nr art. EUR KO

90 - 330 4 40 00 818 710 82,00 NBCT

Nazwa Nr art. EUR KO

Ostrze wymienne do chwytaka do 
wyciągania kostki SZ

40 00 818 706 9,95 NCCU

Akcesoria

Młotek gumowy GH
do wyrównywania kostki brukowej przed zawibrowaniem · z długim 
trzonkiem umożliwiającym uzyskanie ergonomicznej pozycji roboczej · 
z wymienialnymi, niezwykle odpornymi na zużycie gumowymi szynami 
metalowymi · dzięki prostokątnym nakładkom gumowym po użyciu młotek 
pozostaje w tej samej pozycji

Nr art. EUR KO

40 00 818 711 52,00 NBCV

Łom brukarski
do wbijania w fugi oraz do wyrównywania kostki brukowej · z wymiennym 
nożem

Waga kg Nr art. EUR KO

1,5 40 00 818 746 34,50 NXCV

Nazwa Nr art. EUR KO

Nóż do łomu brukarskiego RE 40 00 818 702 11,50 NKCU

Akcesoria

Łom brukarski RE
do wyrównywania kostki brukowej przed zawibrowaniem · z wymiennym, 
mocnym nożem rozpierającym z ostrymi krawędziami z hartowanej stali 
sprężynowej do wbijania w fugi

Waga kg Nr art. EUR KO

1,5 40 00 818 713 52,00 NXCV

Nazwa Nr art. EUR KO

Nóż do łomu brukarskiego RE 40 00 818 702 11,50 NKCU

Akcesoria
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Wzorzec do pomiaru i trasowania płyt MAL
środek pomocniczy do dokładnego mierzenia i trasowania długości oraz 
kątów kamieni zespolonych

Masa własna kg Nr art. EUR KO

0,5 40 00 818 716 63,00 NXCW

Marker do oznaczania powierzchni FMK
pełny system do wykonywania oznaczeń o dowolnie wybieranym przebiegu 
krzywych · najmniejszy promień zgięcia 15 cm
Zakres dostawy: 1 futerał, 10 prętów z włókna szklanego, 5 zaczepów 
mocujących, 10 łączników zaciskowych

Nr art. EUR KO

40 00 818 717 155,00 NXCW

Uchwyt do sznurka brukarskiego
do zakładania na słupki do sznurka · pasuje 
do wszystkich słupków do sznurka · z 
prowadnicą liny
jednostka opakowaniowa: 6 szt. w worku

Materiał Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 40 00 818 747 26,50 NXCW

Element do wyciągania kotew
do bezproblemowego odkręcania i wyciągania wbitych gwoździ do 
deskowania na placu budowy · pasuje do wszystkich gwoździ do 
deskowania o średnicy ok. 10-30 mm

Ø igły mm Masa 
własna kg

Po-
wierzchnia

Nr art. EUR KO

10-30 0,8 ocynkowane 
galwanicznie

40 00 818 709 69,50 NXCW

Ręczny chwytak do kostki PB 15/24
do odpowiedniego układania kamieni sześciokrawędziowych lub podobnych 
kamieni, których nie można chwycić ręką · ciężar 1 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

150 - 240 10 40 00 818 712 39,50 NBCW

Podnośnik do płyt PPH
do układania płyt betonowych i płyt z kamienia naturalnego · z możliwością 
regulacji obszaru chwytu, z przekładnią dźwigniową i wymiennymi 
szczękami zaciskowymi · ocynk galwaniczny · masa własna 1,5 kg

Wersja Obszar chwytu mm Nr art. EUR KO

PPH 22/50 220 - 505 40 00 818 714 39,50 NBCX

PPH 33/62 330 - 620 40 00 818 715 39,50 NBCX

Podnośnik do płyt
łatwo ustawialny bez przeskoków · do wszystkich wymiarów pośrednich 
· do transportowania, układania i wymieniania płyt kamiennych, 
chodnikowych · ocynkowana powierzchnia

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

300-500 40 40 00 817 061 34,20 NKBJ

400-600 30 40 00 817 067 38,70 NKBJ

Marker do kostki brukowej PM
marker do prac ogrodowych i działkowych · znakuje niemal wszystkie 
materiały · nadaje się do suchych i mokrych powierzchni · nie kruszy się, 
kreda jest wzmocniona włóknem szklanym · odporny na zużycie

Rozmiar mm Nr art. EUR KO

120 x 30 x 2 40 00 818 708 12,30 NXCW

Kleszcze do krawężników
do osadzania krawężników, oporników kamiennych, krawężników z kamienia 
naturalnego itp. · masa własna 4 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

0-400 150 40 00 818 745 52,00 NXCX

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowa okładzina gumowa do kleszczy 
do krawężnika

40 00 818 707 9,50 NCCX

Akcesoria
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Kleszcze do krawężników BZ
do osadzania krawężników, oporników kamiennych, trzonów pieca 
indukcyjnego rdzeniowego itp. · również do krawężników z kamienia 
naturalnego · zaleca się stosowanie kleszczy do krawężników parami · masa 
własna 4 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

0 - 400 150 40 00 818 720 51,00 NBCX

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowa okładzina gumowa do kleszczy 
do krawężnika

40 00 818 707 9,50 NCCX

Akcesoria

Kleszcze do przenoszenia krawężników BVZ
zastosowanie uniwersalne do wszystkich elementów kształtujących 
stosowanych w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu dzięki dużemu 
obszarowi chwytu · ze zdejmowanymi uchwytami ręcznymi · ocynk 
galwaniczny · masa własna 12 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

0 - 550 200 40 00 818 718 160,00 NBCX

Kleszcze do przenoszenia VZ-I
specjalnie do przenoszenia krawężników · dzięki jednostronnemu 
ustawieniu wspornika kątowego przy przeniesionym krawężniku 
poszczególne elementy zostają umieszczone gęsto obok siebie · ocynk 
galwaniczny · ciężar 12 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

500-1045 100 40 00 818 722 160,00 NBCX

Chwytak do przenoszenia bloczków budowlanych TSZ-uni
odpowiedni do schodów, krawężników, płyt w kształcie litery L itd. · z 
podnośnikiem · prosta regulacja rozwarcia za pomocą rozpory sprężynowej 
· umożliwia także podnoszenie krawężników w kształcie stożka · z uchem 
zaczepowym do haków dźwigowych · automatyka zmiany do w pełni 
automatycznego przełączania z funkcji pełny na pusty · wymieniane 
gumowe szyny metalowe · ocynk galwaniczny · ciężar 29 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

50 - 600 600 40 00 818 740 570,00 NBCX

Chwytak do przenoszenia bloczków budowlanych TSV
odpowiedni do schodów, krawężników, płyt w kształcie litery L itp. · z 
uchem zaczepowym do haków dźwigowych · w zależności od dostępności 
miejsca uchwyt można przekręcać o maks. 90° · wymieniane gumowe 
szyny metalowe · ocynk galwaniczny · ciężar 18 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

70 - 500 250 40 00 818 739 570,00 NXCX

Chwytak do rabatek EXG-Maxi
małe, lekkie, a mimo to bardzo mocne · mechaniczne szczypce do 
chwytania równoległych, równych i niestożkowych elementów betonu, 
takich jak rabatki, płyty ustawcze, stopnie blokowe i krawężniki o obszarze 
chwytu 400 mm i maksymalnym ciężarze 600 kg · zawieszane za pomocą 
włazu lub łańcucha do urządzeniu nośnym (dźwig ładunkowy, mini koparka 
itd.) · przystosowane również do trybu ręcznego dla dwóch osób · masa 
własna 15 kg

Obszar chwytu mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

0-400 600 40 00 818 748 304,00 NBCY
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Nr art. 40 00 818 732

Typ AL 43

Wydajność cięcia mm 10 - 120

Szerokość cięcia mm 430

Waga kg 57

Gilotyna do kostki brukowej
do łatwego przycinania płyt i kamieni zespolonych na długość · poprzez 
przełożenie docisku mimośrodowego krążkowego · duża stabilność 
przy niskiej masie własnej · dokładne prowadzenie noży tnących · nóż 
górny zawieszony w pozycji wahadłowej służący do cięcia materiałów o 
stożkowym przekroju poprzecznym (krawężników kamiennych)

Typ Nr art. EUR KO

AL 43 40 00 818 732 565,00 NBCY

Nr art. 40 00 818 753

Typ AL 33 V

Wydajność cięcia mm 10-120

Szerokość cięcia mm 330

Waga kg 41

Gilotyna do kostki brukowej
do łatwego przycinania płyt i kamieni zespolonych na długość · poprzez 
przełożenie docisku mimośrodowego krążkowego · duża stabilność 
przy niskiej masie własnej · dokładne prowadzenie noży tnących · nóż 
górny zawieszony w pozycji wahadłowej służący do cięcia materiałów 
o stożkowym przekroju poprzecznym (krawężników kamiennych) · 
ocynkowana powierzchnia

Typ Nr art. EUR KO

AL 33 V 40 00 818 753 462,00 NBCY

Tyczka miernicza
do wymiarowania i wytyczania · czerwony/biały · z metalową końcówką

Długość m Wersja Ø mm Nr art. EUR KO

2 z drewna 30 40 00 818 750 6,70 NXCO

2 rura stalowa 26 40 00 818 752 6,40 NXCO

Tyczka miernicza
do wymiarowania i wytyczania · pomarańczowy/biały · z metalową 
końcówką

Długość 
m

Wersja Ø mm Nr art. EUR KO

2 rura stalowa wtyka-
na, 2 końcówki

25 40 00 818 754 14,95 NXCO

Nr art. 40 00 818 758

Odchylenie % maks. ± 0,05

Rozdzielczość wyświetlania m 0,1

Ø koła mm 318,18

Zakres m 1

Waga kg 2,10

Drogomierz lekki
dzięki stabilnej i ergonomicznej budowie kółko pomiarowe można łatwo 
zdemontować (składana prowadnica), dzięki czemu urządzenie ma 
małe wymiary podczas transportu · licznik jest umocowany powyżej 
koła napędzającego, zabezpieczony przed uderzeniem · składany stojak 
umożliwia bezpieczne zatrzymanie przy zapewnieniu czystości · z plecakiem 
trekkingowym 

Nr art. EUR KO

40 00 818 758 134,00 NXCO

Nr art. 40 00 818 749

Typ SC33

Wydajność cięcia mm 10-120

Szerokość cięcia mm 330

Waga kg 41

Gilotyna
łatwe rozcinanie kamieni zespolonych i płyt · duża stabilność przy niskim 
ciężarze

Typ Nr art. EUR KO

SC33 40 00 818 749 310,00 NBCY



Niwelator F 24
odporne i niezawodne do trudnych warunków na placu budowy · ciężar 1,26 
kg · przyłącze gwintowane 5/8 cala/ 1,59 cm· podziałka koła 400 gon 
Cechy techniczne 
Optyka: prosto 
powiększenie: 24 x 
Ø obiektywu: 30 mm 
najkrótsza szerokość docelowa: 0,6 m 
wskaźnik multiplikacji 100 
 
Kompensator: 
odchylenie standardowe ± 2,5 mm dla 1 km podwójnej niwelacji  
dokładność ustawienia ± 0,5 cala 
zakres kompensacji ± 15

Model Ø obiektywu mm Nr art. EUR KO

F 24 30 40 00 855 858 147,00 NXCO

Statyw budowlany
z aluminium · lekki statyw budowlany wyposażony w szybki zacisk · łatwy 
do transportu · przeznaczony szczególnie do niwelatorów budowlanych 
i lekkich laserów rotacyjnych lub poziomic laserowych · przyłącze 
gwintowane 5/8 cala

Wysokość użytkowa min./maks. m Nr art. EUR KO

0,91 / 1,49 40 00 855 852 44,95 NXCO
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Statyw z korbką
z aluminium · bezpośredni napęd korbowy · blokada rozszerzania · Libella · 
przyłącze gwintowane 5/8 cala · sala mm na rurze teleskopowej · nadaje się 
do lasera liniowego i rotacyjnego · idealny do wyznaczania punktu 
odniesienia na wysokości metra nad poziomem posadzki

Długość cm Wysokość użytkowa 
min./maks. m

Nr art. EUR KO

90 0,84-1,99 40 00 855 834 173,00 NXCO

Lampa budowlana ostrzegawcza g

Nitra LED · dwustr. · wg EN 12352 · średnica soczewki 180 mm · obrotowa 
głowica lampy · świecenie migowe/ciągłe · automatyka ściemniająca · 
zamontowany na stały uchwyt do pionowego mocowania na rurze · pasuje 
do baterii art. 40 00 901 995 2 szt.
Bez dopuszczenia wg BAST!

Barwa światła Nr art. EUR KO

k. żółty 40 00 818 263 19,80 NUAF

k. czerwony 40 00 818 264 19,80 NUAF

Lampa budowlana ostrzegawcza g

MonoLight LED · dwustr. · wg EN 12352 · średnica soczewki 180 mm 
· obrotowa głowica lampy · świecenie migowe/ciągłe · automatyka 
ściemniająca · zamontowany na stały uchwyt do pionowego mocowania na 
rurze · pasuje do baterii art. 40 00 901 995 1 szt.
Bez dopuszczenia wg BAST!

Barwa światła Nr art. EUR KO

k. żółty 40 00 818 266 17,00 NUAF

k. czerwony 40 00 818 267 17,00 NUAF

Klucz uniwersalny
do lampy budowlanej

Nr art. EUR KO

40 00 818 295 3,00 NUDI

Bateria blokowa
pasuje do lamp budowlanych i reflektorów ręcznych · cynk / węgiel 7 AH

Napięcie V Oznacz. W Nr art. EUR KO

6 4R25 40 00 901 995 3,55 NUEG
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Chorągiewka końcowa
czerwona chorągiewka z odpornej na rozdarcie folii polietylenowej · 30 x 30 
cm · z podwójnie zgrzaną obręczą i zaczepami · bez zadruku

Nr art. EUR KO

43 00 500 100 1,80 NXBN

Zacisk do tablic
do rur okrągłych 42 mm i kwadratowych 40 x 40 mm · z uchem czerwonym

Nr art. EUR KO

40 00 818 348 2,70 NUDI

Taśma klejąca
folia kompozytowa, ekologiczna, polietylenowa (PEw) · czerwony/biały · 50 
mm szer. · samoprzylepna · ekologiczna · po 66 m w rolce

Nadruk Kolor Nr art. EUR KO

bez czerwony/biały 40 00 818 326 3,20 NXCN

bez czarno-żółta 40 00 818 327 3,70 NXCN

Taśma osłaniająca znak
folia kompozytowa, ekologiczna, polietylenowa (PEw) · czarny/pomarańczowy 
· 50 mm szer. · samoprzylepna · ekologiczna · po 33 m w rolce

Nadruk Kolor Nr art. EUR KO

bez czarny/
pomarańczowy

40 00 818 328 18,50 NXCN

Pręt do zawieszania kabli Berliner Modell
z pałąkiem zabezpieczającym · kuta końcówka · lakierowanie na czerwono

Ø mm Nr art. JS EUR KO

12 40 00 818 341 10 4,10 NUCA

Taśma odgradzająca
bardzo odporna na zerwanie · szerokość 80 mm · ekologiczna · po 500 m w 
kartonie z podajnikiem

Wersja Nr art. EUR KO

czerwono/biała blokowana 40 00 818 330 9,95 NXBZ

żółto/czarna blokowana 40 00 818 331 13,30 NXBZ

Taśma odgradzająca
bardzo odporna na zerwanie · szerokość 80 mm · ekologiczna · po 100 m w 
kartonie z podajnikiem

Wersja Nr art. EUR KO

czerwono/biała blokowana 40 00 818 329 5,10 NXBZ

Nr art. 40 00 818 343 40 00 818 345 40 00 818 347

Wysokość 
mm

320 500 750

Waga kg 0,54 1,20 3,10

Powierzchnia 
podstawy cm

23 x 23 29 x 29 40 x 40

Wersja odblaskowy, 1-pas-
kowy

odblaskowy, 2-pas-
kowy

odblaskowy, 2-pas-
kowy

Pachołek ostrzegawczy
odblaskowy

Nr art. EUR KO

40 00 818 343 8,05 NKCJ

40 00 818 345 10,33 NKCJ

40 00 818 347 29,40 NKCJ

Chorągiewka ostrzegawcza
tkanina poliestrowa · zgodna z RSA · z trzonkiem drewnianym

Dł. x szer. 
mm

Ø trzonka 
mm

Długość 
trzonka mm

Nr art. EUR KO

750 x 750 22 1050 40 00 818 354 13,10 NXBN

500 x 500 16  800 40 00 818 352 5,95 NKDN



Nr art. 40 00 818 353 40 00 818 355

Wysokość mm 500 750

Waga kg 3,20 5,80

Powierzchnia pods-
tawy cm

33 x 33 45 x 45

Pachołek ostrzegawczy TL
atest BAST, 2-paskowy · folia typ 1 · atest BAST · całkowicie odblaskowy · 
nadaje się do budowy ulic

Nr art. EUR KO

40 00 818 353 29,95 NKCJ

40 00 818 355 57,50 NKCJ
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Taśma ostrzegawcza g

folia kompozytowa z PE z czarnym nadrukiem · ekologiczna · po 250 m w 
rolce · szerokość 40 mm

Nadruk Kolor Nr art. EUR KO

uwaga kable żółty 40 00 818 335 8,95 NXCN

uwaga przewód gazu żółty 40 00 818 336 8,95 NXCN

uwaga kabel wysokiego 
napięcia

żółty 40 00 818 337 8,95 NXCN

uwaga przewód wody niebieski 40 00 818 338 8,95 NXCN

uwaga przewód ścieków 40 00 818 339 8,95 NXCN

uwaga kabel szerokopas-
mowy

zielony

żółty 40 00 818 322 8,95 NXCN

uwaga przewód ciepła 
zdalnego

żółty 40 00 818 323 8,95 NXCN

uwaga kabel z włókna 
szklanego

żółty 40 00 818 324 8,95 NXCN

uwaga kabel 
światłowodowy

żółty 40 00 818 325 8,95 NXCN

Taśma ostrzegawcza
folia kompozytowa, ekologiczna, polietylenowa (PEw) · z perforowanymi 
miejscami bezpiecznego pęknięcia wg DIN EN 12613 · z czarnym 
nadrukiem · 150 mm szer. · 250 m dług. · ekologiczna

Nadruk Kolor Nr art. EUR KO

uwaga przewód 
zasilający

żółty 40 00 818 321 44,90 NXCN

Taśma ostrzegawcza g

folia kompozytowa z PE z perforowanymi miejscami bezpiecznego 
pęknięcia wg DIN EN 12613 · z czarnym nadrukiem · 50 mm szer. · 250 m 
dług. · ekologiczna

Nadruk Kolor Nr art. EUR KO

A. Deutsche Tele-
kom kabel T

żółty 40 00 818 344 24,50 NXCN

Rezerwowy kanister na paliwo
z HD-PE · z certyfikatem UN · nadaje się do paliwa otto i diesel · z 2 
elastycznymi rurami odpływowymi do systemów tankowania (silniki Otto) · 
zabezpieczenie przed dziećmi · nadaje się do E10 · długość 265 x szerokość 
147 x wysokość 247 mm 

Wszystkie kanistry na paliwo (UN/RKK) muszą od 01.06.2015 być oznaczane 
przez użytkownika końcowego wg rozporządzenia GHS/CLP. do oznaczenia 
służą nasze etykiety samoprzylepne do kanistrów art. nr 40 00 818 984

Zawartość l Kolor Nr art. EUR KO

5 czerwony 40 00 818 956 5,80 NKBR

5 czarny 40 00 818 957 5,80 NKBR

Kanister
z tworzywa sztucznego · do transportu substancji niebezpiecznych wg ADR/
GGVSEB · z certyfikowanym złączem śrubowym zabezpieczającym przed 
dziećmi · do wszystkich rodzajów paliwa · z elastyczną rurą odpływową do 
systemów tankowania (silniki Otto) · z certyfikatem UN 
Wszystkie kanistry na paliwo (UN/RKK) muszą od 01.06.2015 być 
oznaczane przez użytkownika końcowego wg rozporządzenia GHS/
CLP. Do oznaczenia służą nasze etykiety samoprzylepne do kanistrów 
art. nr 40 00 818 984

Zawartość l Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

10 333 x 164 x 324 40 00 818 954 10,20 NKBR

20 365 x 178 x 435 40 00 818 955 14,90 NKBR

Rura odpływowa
do kanistrów z tworzywa sztucznego 5, 10 i 20 l · elastyczna · bezołowiowy 
· (także do pojazdów z katalizatorami) · odblokowuje systemy tankowania
(silniki Otto)

Długość mm Kolor Nr art. EUR KO

275 czerwony 40 00 818 959 2,65 NKBR
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Podwójny kanister na paliwo
z HD-PE · k. czerwony · do przechowywania paliwa i mieszanki 
paliwowej do małych silników pilarek, kosiarek itd. · z pojemnikiem na 
olej o pojemności 3 litrów do przechowywania smarów (np. oleju do pił 
łańcuchowych) · z atestem UN wg ADR/GGVSEB · nadaje się do E10 · z 1 
rurą odpływową, czarny
Wszystkie kanistry na paliwo (UN/RKK) muszą od 01.06.2015 być 
oznaczane przez użytkownika końcowego wg rozporządzenia GHS/
CLP. Do oznaczenia służą nasze etykiety samoprzylepne do kanistrów 
art. nr 40 00 818 984

Zawartość l Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

5,5 + 3 316 x 145 x 312 40 00 818 962 17,40 NKBR

Zestaw dwóch kanistrów PROFI
z HD-PE · natural. · do przechowywania paliwa i mieszanki paliwowej do 
małych silników pilarek, kosiarek itd. · z pojemnikiem na olej o pojemności 
3 litrów do przechowywania smarów (np. oleju do pił łańcuchowych) · z 
atestem UN wg ADR/GGVSEB
W komplecie rura odpływowa, czarna sakwa, system wlewania paliwa i 
oleju 
 
Wszystkie kanistry na paliwo (UN/RKK) muszą od 01.06.2015 być 
oznaczane przez użytkownika końcowego wg rozporządzenia GHS/
CLP. Do oznaczenia służą nasze etykiety samoprzylepne do kanistrów 
art. nr 40 00 818 984

Zawartość l Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

6 + 3 362 x 170 x 298 40 00 818 968 50,80 NKBR

Bezpieczny system napełniający
do paliw · automatyczne zatrzymanie wlewania zapewnia bezpieczne 
tankowanie bez ryzyka „przelania“ · pasuje do większości wlewów paliwa 
małych · urządzeń silnikowych dostępnych na rynku · średnica pierścienia 
45 mm · średnica króćca wlewowego 21 mm

Pasuje do Kolor Nr art. EUR KO

paliwa czarno/czerwony 40 00 818 960 13,85 NKBR

Bezpieczny system napełniający
do oleju smarującego do łańcuchów · automatyczne zatrzymanie wlewania 
zapewnia bezpieczne tankowanie bez ryzyka „przelania“ · pasuje do 
większości wlewów paliwa małych · urządzeń silnikowych dostępnych na 
rynku · średnica pierścienia 45 mm · średnica króćca wlewowego 21 mm

Pasuje do Kolor Nr art. EUR KO

olej smarujący do 
łańcuchów 

czarny/zielony 40 00 818 961 13,85 NKBR

Kanister na paliwo
z HD-PE · zabezpieczenie przed dziećmi · do wszystkich rodzajów paliwa 
· oliwkowo-zielona · z atestem UN wg ADR/GGVSEB · ze zintegrowaną, 
elastyczną, czarną rurą odpływową do systemów tankowania (silniki Otto) · 
można ustawiać w stosie · pasuje do typowych zamocowań kanistrów 
Wszystkie kanistry na paliwo (UN/RKK) muszą od 01.06.2015 być 
oznaczane przez użytkownika końcowego wg rozporządzenia GHS/
CLP. Do oznaczenia służą nasze etykiety samoprzylepne do kanistrów 
art. nr 40 00 818 984

Zawartość l Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

20 350 x 165 x 495 40 00 818 964 16,65 NKBR

Kanister na paliwo
z blachy stalowej · z zamknięciem dźwigni oraz zabezpieczeniem · do 
wszystkich rodzajów paliwa · oliwkowy · lakierowane wewnątrz i na 
zewnątrz lakierem odpornym na paliwo · z atestem UN wg GGVSE, 
GGVSee, LuftVZO 
Wszystkie kanistry na paliwo (UN/RKK) muszą od 01.06.2015 być 
oznaczane przez użytkownika końcowego wg rozporządzenia GHS/
CLP. do oznaczenia służą nasze etykiety samoprzylepne do kanistrów 
art. nr 4000818984

Zawartość l Nr art. EUR KO

 5 40 00 818 965 19,90 NCEA

10 40 00 818 966 23,50 NCEA

20 40 00 818 967 26,80 NCEA

40 00 818 967

Uszczelka
do kanistra na paliwo z blachy 
stalowej, nr art. 40 00 818 965 / 
40 00 818 966 / 40 00 818 967

Nr art. EUR KO

40 00 818 975 2,50 NUEB

Uchwyt do kanistra
do kanistra na paliwo z blachy 
stalowej 20 l (nr art. 40 00 818 967) · 
wyjątkowo stabilne wykonanie · 
lakierowanie na czarno z pokryciem z 
gumy · zestaw bez kanistra

Dł. x szer. x wys. mm Waga kg Nr art. EUR KO

370 x 185 x 500 3,3 40 00 818 969 39,90 NUEB
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Lejek do kanistra
z metalu galwanizowanego (nierdzewnego) · z uszczelką gumową odporną 
na działanie paliwa i wbudowanym mosiężnym filtrem tkaninowym · z 
wewnętrzną rurką odpowietrzającą · sztywny
do kanistra na paliwo 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO

benzyna i paliwo 
diesel 

150 40 00 818 980 11,80 NUBQ

Lejek do kanistra
z metalu galwanizowanego (nierdzewnego) · z uszczelką gumową odporną 
na działanie paliwa i wbudowanym mosiężnym filtrem tkaninowym · z 
otworami perforacyjnymi · elastyczny
Do kanistra na paliwo 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO

benzyna 
bezołowiowa i 
paliwo diesel 

290 40 00 818 981 7,90 NUBQ

Lejek do kanistra
z metalu galwanizowanego (nierdzewnego) · z uszczelką gumową odporną 
na działanie paliwa i wbudowanym mosiężnym filtrem tkaninowym · z 
wewnętrzną rurką odpowietrzającą · elastyczny
Do kanistra na paliwo 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO

benzyna 
bezołowiowa i 
paliwo diesel 

290 40 00 818 982 13,90 NUBQ

Lejek do kanistra
z metalu galwanizowanego (nierdzewnego) · z uszczelką gumową odporną 
na działanie paliwa i wbudowanym mosiężnym filtrem tkaninowym · z 
wewnętrzną rurką odpowietrzającą · elastyczny, na benzynę bezołowiową
Do kanistra na paliwo 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Pasuje do Długość mm Nr art. EUR KO

benzyna 
bezołowiowa i 
paliwo diesel 

385 40 00 818 983 15,00 NUBQ

Uszczelka
do metalowego lejka do kanistra nr art. 40 00 818 980 / 40 00 818 981 / 
40 00 818 982 / 40 00 818 983

Nr art. EUR KO

40 00 818 974 1,20 NUBQ

Etykieta samoprzylepna
paliwo gaźnikowe / olej napędowy 
· arkusz poczwórny · arkusz 
A4 DIN jako akcesoria do 
kanistrów · do prawidłowego 
oznaczenia pojemników na 
substancje niebezpieczne zgodnie 
z rozporządzeniem GHS · z 
symbolami zagrożeń i wskazówkami 
bezpieczeństwa · z otworem 
Euronorm do optymalnej prezentacji · 
biały połyskujący

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

275 182 40 00 818 984 1,50 NKBR

Sekator dźwigniowy do gałęzi Bypass
wersja Bypass z przeciwostrzem w kształcie haka · przeznaczony 
zwłaszcza do cięcia zielonych gałęzi, żywopłotów i krzaków · ostrze w 
kształcie haka pozwala na przytrzymanie gałęzi · dzięki zastosowanej 
technice przekładniowej w porównaniu ze zwykłym przełożeniem 
dźwigniowym wymaga znacznie mniej siły · lekkie, wytrzymałe ramiona 
dźwigni z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym · bardzo pewny 
chwyt dzięki antypoślizgowym powierzchniom uchwytów typu Soft-Touch

Długość cm Wydajność skrawa-
nia mm

Nr art. EUR KO

70 50 40 00 819 506 70,95 NKBD

Sekator dźwigniowy do gałęzi Amboss
do cięcia suchego drewna z dużą siłą · kowadło w kształcie haka pozwala 
na przytrzymanie gałęzi · dzięki zastosowanej technice przekładniowej w 
porównaniu ze zwykłym przełożeniem dźwigniowym wymaga znacznie 
mniej siły · lekkie, wytrzymałe ramiona dźwigni z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym · bardzo pewny chwyt dzięki antypoślizgowym 
powierzchniom uchwytów typu Soft-Touch

Długość cm Wydajność skrawa-
nia mm

Nr art. EUR KO

70 50 40 00 819 517 70,95 NKBD

Sekator dźwigniowy do gałęzi Bypass
do cięcia grubych gałęzi · opatentowana technika przekładniowa potraja siłę 
cięcia · antypoślizgowa powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 
3D · zmniejsza siłę potrzebną do cięcia o 25% · ostrze i przeciwostrze z 
hartowanej stali

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

80 50 40 00 819 518 79,95 NKBD
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Sekator dźwigniowy do gałęzi Amboss
do cięcia grubych gałęzi · kowadło w kształcie haka pozwala na 
przytrzymanie gałęzi · dzięki zastosowanej technice przekładniowej w 
porównaniu ze zwykłym przełożeniem dźwigniowym wymaga znacznie 
mniej siły · lekkie, wytrzymałe ramiona dźwigni z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym · zmniejsza siłę potrzebną do cięcia o 25% · ostrze i 
przeciwostrze z hartowanej stali

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

80 55 40 00 819 504 79,95 NKBD

Sekator do gałęzi
solidne wykonanie · lekki i poręczny dzięki wykonaniu z rurek aluminiowych 
· uchwyty izolowane termicznie · podwójna przekładnia dźwigniowa · ostrze 
z antyadhezyjną powłoką XYLAN · wymienne ostrze i kowadło · 
przeznaczone do pracy pod dużym obciążeniem

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

57 50 40 00 815 616 67,50 NXBF

Sekator do gałęzi Bypass
ciężki sekator do przerzedzania · kuty w całości ze specjalnej stali · starannie 
hartowane · ostrza mocno wygięte, wypukłe · tnące obok siebie

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

75 451) 40 00 815 611 89,30 NXBF
1) do miękkiego drewna

Sekator do gałęzi teleskopowy
lekki dzięki aluminiowym uchwytom · uchwyty izolowane termicznie · 
teleskopowe uchwyty regulowane w 5 zakresach · długość całkowita maks. 
960 mm

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

66 45 40 00 815 614 44,95 NXBF

Sekator teleskopowy
nożyce do drzew umożliwiające bezproblemowe cięcie grubych gałęzi dzięki 
komfortowemu systemowi linek z przekładnią rolkową - linki nie wplątują się 
w gałęzie · prosty w obsłudze · obrotowa głowica tnąca umożliwia cięcie 
nawet mocno wygiętych gałęzi · maksymalna wysokość robocza ok. 3,50 m 
· do cięcia gałęzi o grubości do 30 mm
Piła do drzew z przejściówką, zobacz nr art. 40 00 819 513

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

158 32 40 00 819 501 84,95 NKBD

Sekator teleskopowy żyrafa
proste, precyzyjne cięcie · umożliwia cięcia nawet w gęstwinie, gdyż 
głowica tnąca nie musi być blokowana · łączny zasięg z ramionami 
użytkownika ok. 6,50 m · blokowanie indywidualnej długości poprzez 
dźwignię mocującą
Piła do drzew z przejściówką, zobacz nr art. 40 00 819 513

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

240-400 32 40 00 819 512 129,00 NCBD

Przejściówka do piły do drzew
wydajna praca dzięki regulowanemu kątowi cięcia dla każdej wysokości 
roboczej · prosty montaż poprzez połączenie gwintowane · można łączyć z 
sekatorem teleskopowym i/lub przedłużką lub teleskopowym sekatorem 
żyrafa · nadzwyczaj długi czas użytkowania dzięki zastosowaniu hartowanej 
stali (HRc 42) · mocowanie piły z wytrzymałego, wzmocnionego włóknem 
szklanym poliamidu · nadaj się do sekatorów teleskopowych (40 00 819 501 
+ 40 00 819 512)

Długość cm Wydajność skrawania mm Nr art. EUR KO

240-400 32 40 00 819 513 34,95 NEBD

Nożyce do żywopłotu
z nakładanymi ostrzami o szlifie falistym · chromowany na twardo · z 
profilami z rurek aluminiowych i rękojeściami z nakładkami · zabezpieczenie 
regulowane nakrętką · amortyzator

Dł. całkowita cm Długość arkusza cm Nr art. EUR KO

60 24 40 00 815 623 34,80 NXBF



Nożyce do żywopłotu
z nakładanymi ostrzami o szlifie falistym · chromowany na twardo · z 
profilami z rurek aluminiowych i rękojeściami z nakładkami · zabezpieczenie 
regulowane nakrętką · amortyzator · uchwyt teleskopowy regulowany w 
4 pozycjach  

Dł. całkowita cm Długość arkusza cm Nr art. EUR KO

maks. 86 24 40 00 815 620 41,60 NXBF
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Nożyce do żywopłotu
sekator falisty o jakości wyrobu kutego, z ogranicznikiem ruchu · gwarantuje 
stały, pewny chwyt · ostrza ze szlifem wklęsłym, chromowane na twardo w 
celu uzyskania dużej wytrzymałości

Dł. całkowita cm Długość arkusza cm Nr art. EUR KO

55 24 40 00 815 624 56,30 NXBF

Nożyce do trawy
z ruchomym nożem górnym · możliwość obrotu o 90° · zamykanie jedną 
ręką

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

350 40 00 815 610 16,10 NXBF

Sekator ogrodniczy przegubowy
przeznaczony zwłaszcza do cięcia zielonych i żywych gałęzi · optymalne 
przeniesienie siły dzięki opatentowanej technice przekładniowej · 
ergonomiczny obrotowy trzonek dopasowuje się do naturalnych ruchów 
dłoni · z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

Dł. całkowita 
mm

Wydajność skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

200 18 40 00 819 511 34,95 NEBD

Sekator ogrodniczy Original Löwe
zastosowanie w profesjonalnych uprawach winorośli, owoców i warzyw · 
korpus chromowany na wysoki połysk · przyjemne w dotyku obicie rączek 
· ostrze zabezpieczone przed korozją i przywieraniem za pomocą wysokiej 
jakości powłoki · bardzo solidne wykonanie · Made in Germany

Dł. całkowita 
mm

Wydajność skrawania 
mm

Nr art. EUR KO

210 25 40 00 815 635 32,90 NXBG

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 40 00 815 601 9,65 NXBG

pakowane w blistry Kowadło zapasowe 40 00 815 602 3,20 NXBG

Akcesoria

Sekator ogrodniczy, kowadło Löwe 5.107
krótkie ostrze · tnie gałęzie o średnicy do 16 mm · wygodne trzymanie 
dzięki wywiniętym do wewnątrz uchwytom · korpus chromowany na 
wysoki połysk · przyjemne w dotyku obicie rączek · ostrze zabezpieczone 
przed korozją i przywieraniem za pomocą wysokiej jakości powłoki · bardzo 
solidne wykonanie · Made in Germany

Dł. całkowita mm Wydajność skrawa-
nia mm

Nr art. EUR KO

175 16 40 00 815 639 27,10 NXBG

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 40 00 815 603 8,40 NXBG

pakowane w blistry Kowadło zapasowe 40 00 815 604 2,00 NXBG

Akcesoria

Sekator ogrodniczy, kowadło Löwe 8.107
wyjątkowo łatwe cięcie · łatwiejsza obsługa dzięki niewielkiemu rozwarciu 
rączek · ergonomicznie ukształtowane uchwyty · nadaje się szczególnie 
twardszych gatunków drewna · nie wymaga szczególnej konserwacji · 
brak efektu bicia · nadaje się optymalnie do pracy w trudno dostępnych 
miejscach · cięty materiał nie wyślizguje się z ostrzy · umożliwia cięcie 
bezpośrednio przy pniu · płynna regulacja rozwarcia uchwytów · korpus i 
ostrze zabezpieczone przed korozją za pomocą wysokiej jakości powłoki · 
ostrze dodatkowo z powłoką antyadhezyjną · Made in Germany

Dł. całkowita mm Wydajność skrawa-
nia mm

Nr art. EUR KO

210 24 40 00 815 649 43,90 NXBG

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 40 00 815 605 11,20 NXBG

pakowane w blistry Kowadło zapasowe 40 00 815 606 2,30 NXBG

Sprężyna zapasowa 40 00 815 607 1,55 NXBG

Akcesoria

Nożyce do drzew FELCO 2 g

cenione przez specjalistów od cięcia dzięki solidności · uchwyty z buforem i 
zderzakiem z gumy, aby chronić nadgarstek · ząbkowana nakrętka do łatwej 
i dokładnej regulacji dodatkowej luzu między ostrzem a przeciwostrzem, w 
celu zapewnienia dokładnego i precyzyjnego cięcia · ostrze z odcinaczem do 
drutu · nitowane przeciwostrze z rowkiem na sok · uchwyty z kutego stopu 
aluminiowego

Dł. całkowita mm Waga g Nr art. EUR KO

215 240 40 00 815 628 52,50 NXEK

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

Sprężyna zapasowa 
do nożyc FELCO 2, 
4, 7, 8, 9, 10 i 11 (2 
szt. w blistrze)

40 00 815 632 4,50 NKEL

pakowane w blistry Ostrze zapasowe do 
nożyc FELCO 2 i 4

40 00 815 631 13,90 NKEL

Akcesoria
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Nożyce do drzew FELCO 4 g

zbliżone do FELCO 2 · regulowany sworzeń · ząbkowana nakrętka 
nastawcza i bufor gumowy

Dł. całkowita mm Waga g Nr art. EUR KO

210 220 40 00 815 626 44,93 NXEK

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

Sprężyna zapasowa 
do nożyc FELCO 2, 
4, 7, 8, 9, 10 i 11 (2 
szt. w blistrze)

40 00 815 632 4,50 NKEL

pakowane w blistry Ostrze zapasowe do 
nożyc FELCO 2 i 4

40 00 815 631 13,90 NKEL

Akcesoria

Nożyce do drzew FELCO 5 g

uchwyty ze stali · wersja niklowana · wytrzymała · bardzo dobra wydajność 
cięcia

Dł. całkowita mm Waga g Nr art. EUR KO

225 310 40 00 815 625 28,28 NXEK

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

Sprężyna zapasowa 
5/91

40 00 815 641 4,50 NKEL

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 
5/3

40 00 815 643 11,40 NKEL

Akcesoria

Nożyce do drzew FELCO 6 g

lekkie i kompaktowe · zalecane do wszystkich rodzajów cięcia i małych 
dłoni · uchwyty z buforem i zderzakiem z gumy, aby chronić nadgarstek · 
ostro zakończona głowica ostrza zapewnia najlepsze możliwości obsługi · 
ząbkowana nakrętka do łatwej i dokładnej regulacji dodatkowej luzu między 
ostrzem a przeciwostrzem, w celu zapewnienia dokładnego i precyzyjnego 
cięcia · ostrze z odcinaczem do drutu · przykręcane przeciwostrze z rowkiem 
na sok · uchwyty z kutego stopu aluminiowego

Dł. całkowita mm Waga g Nr art. EUR KO

195 210 40 00 815 627 48,75 NXEK

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

Sprężyna zapasowa 
6/91

40 00 815 642 4,50 NKEL

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 
6/3

40 00 815 645 13,20 NKEL

Akcesoria

Nożyce do drzew FELCO 7 g

zbliżone do FELCO 8, jednak z obrotową rączką, pozwalającą uniknąć 
pęcherzy i zrogowaceń skóry · znacznie mniejsze obciążenie ścięgien i 
mięśni dzięki optymalnemu rozłożeniu siły na wszystkie palce · wąskie 
przeciwostrze umożliwia dokładną pracę · gwarantuje wysoką wydajność

Dł. całkowita mm Waga g Nr art. EUR KO

210 290 40 00 815 629 68,25 NXEK

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

Sprężyna zapasowa 
do nożyc FELCO 2, 
4, 7, 8, 9, 10 i 11 (2 
szt. w blistrze)

40 00 815 632 4,50 NKEL

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 
7/3

40 00 815 636 13,90 NKEL

Akcesoria

Nożyce do drzew FELCO 8 g

zbliżone do FELCO 7, jednak bez obrotowej rączki · do podpierania 
winorośli, drzew, krzaków, krzewów i krzewów kwiaciastych przy użyciu 
niewielkiej siły · z przestawioną głowicą tnącą do przedłużenia ramienia, w 
celu uzyskania optymalnej wydajności cięcia · uchwyty z amortyzatorami 
gumowymi i buforem, aby chronić nadgarstek · z ząbkowaną nakrętką 
do łatwego i precyzyjnego ustawiania luzu ostrza i przeciwostrza, w celu 
uzyskania dokładnego i precyzyjnego cięcia · ostrze z odcinaczem do drutu 
· rowek na sok · przykręcane przeciwostrze i uchwyty z kutego stopu 
aluminiowego

Dł. całkowita mm Waga g Nr art. EUR KO

210 245 40 00 815 630 51,15 NXEK

Wersja Nazwa Nr art. EUR KO

Sprężyna zapasowa 
do nożyc FELCO 2, 
4, 7, 8, 9, 10 i 11 (2 
szt. w blistrze)

40 00 815 632 4,50 NKEL

pakowane w blistry Ostrze zapasowe 
7/3

40 00 815 636 13,90 NKEL

Akcesoria

Piła składana FELCO 600 g

o cięciu pociągowym · zalecana piła do cięcia i podpierania wszystkich 
rodzajów drewna · gładka powierzchnia cięcia, pozwala uniknąć infekcji 
drewna oraz przyspiesza bliznowacenie · nierdzewny, chromowany 
brzeszczot z wysokiej jakości hartowanej stali · wyjątkowa twardość i 
wytrzymałość końcówek zębów brzeszczotu dzięki dodatkowej impulsowej 
obróbce cieplnej

Długość arkusza 
mm

Waga g Nr art. EUR KO

160 160 40 00 814 317 26,70 NXEK

Nazwa Nr art. EUR KO

Brzeszczot zamienny, długość arkusza 
160 mm

40 00 814 318 19,43 NXEK

Akcesoria

Piła ręczna
nadaje się szczególnie mokrego drewna · z zintegrowanym zapięciem 
paska, który jest wciągany gdy piła jest w użyciu · antypoślizgowa 
powierzchnia rękojeści · ostrze chowane w rękojeść

Długość arkusza 
mm

Uzębienie Nr art. EUR KO

160 uzębienie zgrubne 40 00 819 503 29,95 NKBD

Piła składana XT
z 2-komponentowym uchwytem · specjalne uzębienie XT · profesjonalnie 
szlifowane zęby hartowane · do 50% większa wydajność cięcia · 
opatentowana powłoka gwarantuje do 20% mniej tarcia przy przyłożeniu 
siły i 100% ochrony przed rdzą · w wersji składanej · z zamknięciem 
bezpieczeństwa do obsługi jedną ręką · zabezpieczenie przy otwartej i 
zamkniętej pile

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO

190 7 43 00 000 573 27,62 WX22
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Piła składana
uzębienie japońskie do czystego i szybkiego cięcia świeżego i miękkiego 
drewna · uchwyt 2-komponentowy · blokada zabezpieczająca przy 
zamkniętej i otwartej pile

Długość 
arkusza mm

Liczba 
zębów na 
cal

Waga g Nr art. EUR KO

190 7 200 40 00 818 031 31,95 WX22

Piła składana
wygodny uchwyt z drewna bukowego · wytrzymałe, wygięte zęby do 
agresywnego cięcia suchego i twardego drewna · arkusz powlekany 
tworzywem sztucznym

Długość 
arkusza mm

Liczba 
zębów na 
cal

Waga g Nr art. EUR KO

360 6 280 40 00 818 032 28,00 WX22

Piła do drzew
ze śrubą mocującą · z opatentowaną stożkową obsadką · brzeszczot ze 
szwedzkiej stali · drobne uzębienie struga · końce zębów hartowane

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO

350 40 00 814 325 7,40 WK28

Piła do drzew
z naprężaniem dźwigniowym, polerowanymi uchwytami i obracanym 
brzeszczotem · brzeszczot ze szwedzkiej stali · drobne uzębienie struga · 
końce zębów hartowane

Długość arkusza mm Nr art. EUR KO

350 40 00 814 326 13,50 WK28

Brzeszczot piły do drzewa
szwedzka stal specjalna · szczególnie mocno hartowane końcówki zębów · 
nadaje się do szybkiego cięcia · niezwykle dokładne cięcie

Długość arkusza 
mm

Liczba zębów na cal Nr art. EUR KO

350 4 40 00 814 327 2,30 WK28

Nóż do oczkowania i uszlachetniania
specjalny nóż do uszlachetniania róż, drzew owocowych itd.

Długość mm Nr art. EUR KO

165 40 00 815 637 23,60 NXBF

Nóż ogrodniczy
do czystych cięć

Długość mm Nr art. EUR KO

180 40 00 815 638 33,75 NXBF

Zestaw narzędzi do rozłupywania drewna
głowica ze stali narzędziowej kuta i hartowana · ostrze dokładnie szlifowane · 
głowica polerowana i lakierowana · z 2-komponentowym trzonkiem z 
włókna szklanego · wyjątkowo dobre utrzymanie dzięki Softgrip 
 
w komplecie: 
młot do rozłupywania drewna 3 kg, długość trzonka 900 mm 
siekiera 1,25 kg, długość trzonka 700 mm 
topór 0,6 kg, długość trzonka 380 mm

Zawartość Nr art. EUR KO

3-częściowy 40 00 815 704 39,95 PK03

Topór
głowica ze stali narzędziowej kuta i hartowana · ostrze dokładnie szlifowane 
· głowica polerowana i lakierowana · z 2-komponentowym trzonkiem z 
włókna szklanego · wyjątkowo dobre utrzymanie dzięki Softgrip

Waga g Długość trzonka 
mm

Nr art. EUR KO

600 380 40 00 815 703 7,50 PK03

Toporek ręczny Rheinische Form
DIN 5131 B · kuta ze stali narzędziowej · w całości szlifowana · ostrze 
polerowane · lakierowane stylisko jesionowe ·  podwójne klinowanie zabez
pieczające

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

 600 360 40 00 815 503 11,75 PK03

 800 380 40 00 815 504 12,80 PK03

1000 400 40 00 815 508 14,20 PK03
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Siekierka kempingowa
w całości szlifowana · ostrze polerowane · ze styliskiem jesionowym · 
antypoślizgowa specjalna końcówka uchwytu

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

300 300 40 00 815 506 12,50 WK23

Torba
do siekierki kempingowej nr art. 40 00 815 506

Materiał Kolor Nr art. EUR KO

skóra k. czarny 40 00 815 507 8,50 WK23

Topór uniwersalny
DIN 5131-A · wzór nadreński · do wszystkich zastosowań w leśnictwie, 
ogrodnictwie i prac na zewnątrz

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

600 360 40 00 815 972 16,65 WC17

800 380 40 00 815 973 17,25 WC17

Siekierka myśliwska i do prac na zewnątrz
podręczny topór uniwersalny do prac na zewnątrz, na polowania, do ogrodu 
i w czasie rekreacji · ostrze jest wykuwane wzdłuż do tyłu

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

500 330 40 00 815 971 26,00 WC17

Topór ciesielski
starannie kuty i hartowany · z prostym ostrzem i pazurem do gwoździ

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

800 380 40 00 815 991 34,75 WC17

Młot z końcówka do rozłupywania drewna
głowica ze stali narzędziowej kuta i hartowana · ostrze szlifowane i 
polerowane · z noskiem zwrotnym · z 2-komponentowym trzonkiem z 
włókna szklanego · wyjątkowo dobre utrzymanie dzięki Softgrip

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

3000 900 40 00 815 701 19,60 PK03

Młotek do rozłupywania drewna
kuta ze stali narzędziowej · ostrze polerowane · ze styliskiem jesionowym · 
potrójne klinowanie zabezpieczające

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

3000 900 40 00 815 570 23,75 WK23

Trzonek do młotka do rozłupywania drewna
z drewna jesionowego · pasuje do młotka do rozłupywania drewna nr art. 
40 00 815 570

Długość mm Nr art. EUR KO

900 40 00 815 970 5,25 WK23

Młotek do rozłupywania drewna BIG-OX®

z opatentowanym system bezpieczeństwa ROTBAND-PLUS: długa 
stalowa tulejka ochronna trzonka, klin pierścieniowy, płytka ochronna 
i śruba zabezpieczająca gwarantują pewne trzymanie = maksymalne 
bezpieczeństwo pracy · stalowa tulejka ochronna trzonka dodatkowo osłania 
trzonek przy niecelnych uderzeniach = długi czas użytkowania ·  obuch kuty ·  
ze styliskiem hikorowym · optymalne właściwości rozłupujące ostrza · z 
dużą płaszczyzną uderzającą, pomocną np. przy wbijaniu klinów i wygięciem

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

3000 900 40 00 815 571 93,30 WK09

Młot z końcówka do rozłupywania drewna SIMPLEX
młot z końcówka do rozłupywania drewna i młotek z miękkim bijakiem 
w jednym · dwuczęściowa obudowa i staliwo · masywna tuleja ochronna 
styliska · ergonomiczny kształt · kuta matrycowo i ulepszana wkładka 
rozłupująca z zakrzywionym noskiem ze stali węglowej · wkładka bijaka 
z super plastiku, 50 mm średnio twarda · wszystkie części zamienne 
wymienne
Zapasowe wkładki ze specjalnego tworzywa sztucznego patrz nr art. 
40 00 811 686

Dł. 
całkowita 
mm

Waga 
g

Długość 
trzonka 
mm

Szer. 
ostrza 
mm

Trzonek Nr art. EUR KO

900 4100 850 65 Trzonek 
hiko-
rowy

40 00 815 572 101,12 WB18



Młot z końcówka do rozłupywania drewna
ciężki młot z końcówka do rozłupywania drewna do rozłupywania i 
rozrywania dużych kawałków oraz do wbijania klinów · z noskiem zwrotnym 
i dużą powierzchnią udarową · precyzyjny kształt klina ułatwia rozłupywanie

Waga g Długość 
trzonka mm

Trzonek Nr art. EUR KO

3000 850 Trzonek 
jesionowy

40 00 815 980 36,25 WC17
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Młot z końcówka do rozłupywania drewna PROFILINE
ciężki młot z końcówka do rozłupywania drewna do rozłupywania i 
rozrywania dużych kawałków oraz do wbijania klinów

Waga g Długość 
trzonka mm

Trzonek Nr art. EUR KO

3000 850 Trzonek 
hikorowy

40 00 815 981 47,70 WC17

Siekiera
głowica ze stali narzędziowej kuta i hartowana · ostrze dokładnie szlifowane 
· głowica polerowana i lakierowana · z 2-komponentowym trzonkiem z 
włókna szklanego · wyjątkowo dobre utrzymanie dzięki Softgrip

Cężar główki g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

1250 700 40 00 815 702 14,20 PK03

Siekiera do drewna Rheinische Form
DIN 7294 B · kuta ze stali narzędziowej · w całości szlifowana · ostrze 
polerowane · lakierowane stylisko jesionowe · potrójne klinowanie zabezpi
eczające

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

1250 700 40 00 815 530 19,95 PK03

1400 800 40 00 815 531 21,90 PK03

1600 800 40 00 815 532 23,50 PK03

2000 900 40 00 815 533 26,50 PK03

Siekiera uniwersalna
DIN 7294-A · kształt C = wzór nadreński · do wszystkich zastosowań w 
leśnictwie, ogrodnictwie i prac na zewnątrz

Waga g Długość 
trzonka mm

Trzonek Nr art. EUR KO

1250 700 Trzonek 
jesionowy

40 00 815 974 23,60 WC17

1600 800 Trzonek 
jesionowy

40 00 815 975 33,95 WC17

Siekiera do prac leśnych
niemiecki kształt · bardzo szeroki i cienko wykuwany arkusz z ostro 
szlifowanym ostrzem · specjalnie do ścinania oraz do karczowania

Długość 
trzonka mm

Waga g Trzonek Nr art. EUR KO

685 1400 Trzonek 
jesionowy

40 00 815 976 41,70 WC17

Młot do rozłupywania drewna Professional 2000
siekiera i klin w jednym narzędziu · kute kliny rozszczepiające zwiększają 
siłę uderzenia i zapobiegają zakleszczaniu siekiery w drewnie · lakierowane 
stylisko jesionowe

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

2000 800 40 00 815 563 35,50 WK23

Siekiera do rozłupywania drewna
do małych i średnich elementów · duża skuteczność rozłupywania przy 
użyciu niewielkiej siły dzięki wypukłemu kształtowi głowicy

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

1250 500 40 00 815 977 30,25 WC17

Młot do rozłupywania drewna
do średnich i dużych elementów · duża skuteczność rozłupywania przy 
użyciu niewielkiej siły dzięki wypukłemu kształtowi głowicy · mocny trzonek · 
do najróżniejszych prac związanych z rozłupywaniem, od podpałki do 
metrowe kawałki

Waga 
g

Długość 
trzonka 
mm

Wersja Trzonek Nr art. EUR KO

2500 800 głowica 
wypukła

Trzonek 
jesio-
nowy

40 00 815 978 37,95 WC17

Młot do rozłupywania drewna PROFILINE
do średnich i dużych elementów · duża skuteczność rozłupywania · przy 
użyciu niewielkiej siły dzięki wypukłemu kształtowi głowicy · bardzo odporny 
na złamania trzonek oryginalny hikorowy z tuleją ochronną styliska ze stali

Waga 
g

Długość 
trzonka 
mm

Wersja Trzonek Nr art. EUR KO

2500 800 głowica 
wypukła

Trzonek 
hikorowy

40 00 815 979 54,95 WC17
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Toporek X5-XXS
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

550 230 40 00 819 529 39,95 NKBD

Siekiera uniwersalna X7-XS
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

650 355 40 00 819 530 49,95 NKBD

Siekiera uniwersalna X10-S
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · nadaje się 
szczególnie dla stolarzy · antypoślizgowa powierzchnia uchwytu o nowym 
wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

1000 445 40 00 819 531 54,95 NKBD

Młot do rozłupywania drewna X11-S
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

1100 445 40 00 819 532 59,95 NKBD

Młot do rozłupywania drewna X17-M
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · idealne 
przeniesienie mocy przez przedłużony trzonek · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

1550 600 40 00 819 533 69,95 NKBD

Młot do rozłupywania drewna X21-L
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · idealne 
przeniesienie mocy przez przedłużony trzonek · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

1600 710 40 00 819 534 74,95 NKBD

Młot do rozłupywania drewna X25-XL
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · idealne 
przeniesienie mocy przez przedłużony trzonek · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

2400 725 40 00 819 548 79,95 NKBD

Młot do rozłupywania drewna X27-XXL
szerokie ostrze do precyzyjnego rąbania i rozłupywania · idealne 
przeniesienie mocy przez przedłużony trzonek · antypoślizgowa 
powierzchnia uchwytu o nowym wyprofilowaniu 3D

Waga g Długość mm Nr art. EUR KO

2560 915 40 00 819 549 84,95 NCBD

Urządzenie do ostrzenia siekier / noży Xsharp
do ostrzenia siekier i noży · zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych 
· obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym · 
łatwość czyszczenia

Długość mm Nr art. EUR KO

165 40 00 819 528 17,20 NKBD

Klin do ścinania drzew
tworzywo sztuczne, czerwone

Długość mm Nr art. EUR KO

250 40 00 815 505 10,50 WK23

Klin do rozłupywania
kuta ze stali narzędziowej · lakierowanie na czerwono · ostrze zaszlifowane ·  
prosty kształt z rowkiem prowadzącym

Waga g Nr art. EUR KO

2000 40 00 815 591 10,50 WK23

2500 40 00 815 592 12,95 WK23

Klin do ścinania drzew
proste wykonanie · 
odpowiednia jako klin do 
ścinania i rozłupywania · duże 
bezpieczeństwo pracy

Waga g Wersja Nr art. EUR KO

 550 aluminiowy 40 00 815 984 15,50 WC17

1050 aluminiowy 40 00 815 985 21,80 WC17

40 00 815 984



Obrotowy klin do rozłupywania
dzięki toczonemu kształtowi powstaje duży skok · ułatwia do rozłupywanie 
większych kawałków drewna

Waga g Wersja Nr art. EUR KO

800 aluminiowy 40 00 815 986 20,40 WC17
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Klin do rozłupywania
wykuty ze stali narzędziowej · kształt 
spiczasty · do rozłupywania krótkich pni w 
czterech kierunkach

Waga g Nr art. EUR KO

1500 40 00 815 595 10,50 WK23

Cieślica
stal chr.-wanad.  · 3-ostrzowa ze ścięciami bocznymi · ostrze polerowane · 
lakierowane na niebiesko

Dł. całkowita mm Szer. ostrza mm Nr art. EUR KO

450 45 40 00 815 580 57,80 WK09

Cieślica
z 3-stronnym szlifem · hartowana

Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

400 40 00 815 989 24,50 WC17

Łom naciągowy
proste, ciężkie wykonanie · ostrze hartowane i szlifowane na ostro

Długość ostrza mm Nr art. EUR KO

240 40 00 815 988 24,50 WC17

Łom naciągowy
wygięty · ostrze hartowane i szlifowane na ostro

Długość ostrza mm Nr art. EUR KO

240 40 00 815 990 30,50 WC17

Skrobak do kory
stal narzędziowa hartowana i szlifowana na ostro · bez trzonka

Wersja Szerokość cięcia mm Nr art. EUR KO

proste ostrze 140 40 00 815 987 16,50 WC17

Kozioł do piłowania MB 150S
ze stabilnego, wytrzymałego kątownika stalowego · wysoka odporność na 
korozję dzięki galwanicznie ocynkowanym powierzchniom · antypoślizgowa 
ząbkowana płaszczyzna podkładowa · składany do niewielkich rozmiarów

Szer. x wys. x gł. mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

81 x 790 x 850 maks. 150 40 00 815 588 34,20 WX32

Widły hakowe
z wpustem · 4 okrągłe zęby · trzonek jesionowy 1300 mm
pasuje trzonek nr art. 40 00 815 705

Długość wideł mm Waga g Nr art. EUR KO

210 1200 40 00 818 533 35,10 NCDC

Widły do ziemniaków
kuta · 4 zęby · okrągłe zęby · z lakierowanym trzonkiem jesionowym 135 cm

Długość wideł mm Waga g Nr art. EUR KO

190 1200 40 00 818 540 44,40 NXBF
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Widły
skuwka szynowa · wykonanie lekkie · cztery zęby bagnetowe · jesionowy 
trzonek T 85 cm

Długość wideł mm Dł. całkowita mm Nr art. EUR KO

280 1130 40 00 818 564 20,50 PXBF

Widły
kuta · z obsadką · 4 zęby · bez trzonka
Pasujący trzonek: Trzonek do wideł obornikowych

Model Długość 
wideł 
mm

Waga 
g

Nr art. EUR KO

północnoniemieckie 310 800 40 00 818 544 28,80 NXBF

południowoniemieckie 310 800 40 00 818 545 28,80 NXBF

Widły Erntekönig
kute · lakierowane na kolor złoty · 3 zęby · z lakierowanym trzonkiem 
jesionowym 135 cm

Długość wideł mm Waga g Nr art. EUR KO

260 1000 40 00 818 543 33,20 NXBF

Widły ABT Standard
kuta · lakierowanie na srebrno · 4 zęby · z trzonkiem 135 mm

Długość wideł mm Waga g Nr art. EUR KO

310 1500 40 00 818 542 23,70 NXBF

Widły Erntekönig
kuta · lakierowane na kolor złoty · 4 zęby · z lakierowanym trzonkiem 
jesionowym 135 cm

Model Długość 
wideł 
mm

Waga g Nr art. EUR KO

północnoniemieckie 310 1500 40 00 818 546 32,10 NXBF

południowoniemieckie 310 1500 40 00 818 547 32,10 NXBF

Mała motyczka
z krótkim trzonkiem i otworem do zawieszania

Długość cm Wersja Nr art. EUR KO

45 szeroki arkusz i 2 zęby 40 00 818 053 20,40 NXBF

Motyczka-serce
z krótkim trzonkiem i otworem do zawieszania

Długość cm Wersja Nr art. EUR KO

45 arkusz w kształcie 
serca i 2 zęby

40 00 818 054 20,40 NXBF

Mała motyczka
z krótkim trzonkiem i otworem do zawieszania

Wersja Nr art. EUR KO

motyka 40 00 818 055 21,80 NXBF



Łopatka ogrodowa
głowica stalowa · szlifowana i lakierowana · z krótkim trzonkiem 
jesionowym 45 cm · z otworem do zawieszania

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

160 70 40 00 818 057 20,40 NXBF
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Haczka IDEAL
stylisko jesionowe 135 cm

Wymiar tarczy mm Waga g Nr art. EUR KO

130 x 90 x 130 1100 40 00 815 646 33,65 NXBT

Mała motyka
stylisko jesionowe 135 cm

Wymiar tarczy mm Waga g Nr art. EUR KO

145 x 95 x 100 1000 40 00 815 644 33,65 NXBT

Motyka nadreńska
z nacięciem · rozmiar 1 · stylisko jesionowe 135 cm

Wymiar tarczy mm Waga g Nr art. EUR KO

185 x 85 x 110 700 40 00 815 648 34,50 NXBT

Motyka do karczowania IDEAL
kuta · obudowa kanciasta · stylisko jesionowe 135 cm

Wymiar tarczy mm Waga g Nr art. EUR KO

210 x 100 x 120 1500 40 00 815 650 39,90 NXBT

Motyczka z siekierką IDEAL
kuta · owalny otwór · szeroki arkusz · stylisko jesionowe 105 cm

Wymiar tarczy mm Waga g Nr art. EUR KO

430 1800 40 00 815 656 51,04 NXBT

Pułapka na myszy
z drewna bukowego · pułapka zatrzaskowa z kołyską drewnianą · 95x50 mm

Wersja Nr art. EUR KO

pułapka zatrzaskowa 40 00 818 058 1,15 NXBF

Klatka druciana / pułapka na myszy
klatka prostokątna · 1 wejście · 15 cm

Wersja Nr art. EUR KO

żywołapka 40 00 818 059 8,30 NXBF
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Łopatka do roślin (łopatka do 
kwiatów) w całości ze stali 

szlachetnej
lakierowane proszkowo na kolor 
srebrny

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

280 80 40 00 818 003 1,95 NKDN

Wygarniacz
lakierowane proszkowo na 
kolor srebrny · bez trzonka · 
odpowiednie trzonek Ø 28 mm

Szerokość robocza 
mm

Wymiar tarczy 
mm

Nr art. EUR KO

160 45 40 00 818 004 2,89 NKDN

Haczka
nóż stalowy, szlifowane boki · 
idealna do pielenia chwastów 
na ścieżkach i grządkach · bez 
trzonka · odpowiedni trzonek Ø 
28 mm

Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO

160 40 00 818 005 2,89 NKDN

Motyka ze strzemiączkiem
z obsadką stożkową · 
lakierowane proszkowo na kolor 
srebrny · bez trzonka · pasujący 
trzonek 28 mm

Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO

160 40 00 818 006 3,25 NKDN

Grabie wachlarzowe do liści
obsadka w kształcie stożka 
· lakierowane proszkowo na 
kolor srebrny · bez trzonka · 
odpowiedni trzonek Ø 24 mm

Liczba zębów Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO

22 450 40 00 818 007 4,10 NKDN

Grabie uliczne
z obsadką stożkową · lakierowane proszkowo na kolor srebrny · bez trzonka 
· odpowiedni trzonek Ø 28 mm · długość wideł 55 mm

Szerokość 
robocza mm

Liczba 
zębów

Waga g Nr art. EUR KO

295 12 440 40 00 818 008 2,70 NKDN

345 14 460 40 00 818 009 3,10 NKDN

395 16 535 40 00 818 010 3,45 NKDN

Wycinak do chwastów
bezproblemowe usuwanie chwastów · szczególnie nadaje się do usuwania 
mniszka lekarskiego · roślina chwytana jest głęboko za korzeń z czterech 
stron · pociągnięcie za uchwyt powoduje wyrzucanie wyrwanej rośliny z 
chwytaka

Szerokość 
mm

Długość mm Waga g Nr art. EUR KO

30 1000 917 40 00 819 521 49,95 NKBD

Grabie wachlarzowe do liści
tworzywo sztuczne PE · odporność na UV · do pracy na obszarach zielonych 
o średniej i dużej powierzchni · do suchych liści, gałązek i siana · efektywne 
· bez trzonka
Pasujący trzonek Ø 28 mm Art. 40 00 815 932 i art. 40 00 815 934

Liczba zębów Szerokość robocza 
mm

Nr art. EUR KO

30 750 40 00 819 544 14,30 NXBE

Grabie ogrodowe
z trzonkiem aluminiowym · lekkie narzędzie uniwersalne · do lekkich 
prac, np. grabienia liści na młodej trawie lub żwirze · z polietylenu · złączka · 
szerokość 440 mm

Liczba zębów Nr art. EUR KO

26 40 00 819 547 14,95 NXBE
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Profesjonalne grabie do liści
regulowana szerokość wachlarza · po każdej stronie dwa wzmocnione 
zęby zewnętrzne · bardzo szeroki kabłąk · nadzwyczaj wytrzymała 
szyna przestawiająca · ocynkowana powierzchnia · do wszelkich prac 
pielęgnacyjnych · także do pracy z ciężkim lub mokrym listowiem albo 
gałązkami · bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 28 mm

Liczba zębów Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO

22 320 - 480 40 00 819 546 14,95 NXBE

Grabie do trawnika
zakres regulacji szerokości 32 - 50 cm · zęby ze stali sprężynowej ·  
bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 24 mm

Liczba zębów Nr art. EUR KO

22 40 00 815 662 11,96 NUDF

Grabie do trawnika
ocynkowana powierzchnia · zakres regulacji szerokości 32 - 50 cm ·  
z mocowaniem przelotki · bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 28 mm

Liczba zębów Nr art. EUR KO

22 40 00 815 664 16,40 NUDF

Grabie
z obsadką stożkową · lakierowane proszkowo na kolor srebrny ·  
bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 28 mm

Liczba zębów Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO

32 600 40 00 815 676 15,08 NUDF

Grabie aluminiowe
krawędź wygładzająca po górnej stronie · regulowany kąt wysokości  
zębów · ocynkowana obsadka trzonka · do plantowania i równania wszelkich 
powierzchni ziemnych i żwirowych · do przygotowywania ziemi pod wysiew · 
do celów ogrodniczych · bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 28 mm

Liczba zębów Szerokość robocza mm Nr art. EUR KO

28 750 40 00 819 540 33,75 NXBE

Zbieraczka do orzechów i owoców 68090
długość trzonka płynnie regulowana w 
zakresie od 110 - 167 cm

Szerokość cm Wersja Nr art. EUR KO

23 z teleskopowym 
trzonkiem

40 00 603 594 42,00 NXBF

Miotła uniwersalna
włosie gwiaździste z tworzywa sztucznego ·  
z ukośnym nacięciem do specjalnych zastosowań 
w fugach i narożnikach · wytrzymały trzonek 
stalowy pokryty tworzywem sztucznym · ze 
stożkowym gwintem z tworzywa sztucznego · 
odporny · do stosowania latem i zimą · umożliwia 
przyjemną pracę w ergonomicznej postawie

Długość mm Nr art. EUR KO

1300 40 00 818 424 15,80 NCDR

Zestaw do zamiatania Compakt
solidna szufelka do zamiatania ustawiana do 
stosowania na zewnątrz · stal cynkowana · 
trzonek z aluminium · z uchwytem z tworzywa 
sztucznego i miotłą ryżową

Wys. całkowita mm Nr art. EUR KO

1000 40 00 819 550 20,40 NXBE
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Kubeł uniwersalny Tubtrug Gorilla
duża nośność · bardzo wytrzymały i 
odporny · 100% polietylen · odporność na 
UV i mróz · k. żółty

Zawartość 
l

Ø 
wewnętrzna

Wysokość 
cm

Nr art. EUR KO

26 39 cm 30 40 00 818 015 9,95 NXCS

42 45 cm 33 40 00 818 016 12,80 NXCS

Kubeł uniwersalny Tubtrug 
wysoka elastyczność · odporność na 
UV i mróz · duża nośność · bardzo 
mocne uchwyty · wielofunkcyjny · 
przystosowany do żywności

Zawartość  
l

Kolor Ø  
wewnętrzna

Wysokość 
cm

Nr art. EUR KO

26 nie-
bieski

39 cm 30 40 00 818 027 9,95 NXCS

42 nie-
bieski

45 cm 33 40 00 818 028 12,60 NXCS

26 ziel-
ony

39 cm 30 40 00 818 029 9,95 NXCS

42 ziel-
ony

45 cm 33 40 00 818 030 12,60 NXCS

Worek ogrodniczy
z tworzywa sztucznego odpornego na 
rozdzieranie, ściągany przy wlocie

Zawartość l Wysokość cm Ø cm Nr art. EUR KO

272 76 67 40 00 819 670 12,95 NCBS

Walec do trawnika
do wyrównywania trawników, boisk lub 
terenów sportowych · do zagęszczania 
ziemi pod wysiew · do napełniania wodą 
lub piaskiem · rama nośna powlekana 
proszkowo · króciec wlewowy i 
zamknięcie śrubowe z metalu

Długość 
uchwytu 
mm

Szerokość 
mm

Ø walca 
mm

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1140 600 400 ok. 75 40 00 819 519 181,00 NXBE

Nóż do usuwania mchu i chwastów
obsadka ocynkowana na żółto · z wymiennym nożem · obsadka do 
mocowania trzonków do narzędzi · do usuwania mchu i chwastów 
spomiędzy płyt i kostki brukowej · bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 28 mm

Nr art. EUR KO

40 00 819 542 12,90 NXBE

Przyrząd do czyszczenia kamieni narożnych, krawężników
obsadka ocynkowana na żółto · narzędzie z płaską haczką i nożem do 
usuwania mchu i chwastów · do oczyszczania krawężników i rynsztoków · 
dla dozorców i służb oczyszczania miasta · bez trzonka
Odpowiedni trzonek Ø 28 mm

Nr art. EUR KO

40 00 819 543 15,80 NXBE

Uchwyt narzędziowy
z aluminium  · szyna prowadząca 50 cm · 2 haczyki · 4 uchwyty · Nośność 
na uchwyt maks. 10 kg kg · udźwig całkowity 40 kg · ze śrubami, kołkami i 
zaślepkami

Nr art. EUR KO

40 00 819 667 18,50 NKAW

Uchwyt narzędziowy
z aluminium  · szyna prowadząca 75 cm · z 5 uchwytami · Nośność na 
uchwyt maks. 10 kg kg · udźwig całkowity 60 kg · ze śrubami, kołkami i 
zaślepkami

Nr art. EUR KO

40 00 819 668 19,90 NKAW

Uchwyt narzędziowy
luzem · Nośność/na uchwyt maks. 10 kg kg · 1 JS = 2 szt.

Nr art. EUR KO

40 00 819 669 6,50 NKAW



Konewka
ocynkowana · srebrna · ze zdejmowaną głowicą do podlewania

Zawartość l Nr art. EUR KO

10 40 00 819 683 16,80 NXCZ
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Konewka
tworzywo sztuczne · k. zielony · z sitkiem

Zawartość l Nr art. EUR KO

10 40 00 819 681 5,65 NCBH

Nazwa Nr art. EUR KO

Zapasowe sitko do konewki 40 00 819 682 2,00 NCBH

Akcesoria

Sierp styryjski
półkuty · szlifowany · z futerałem ostrza

Rozmiar Długość mm Nr art. EUR KO

0 450 40 00 815 690 9,95 NKDN

Sierpokosa
półkuta · szlifowana · z futerałem ostrza

Długość mm Nr art. EUR KO

340 40 00 815 691 9,95 NKDN

Kosa
półkuta · polerowana · gotowa do koszenia · szlifowana · z futerałem ostrza

Długość mm Nr art. EUR KO

600 40 00 815 693 24,80 NECH

650 40 00 815 694 27,10 NECH

Kosiska
z ocynkowanej rury stalowej 1a · kompletne z podwójnym pierścieniem i kluczem 
· trzonki drewniane · regulowane i wymienne · model gięty · rura owalna

Długość mm Nr art. EUR KO

1500 40 00 815 698 15,80 NECH

Chwytak nożycowy do śmieci
z aluminium · do zbierania śmieci · mechanika wewnętrzna · chwytaki są 
antypoślizgowe · otwór chwytaka 65 mm

Długość mm Waga kg Nr art. EUR KO

920 0,25 40 00 818 002 7,95 PECH

Chwytak nożycowy do śmieci
wersja lekka, poręczna · wysokogatunkowa gięta rurka aluminiowa 
· elementy chwytaka i spustu ze stali ocynkowanej · niezawodne 
uruchamianie przez poprowadzoną wewnętrznie linkę drucianą · dźwignia 
spustowa służy jednocześnie do transportu, jak i zawieszania narzędzia · do 
zastosowań profesjonalnych · Made in Germany

Długość mm Otwór chwyta-
ka mm

Waga kg Nr art. EUR KO

980 65 0,30 40 00 818 555 29,95 NXCI

Chwytak nożycowy do śmieci
wersja lekka, poręczna · wysokogatunkowa gięta rurka aluminiowa 
· elementy chwytaka i spustu ze stali ocynkowanej · niezawodne 
uruchamianie przez poprowadzoną wewnętrznie linkę drucianą · idealne 
do pracy w trudno dostępnych miejscach, np. w żywopłocie lub przy 
oczyszczaniu rowów · do zastosowań profesjonalnych · Made in Germany

Długość mm Otwór chwyta-
ka mm

Waga kg Nr art. EUR KO

1500 65 0,40 40 00 818 556 74,80 NXCI
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Chwytak do odpadów
wersja lekka, poręczna · wysokogatunkowa gięta rurka aluminiowa · 
elementy chwytaka ze stali ocynkowanej · płytki chwytające ze stali 
szlachetnej · połączenie między chwytakiem a spustem poprzez 
ocynkowaną, poprowadzoną wewnętrznie drucianką linkę · niezastąpione 
narzędzie do uniwersalnych zastosowań w każdym domu i zakładzie 
· można stosować zarówno do wyrywania chwastów, jak i innych 
przydomowych prac · Made in Germany

Otwór chwytaka 
mm

Długość 
mm

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

65 980 0,3 40 00 818 554 34,20 NXCI

Szczypce chwytakowe
do puszek, śmieci itd. · do sprzątania środowiska · wersja lekka, poręczna · 
rękojeść i uchwyt malowane proszkowo · pozostałe elementy ocynkowane · 
chwytak w powłoce z plastiku

Długość mm Otwór chwy-
taka mm

Waga kg Nr art. EUR KO

ok. 920 105 0,40 40 00 818 532 11,66 NXBE

Szczypce chwytakowe
do papieru, śmieci itd. · do sprzątania środowiska · wersja lekka, poręczna 
· trzonek aluminiowy z linką stalową i rękojeścią z tworzywa sztucznego 
malowaną proszkowo · pozostałe elementy ocynkowane

Długość mm Otwór chwyta-
ka mm

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

ok. 900 35 0,22 40 00 818 530 7,45 NXBE

Chwytak do śmieci
do precyzyjnego opróżniania wiader na śmieci lub higienicznego usuwania 
odpadów i ciał obcych z umywalek oraz innych urządzeń · uchwyty 
pokryte natryskiwanym tworzywem sztucznym · z uchwytem z tworzywa 
sztucznego

Długość mm Waga kg Nr art. EUR KO

450 0,223 40 00 819 551 29,40 NXBE

Chwytak 50
do zbierania śmieci i odpadów wewnątrz i na zewnątrz · chwytaki są 
antypoślizgowe i pokryte natryskiwanym tworzywem sztucznym w celu 
szybkiej pracy również na gładkim podłożu · anodowana rura aluminiowa z 
wewnętrzną mechaniką · ocynkowana głowica z zaciśniętymi skorupami · 
otwór chwytaka 10,5 cm

Długość mm Waga kg Nr art. EUR KO

900 0,302 40 00 819 552 26,40 NXBE

Nr art. 40 00 818 221

Szerokość cięcia mm 410

Wydajność cięcia mm 20-70

Regulacja wysokości cięcia 5-krotne

Zbieracz skoszonej trawy l 50

Napięcie akumulatora V 40

Waga kg 17,8

Czas pracy (wartość orientacyjna) min 52 (akumulator 40 V 220)

Kosiarka do trawy akumulatorowa 

40LM41
równomierny efekt cięcia · niewielkie 
wibracje · oszczędność miejsca dzięki 
łatwemu przekładaniu · długi czas 
pracy i łatwe uruchamianie silnika
pasujący akumulator art. 
40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 
40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i 
ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 221 209,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 222

Szerokość cięcia mm 350

Wydajność cięcia mm 20-70

Regulacja wysokości cięcia 5-krotne

Zbieracz skoszonej trawy l 50

Napięcie akumulatora V 40

Waga kg 15

Czas pracy (wartość orientacyjna) min 60 (akumulator 40 V 220)

Kosiarka do trawy akumulatorowa 

40LM35
równomierny efekt cięcia · niewielkie 
wibracje · oszczędność miejsca dzięki 
łatwemu przekładaniu · długi czas 
pracy i łatwe uruchamianie silnika
pasujący akumulator art. 
40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 
40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i 
ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 222 167,00 NJAZ
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Nr art. 40 00 818 223

Napięcie akumulatora V 40

Narzędzie do cięcia głowica tnąca 2-żyłkowa

Promień krawędzi tnącej mm 300

Waga kg 3

Podkaszarka akumulatorowa 40T07
 poręczna dzięki lekkiej konstrukcji · niewielkie wibracje · duża wydajność 
cięcia dzięki dwużyłkowemu systemowi cięcia · łatwe wymiana żyłki · 
wydajna i niewymagająca konserwacji dzięki silnikowi bezszczotkowemu
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 223 108,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 224

Napięcie akumulatora V 40

Narzędzie do cięcia głowica tnąca 2-żyłkowa

Promień krawędzi tnącej mm 300

Waga kg 2,2

Podkaszarka akumulatorowa 40T05
wygodna pozycja robocza dzięki funkcji teleskopowej · poręczna dzięki 
lekkiej konstrukcji · niewielkie wibracje · duża wydajność cięcia dzięki 
dwużyłkowemu systemowi cięcia · łatwe wymiana żyłki · wydajna i 
niewymagająca konserwacji dzięki silnikowi bezszczotkowemu 
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 224 66,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 225

Napięcie akumulatora V 40

Dł. cięcia mm 500

Grubość cięcia mm 18

Waga kg 4,3 (bez akumulatora)

Nożyce ogrodowe akumulatorowe 40PHA
poręczna dzięki lekkiej konstrukcji · duży zasięg w przedłużeniem trzonka · 
niewielkie wibracje · z wieloma możliwościami wychylania · kąt wychylenia 
od -45° do 90°
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 225 125,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 226

Napięcie akumulatora V 40

Dł. cięcia mm 610

Grubość cięcia mm 27

Waga kg 2,7 (bez akumulatora)

Nożyce ogrodowe akumulatorowe 40HD61
poręczna dzięki lekkiej konstrukcji · wydajna i niewymagająca konserwacji 
dzięki silnikowi bezszczotkowemu · niewielkie zużycie dzięki ochronie 
ograniczającej na końcówce · szybka praca z dużą prędkością skrawania · 
stabilna konstrukcja
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 226 75,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 227

Napięcie akumulatora V 40

Prędkość przepływu powietrza m/s 51

Strumień przepływu m³/h 730

Czas pracy (wartość orientacyjna) min 36 (akumulator 40 V 220)

Waga kg 1,9 (bez akumulatora)

Dmuchawa akumulatorowa
wydajna i niewymagająca konserwacji dzięki silnikowi bezszczotkowemu 
· bezstopniowa dźwignia obsługi · poręczna dzięki lekkiej konstrukcji · 
niewielkie wibracje
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 227 100,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 228

Napięcie akumulatora V 40

Dł. cięcia mm 400

Waga kg 3,6 (bez akumulatora)

Akumulatorowa piła łańcuchowa 40CS15
wydajna i niewymagająca konserwacji dzięki silnikowi bezszczotkowemu 
· poręczna dzięki lekkiej konstrukcji · cięcie dużych gałęzi i pni bez trudu · 
bezstopniowa dźwignia obsługi
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 228 167,00 NJAZ
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Nr art. 40 00 818 229

Napięcie akumulatora V 40

Dł. cięcia mm 200

Waga kg 3,3 (bez akumulatora)

Nożyce do przycinania wysokich gałęzi i krzewów 40PS
duża wydajność skrawania: 8 m/s · ze zintegrowanym ogranicznikiem gałęzi ·  
duży zasięg w przedłużeniem trzonka · niewielkie wibracje
pasujący akumulator art. 40 00 818 230 oraz 40 00 818 231 
pasująca ładowarka art. 40 00 818 232
Dostawa bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO

40 00 818 229 125,00 NJAZ

Akumulator
pasuje do wszystkich urządzeń systemu akumulatorów Cramer 40 V · 
optymalne połączenie w sieć przez złącze Bluetooth i kompatybilny z 
aplikacją GreenGuide · zintegrowane przyłącze USB

Napięcie 
akumulato-
ra V

Pojemność 
akumulatora 
Ah

Waga kg Nr art. EUR KO

40 5,5 1,3 40 00 818 230 159,00 NJAZ

40 5,25 0,85 40 00 818 231 92,00 NJAZ

Nr art. 40 00 818 232

Napięcie akumulatora V 40

Prąd ładowania A 3

Ładowarka
ładowarka do akumulatorów Cramer 40V220 i 40V110 · dzięki wbudowanej 
dmuchawie chłodzącej akumulatory ładują się jeszcze szybciej

Nr art. EUR KO

40 00 818 232 50,00 NJAZ

Nr art. 40 00 809 232

Gł. skrawania mm 90

Piła o Ø mm 315

Szerokość stołu mm 550

Długość stołu mm 800

Moc silnika kW 2

Moc znamionowa 230 / 50 V / Hz

Waga kg 40

Piła stołowa HT 315
duży stół do pił · 2 odciągi pyłu · wąż odsysający · zdejmowany wzdłużny 
ogranicznik ruchu z szybkim unieruchomieniem · precyzyjne prowadzenie 
także przy cięciu na skos · bezpieczny dosył przez wzdłużny ogranicznik 
ruchu mogący służyć za poprzeczny ogranicznik ruchu · niezmontowana ·  
z piłą widiową
pasujące brzeszczoty do piły tarczowej, zobacz nr art. 40 00 814 901 / 
40 00 815 458 
pozostałe akcesoria w rozdziale 5

Nr art. EUR KO

40 00 809 232 295,00 NXAN

Nr art. 40 00 818 180

Maks. napełnienie bębna l 125

Moc silnika kW 0,5

Napięcie sieciowe V / Hz 230/50

Waga kg 55,5

Betoniarka Euro-Mix 125
z kołami i kołem ręcznym · izolowana wg VDE · klasa ochrony II ·  
z wyzwalaczem zanikowym

Nr art. EUR KO

40 00 818 180 469,00 NBAJ

Nr art. 40 00 818 181

Maks. napełnienie bębna l 140

Moc silnika kW 0,5

Napięcie sieciowe V / Hz 230/50

Waga kg 63

Betoniarka SM 145 S
z kołami i kołem ręcznym · izolowana wg VDE · klasa ochrony II ·  
z wyzwalaczem zanikowym

Nr art. EUR KO

40 00 818 181 689,00 NBAJ



Nr art. 40 00 818 037

Model Blue Flame 4200 W

Moc powietrza m³/h 40

Moc grzewcza kW 4,2

Ciśnienie przyłączeniowe 
urządzenia bar

0,05

Waga kg 13,1

Dł. x szer. x wys. mm 375 x 460 x 775

Grzejnik gazowy Blue Flame 4200 W
Ekologiczny gazowy piec grzewczy Blue Flame 4200 W (z termostatem) 
charakteryzuje się dużą mocą grzewczą przy niskim zużyciu. Urządzenie jest 
przenośne, płynnie regulowane; działa niezależnie od prądu i nie potrzebuje 
zewnętrznego odciągu dymu. idealne do ogrzewania altan ogrodowych, 
przedsionków namiotów i zadaszonych tarasów oraz do wszystkich 
innych dobrze wentylowanych obszarów na zewnątrz z zabezpieczeniem 
przed warunkami atmosferycznymi, nad poziomem ziemi, z minimalnym 
rozmiarem 40 m³ do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych oraz do 
zastosowań komercyjnych należy stosować regulator ciśnienia typu F1-t 
(nie znajduje się w zakresie dostawy, patrz 40 00 818 039), wielkość butli 
gazowej 5 kg lub 11 kg (masa wypełnienia)

Model Nr art. EUR KO

Blue Flame 4200 W 40 00 818 037 148,00 NXBA
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 40 00 818 038

Model Blue Flame 4200 W Pure

Moc powietrza m³/h 40

Moc grzewcza kW 4,2

Ciśnienie przyłączeniowe 
urządzenia bar

0,05

Waga kg 11,8

Dł. x szer. x wys. mm 390 x 435 x 780

Grzejnik gazowy
stylowy gazowy piec grzewczy o wyglądzie stali szlachetnej z zamkniętą 
przestrzenią do ustawiania butli, płynnie regulowany oraz z wygodnym, 
elektronicznym zapłonem piezo spalanie odbywa się przez wytrzymałą 
listwę palnika ze stali szlachetnej za pomocą widocznego niebieskiego 
płomienia, co zapewnia stałe ogrzewanie pomieszczenia (ciepło 
cyrkulacyjne) element termiczny, zabezpieczenie przed brakiem tlenu 
i regulator niskiego ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadmiernym 
ciśnieniem oraz termicznym urządzeniem odcinającym zapewniają 
największe bezpieczeństwo, również w pomieszczeniach mieszkalnych 
rozmiar butli gazowej 5 kg lub 11 kg (masa wypełnienia)

Model Nr art. EUR KO

Blue Flame 4200 W Pure 40 00 818 038 265,00 NXBA

Nr art. 40 00 818 039

Moc kg/h 1,5

Waga kg 0,42

Dł. x szer. x wys. mm

Regulator ciśnienia HGD 1/2 D
regulator ciśnienia gazu z zabezpieczeniem termicznym do korzystania z 
gazowych pieców grzewczych we wnętrzach. największe bezpieczeństwo 
dzięki regulatorowi dwustopniowemu wyposażony w manometr 
kontrolny do kontroli szczelności przyłącza butelki oraz termiczny zawór 
bezpieczeństwa, który w razie pożaru zapobiega niekontrolowanemu 
wyciekowi gazu, zgodnie ze stanem techniki to urządzenia spełnia 
najwyższe wymogi bezpieczeństwa tylko w połączeniu z gazowymi piecami 
grzewczymi ROWI maks. dozwolone ciśnienie: 16 barów

Nr art. EUR KO

40 00 818 039 46,50 NXBA

Nr art. 40 00 818 200

Moc kW 2-4,3

Zużycie g/h ok. 328

Ciśnienie na przyłączu mbar 50

Waga kg ok. 2,5

Dł. x szer. x wys. mm

Grzejnik promiennikowy g

grzejnik promiennikowy z nakładką na podczerwień do 5 lub 11 kg · płynna 
regulacja · z zabezpieczeniem przed zapłonem
dostawa z wężem przyłączowym, regulatorem ciśnienia gazu i uchwytem 
nakładanym bez butli gazowej
Artykuł sezonowy

Nr art. EUR KO

40 00 818 200 47,50 NXCB

Wąż gazowy g

z dwóch stron gwint lewoskrętny 1/4 cala
pasują do grzejnika promieniowego na podczerwień, nr art. 40 00 818 200
Artykuł sezonowy

Długość cm Waga kg Nr art. EUR KO

ok. 40 ok. 0,085 40 00 818 210 6,80 NUDV
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Model Nr art. EUR KO

HGH 15000 / 3 Inox 40 00 818 131 132,00 NXBA

Nr art. 40 00 818 132

Model HGH 30000 / 4 Inox

Moc powietrza m³/h 430

Moc grzewcza kW 30

Ciśnienie przyłączeniowe 
urządzenia bar

0,7

Wartość przyłączeniowa 
urządzenia kg/h

2,18

Napięcie sieciowe V / Hz 230 / 50

Moc znamionowa W 70

Waga kg 6,1

Dł. x szer. x wys. mm 225 x 465 x 375

Grzejnik gazowy HGH 30000 / 4 Inox
w komplecie z reduktorem ciśnienia, wężem gazowym i zabezpieczeniem 
przed pęknięciem węża · stal szlachetna (Inox) · regulacja od 18 kW do 30 
kW
Artykuł sezonowy

Model Nr art. EUR KO

HGH 30000 / 4 Inox 40 00 818 132 189,00 NXBA

Nr art. 40 00 896 891 40 00 896 893

Model PG 12 PG 25

Moc powietrza m³/h 250 800

Moc grzewcza kW 12 10-25

Ciśnienie przyłączeniowe 
urządzenia bar

0,3 1,5

Wartość przyłączeniowa 
urządzenia kg/h

1,5 0,78 - 1,95

Napięcie sieciowe V / Hz 230/50 230/50

Moc znamionowa W 60 70

Waga kg 7 12

Dł. x szer. x wys. mm 400 x 185 x 320 450 x 260 x 410

Grzejnik gazowy PG
doskonała technika · kompaktowa budowa · duża wydajność · mobilny 
grzejnik gazowy do elastycznego, uniwersalnego zastosowania · szybkie 
uzyskanie ciepła za rozsądną cenę · do prac wykonywanych na zewnątrz, 
w dobrze wentylowanych warsztatach, na budowach, w ogrodnictwie 
lub w rolnictwie · gotowy do przyłączenia z regulatorem ciśnienia gazu · 
wąż gazowy i zabezpieczenie przed pęknięciem węża · zabezpieczenie po 
stronie użytkownika 10 A  ·  rodzaj gazu: gaz płynny kat. I 3 B/P
Artykuł sezonowy

Model Nr art. EUR KO

PG 12 40 00 896 891 252,00 NXDC

PG 25 40 00 896 893 405,00 NXDC

Regulator ciśnienia Standard g

50 mbar · do małych butli do 11 kg
pasują do grzejnika promieniowego na podczerwień, nr art. 40 00 818 200
Artykuł sezonowy

Moc kg/h Waga kg Nr art. EUR KO

1,5 ok. 0,25 40 00 818 220 9,95 NUDV

Nr art. 40 00 818 131

Model HGH 15000 / 3 Inox

Moc powietrza m³/h 420

Moc grzewcza kW 15

Ciśnienie przyłączeniowe urządzenia bar 0,7

Wartość przyłączeniowa urządzenia kg/h 1,09

Napięcie sieciowe V / Hz 230 / 50

Moc znamionowa W 25

Waga kg 3,8

Dł. x szer. x wys. mm 190 x 380 x 315

Grzejnik gazowy HGH 15000 / 3 Inox
w komplecie z reduktorem ciśnienia i wężem gazowym · stal szlachetna 
(Inox) · stopnie grzewcze ustawione na stałe
Artykuł sezonowy
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Model Nr art. EUR KO

IFH01-20H 40 00 896 904 59,00 NCAM

IFH01-33H 40 00 896 905 79,00 NCAM

IFH03-90 40 00 896 907 159,00 NCAM

IFH03-150 40 00 896 908 269,00 NCAM

Nr art. 40 00 896 904 40 00 896 905 40 00 896 907 40 00 896 908

Model IFH01-20H IFH01-33H IFH03-90 IFH03-150

Moc powietrza m³/h 250 476 708 1300

Moc grzewcza kW 1/2 1,65/3 4,5/9 5 / 10 / 15

Napięcie sieciowe V / Hz 230/50 220-240 / 50-60 380-400 / 50-60 380-400 / 50-60

Pobór prądu A 8,7 14,3 16 32

Waga kg 4,2 5,6 9,4 13,8

Dł. x szer. x wys. mm 210 x 200 x 280 250 x 250 x 390 320 x 380 x 515 410 x 330 x 540

Grzejnik elektryczny
ogrzewanie hal magazynowych i produkcyjnych, pomieszczeń na przystaniach, garaży, kontenerów budowlanych itp. · 
powlekana proszkowo obudowa z blachy stalowej z izolowanym uchwytem · bezstopniowy termostat z wydajnym 
wentylatorem do podtrzymywania stałej temperatury · hermetycznie zamknięte nierdzewiejące grzałki · zabezpieczeniem 
przed przeciążeniem wyłącznikiem termicznym · 2- lub 3-stopniowy przełącznik do ustawiania różnych stopni grzania · 
przewód przyłączeniowy nie jest dołączany do kompletu

Pasujący przewód przyłączeniowy do grzejników elektrycznych nr art. 40 00 896 907 i  
40 00 896 908: Nr art. 40 00 873 823 (16A), 40 00 873 824 (16 A) i 40 00 873 829 (32A)

Artykuł sezonowy

40 00 896 90740 00 896 905

Nr art. 40 00 896 602

Moc powietrza m³/h 250

Napięcie sieciowe V / Hz 230/50

Znamionowa moc cieplna kW 2,2

Waga kg 6

Dł. x szer. x wys. mm 300 x 200 x 315

Grzejnik elektryczny TX 2500
z wbudowanym termostatem · szybkie uzyskanie ciepła z gniazdka 
elektrycznego · do uniwersalnego zastosowania we wszystkich 
pomieszczeniach · z termostatem · idealny do wszystkich pomieszczeń 
wymagających szybkiego i bezproblemowego ogrzania · solidny, bezpieczny, 
niezawodny · bez strat mocy · cała energia elektryczna przekształcana w 
energię cieplną · możliwość używania we wszystkich pomieszczeniach, 
ponieważ nie wymaga dopływu powietrza do spalania i nie emituje spalin · 
szybkie nagrzanie pomieszczenia · wszechstronne zastosowanie dzięki 
małemu ciężarowi, łatwy transport
Artykuł sezonowy

Nr art. EUR KO

40 00 896 602 192,00 NXDC

Grzejnik szybkonagrzewający
termostat bezstopniowy · zimne powietrze · duża, stabilna obudowa · 
zabezpieczenie przed przegrzaniem · 2 stopnie przełączania: 0,75 kW /  
1,5 kW · kolor: metaliczny
Artykuł sezonowy

Moc grzewcza  
W

Napięcie sieciowe 
V / Hz

Nr art. EUR KO

1500 230/50 40 00 896 880 36,80 NCBM

(wygląd rzeczywisty 
może odbiegać od 
ilustracji)
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Radiator elektryczny
9 żeber · szybkie nagrzewanie · kółka/uchwyt do przenoszenia · włącznik/
wyłącznik · 3 poziomy przełączania: 0,8 kW / 1,2 kW / 2,0 kW · dioda 
LED zasilania · termostat do płynnego ustawiania · zabezpieczenie przed 
przegrzaniem · możliwość zwinięcia kabla · kolor: jasnoszary
Artykuł sezonowy

Moc grzewcza kW Wersja Nr art. EUR KO

2 napełnienie olejem 40 00 896 881 89,50 NCBM

(zdjęcie, podobne)

Grzejnik elektryczny
regulacja za pomocą termostatu z ochroną przed kapiącą wodą · ochrona 
przeciwmrozowa · ochrona przed przegrzaniem · pewna ochrona przed 
mrozem · czujniki mrozu zainstalowane w nieogrzewanych pomieszczeniach 
zapobiegają zamarzaniu rur wodnych oraz szkodom, jakie może powodować 
mróz na ścianach, a ponadto ułatwiają przechowywanie roślin zimą w 
domu lub w ogrodzie zimowym · w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza 
automatycznie się podgrzewają, utrzymując stały, ustawiony uprzednio 
poziom temperatury · część przednia ze stali szlachetnej, część boczna 
szare tworzywo sztuczne
Artykuł sezonowy

Moc znamionowa W Nr art. EUR KO

500 40 00 896 879 37,60 NCBM

Model Nr art. EUR KO

ALE 500 40 00 896 911 689,00 NCAO

ALE 600 40 00 896 912 985,00 NCAO

ALE 800 40 00 896 913 1115,00 NCAO

Nr art. 40 00 896 911 40 00 896 912 40 00 896 913

Model ALE 500 ALE 600 ALE 800

Wydajność odprowadzenia wilgoci l/h 2,1 2,5 3,3

Moc znamionowa W 900 1000 1200

Zakres temperatur stosowania °C 5 - 32 5 - 32 5 - 32

Maks. dzienna wydajność osuszania l 50 60 80

Moc powietrza m³/h 350 680 680

Pojemność zbiornika wody l 5,8 5,8 5,8

Napięcie sieciowe V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Waga kg 30 52 54

Osuszacz powietrza ALE
proste, niezawodne i ekologiczne osuszanie powietrza · sterowany 
higrostatem · chłodziwo · cyfrowy panel sterowniczy ze zintegrowanym 
licznikiem godzin pracy i aktualizowanym na bieżąco wskaźnikiem 
wilgotności powietrza · kółka transportowe · przyłącze węża · filtr powietrza 
wielokrotnego użytku · z odszranianiem gorącym gazem · regulacja: tryb 
ciągły / wilgotność powietrza w %



Wentylator stołowy
230 mm średnica · 2 zakresy prędkości ·  
k. biały/jasnoszary· ruch oscylacyjny
Artykuł sezonowy

Moc znamionowa  
W

Napięcie sieciowe 
V / Hz

Nr art. EUR KO

30 230 / 50 40 00 896 900 26,40 NCBM

(wygląd rzeczywisty 
może odbiegać od 
ilustracji)

Wentylator stojący
350 mm średnica · 3 zakresy prędkości ·  
k. biały/jasnoszary · ruch oscylacyjny ·  
wyciągany z 1,04 m na 1,28 m
Artykuł sezonowy

Moc znamiono-
wa W

Napięcie sieciowe 
V / Hz

Nr art. EUR KO

50 230 / 50 40 00 896 901 39,20 NCBM

(wygląd rzeczywisty 
może odbiegać od 
ilustracji)

Wentylator wieżowy
wysokość 810 mm · 3 prędkości biegu ·  
k. biały/czarny · ruch oscylacyjny
Artykuł sezonowy

Moc znamiono-
wa W

Napięcie sieciowe 
V / Hz

Nr art. EUR KO

40 220-240 / 50 40 00 896 902 57,60 NCBM

(wygląd rzeczywisty 
może odbiegać od 
ilustracji)

Wentylator podłogowy
średnica łopatek 45 cm · z kratką ochronną 
i trzema zakresami prędkości · regulowane 
nachylenie · wysoka wydajność · wbudowany 
uchwyt · długość przewodu 1,50 m
Artykuł sezonowy

Moc znamiono-
wa W

Napięcie siecio-
we V / Hz

Nr art. JS EUR KO

130 220-240 / 50 40 00 896 903 32 65,60 NCBM

Nr art. 40 00 896 919

Model MKT 251

Wydajność chłodzenia kW 2,6

Strumień objętościowy powietrza m³/h 320

Wydajność odprowadzenia wilgoci l/h max. 1,6

Zakres zastosowania 80 m³

Napięcie sieciowe V / Hz 230 / 50

Długość węża powietrza wywiewanego mm 1500

Pobór mocy W 990

Ø przejściówki powietrza wywiewanego mm 150

Waga kg 33,0

Klimatyzator MKT 251
gotowy do użycia, kompaktowy klimatyzator przenośny do chłodzenia 
pomieszczeń · chłodnica z miedzianej rury chłodzącej z lamelami 
aluminiowymi · cichy wentylator obiegowy z trzystopniową regulacją · 
seryjny wąż powietrza wywiewanego jako rura falista bez możliwości 
redukcji przekroju (Ø 140 mm), z miękkiego tworzywa sztucznego 
odpornego termicznie · wybór trybu pracy chłodzenie, wentylacja, 
osuszanie lub tryb timera · ustawienie temperatury, poziomu prędkości 
obrotowej wentylatora obiegowego za pomocą poręcznego pilota zdalnego 
sterowania na podczerwień lub pulpitu sterowniczego · kolor biały
W komplecie (seryjnie): system obsługi zdalnej za pomocą podczerwieni, 
wąż powietrza wywiewanego, dysza okienna
Artykuł sezonowy

Model Nr art. EUR KO

MKT 251 40 00 896 919 528,00 NJDC

Nr art. 40 00 896 916 40 00 896 917

Model RKL 300 RKL 360

Wydajność chłodzenia kW 3,2 3,6

Strumień objętościowy powietrza m³/h 450 450

Wydajność odprowadzenia wilgoci l/h max. 2,0 max. 2,1

Zakres zastosowania 90 m³ 100 m³

Napięcie sieciowe V / Hz 230 /50 230 / 50

Długość węża powietrza wywiewanego mm 1500 1500

Pobór mocy W 1130 1330

Ø przejściówki powietrza wywiewanego mm 140 140

Waga kg 35,0 35,0

Klimatyzator
do chłodzenia pomieszczeń roboczych i mieszkalnych · w tym małym, 
elastycznym klimatyzatorze skraplacz, sprężarka i kondensator mieszczą się 
w jednej kompaktowej obudowie · zasysane powietrze jest filtrowane, 
chłodzone i osuszane, a następnie z powrotem kierowane do pomieszczenia · 
za pomocą elastycznego węża powietrza wywiewanego ciepło i wilgoć są 
odprowadzane na zewnątrz · do pomieszczeń o kubaturze do 100 m³
Artykuł sezonowy

Model Nr art. EUR KO

RKL 300 40 00 896 916 715,00 NJDC

RKL 360 40 00 896 917 768,00 NJDC
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.



Sznur murarski
z polietylenu plecionego · made in Germany

Długość m Ø mm Kolor Siła zrywająca kg Materiał Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

 20 1,0 zielony 15 polietylen 40 00 816 670 0,06 / 1m 1,24 NUEH

 50 1,0 zielony 15 polietylen 40 00 816 671 0,04 / 1m 1,98 NUEH

100 1,0 zielony 15 polietylen 40 00 816 672 0,04 / 1m 3,56 NUEH

 50 1,7 zielony 30 polietylen 40 00 816 675 0,05 / 1m 2,36 NUEH

100 1,7 zielony 30 polietylen 40 00 816 676 0,04 / 1m 4,30 NUEH

 50 2,0 zielony 35 polietylen 40 00 816 677 0,05 / 1m 2,70 NUEH

100 2,0 zielony 35 polietylen 40 00 816 678 0,05 / 1m 4,72 NUEH

 20 1,0 czerwony 15 polietylen 40 00 817 016 0,06 / 1m 1,24 NUEH

 50 1,0 czerwony 15 polietylen 40 00 817 017 0,04 / 1m 1,98 NUEH

100 1,0 czerwony 15 polietylen 40 00 817 018 0,04 / 1m 3,56 NUEH

 50 1,7 czerwony 30 polietylen 40 00 817 019 0,05 / 1m 2,36 NUEH

100 1,7 czerwony 35 polietylen 40 00 817 020 0,04 / 1m 4,30 NUEH

 50 2,0 czerwony 30 polietylen 40 00 817 021 0,05 / 1m 2,70 NUEH

100 2,0 czerwony 35 polietylen 40 00 817 022 0,05 / 1m 4,72 NUEH

Sznur murarski
z polipropylenu · pleciony · zgodnie z DIN 83307

Długość m Ø mm Kolor Siła zrywająca kg Materiał Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

 50 1,2 biały 25 polipropylen 40 00 816 680 0,04 / 1m 2,00 NUEH

 50 1,7 biały 40 polipropylen 40 00 816 682 0,05 / 1m 2,40 NUEH

100 2,0 biały 65 polipropylen 40 00 816 684 0,05 / 1m 4,90 NUEH

 50 1,2 zielona/biała 25 polipropylen 40 00 816 660 0,04 / 1m 2,20 NUEH

 50 1,7 zielona/biała 40 polipropylen 40 00 816 661 0,05 / 1m 2,40 NUEH

100 2,0 zielona/biała 65 polipropylen 40 00 816 662 0,05 / 1m 4,90 NUEH

 50 1,2 czerwony/biały 25 polipropylen 40 00 816 665 0,04 / 1m 2,20 NUEH

 50 1,7 czerwony/biały 40 polipropylen 40 00 816 666 0,05 / 1m 2,40 NUEH

100 2,0 czerwony/biały 65 polipropylen 40 00 816 667 0,05 / 1m 4,90 NUEH

Sznur brukarski
z polipropylenu · na szpuli · zgodny z DIN 83307

Długość m Ø mm Kolor Siła zrywająca kg Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

100 3 biały 150 40 00 816 686 0,08 / 1m 7,70 NUEH

Sznur brukarski
z polipropylenu · plecionka okrągła wg DIN 83307 · fluorescencyjny

Długość m Ø mm Kolor Siła zrywająca kg Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

100 1,7 żółty  30 40 00 816 690 0,05 / 1m 4,70 NUEH

100 1,7 różowy  30 40 00 816 691 0,05 / 1m 4,70 NUEH

100 2,0 żółty  60 40 00 816 692 0,05 / 1m 4,90 NUEH

100 2,0 różowy  60 40 00 816 693 0,05 / 1m 4,90 NUEH

100 3,0 żółty 100 40 00 816 694 0,09 / 1m 8,60 NUEH

100 3,0 różowy 100 40 00 816 695 0,09 / 1m 8,60 NUEH

Lina uniwersalna
lina wielowłóknowa, w kolorze naturalnym · trzykrotnie skręcana · zgodnie z DIN 83329 · odporna na brud i wilgoć

Ø mm Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

6 40 00 816 701 0,32 / 1m 32,40 NKAV

8 40 00 816 702 0,48 / 1m 48,20 NKAV

Długość w szpuli = 100 m

Lina uniwersalna
z polipropylenu · k. pomarańczowy · trzykrotnie skręcana · zgodnie z normą DIN EN 699 · nawijana jako motek

Ø mm Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

 8 40 00 816 704 0,47 / 1m 4,65 NKAV

10 40 00 816 705 0,62 / 1m 6,15 NKAV

Długość w szpuli = 10 m  

Sznur do wiązania rusztowań
z uchem · długość 3 m · średnica 9 mm

Materiał Kolor Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

polipropylen biały 40 00 816 710 0,48 / 1m 1,45 NKAV

sizal, włókno naturalne naturalny 40 00 816 712 0,78 / 1m 2,35 NKAV40 00 816 712
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.


