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Roebuck - jakość bez kompromisów
Roebuck jest jedną z najdłużej istniejących marek 
narzędzi ręcznych na świecie.

Nasze produkty od 150 lat cieszą się zaufaniem 
i uznaniem inżynierów z największych, europejskich 
firm produkcyjnych.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę wysokiej 
jakości narzędzi zaprojektowanych i wykonanych ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb profesjonalnych 
użytkowników.

Nasi klienci mogą liczyć na skuteczne i sprawdzone 
rozwiązania oszczędnościowe polegające na obniżeniu 
całkowitego kosztu zakupu narzędzi bez utraty jakości 
i wydajności.

Narzędzia Roebuck to połączenie kompleksowości 
i najlepszego stosunku jakości do ceny.

NARZĘDZIA

Narzędzia marki Roebuck zostały stworzone z myślą 
o najbardziej wymagających użytkownikach. 
Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zaprojektowaliśmy 
produkty trwałe, wydajne i niezawodne, spełniające 
wszystkie odpowiednie normy europejskie. 
Jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość, 
czego dowodem jest wieczysta gwarancja na produkty 
marki Roebuck. 
W ramach gwarancji Brammer bezpłatnie naprawi 
lub wymieni każde narzędzie Roebuck, które nie spełni 
wymaganych kryteriów trwałości produktu - nieprawidłowe 
wykonanie lub konstrukcja, użycie wadliwego materiału. 
 

*Wszystkie podane ceny są cenami netto w walucie EURO.

Wieczysta gwarancja Roebuck dotyczy całej oferty 
narzędzi Roebuck, z wyjątkiem narzędzi do cięcia, 
materiałów ściernych, materiałów eksploatacyjnych 
(brzeszczoty, ostrza tnące, wiertła, akumulatory, wkrętaki), 
narzędzi pneumatycznych, dynamometrycznych, narzędzi 
pomiarowych, produktów wymagających kalibracji oraz 
wózków narzędziowych.
Wieczysta gwarancja Roebuck jest oferowana jako 
uzupełnienie standardowej gwarancji zawartej 
w Ogólnych Warunkach Handlowych Brammer S.A.
Brammer S.A. zobowiązuje się naprawić, wymienić lub 
zaoferować alternatywę danego narzędzia (w zależności 
od dostępności zapasów i obowiązujących przepisów).
W przypadku wyżej wymienionego roszczenia gwarancyjnego 
produkty należy zwócić do najbliższego biura Brammer*.
Jeśli masz pytania dotyczące gwarancji Roebuck, 
możesz skontaktować się z najbliższym oddziałem Brammer 
lub napisać do nas na adres:
brammer@brammer.pl

*Przyjęcie reklamacji wymaga zwrócenia wadliwego narzędzia Roebuck, 
przedstawienia dowodu zakupu oraz potwierdzenia, że jest się użytkownikiem 
końcowym narzędzia Roebuck.
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Zestaw 6 krótkich kluczy płasko-oczkowych 
z grzechotką
• norma: ISO 1711-1/ 691
• kute ze stali chromowo-wanadowej
• zaokrąglony kształt dla wygody dłoni
• jednolite, matowe wykończenie
• system grzechotki z 72 zębami
• skok zęba grzechotki co 5°
• końcówka wygięta pod kątem 15°
• zapadka zmieniająca kierunek grzechotki wbudowana w uchwyt
• rozmiary: 8-10-11-12-13-14 mm

Zestaw 6 kluczy oczkowych z grzechotką
• norma: NF ISO 1711-1, NF ISO 691
• idealny przy dokręcaniu lub luzowaniu w ciasnych miejscach
• skok zęba grzechotki co 5°
• klucz ekstrapłaski o zaokrąglonym kształcie dla wygody dłoni
• szczególnie przydatny podczas dokręcania lub odkręcania
• niewielki skok
• jednolite, matowe wykończenie
• system grzechotki z 72 zębami
• zawartość (mm): 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19

69,58
KOD: 865457

€ 
netto

123,82
KOD: 865453

€ 
netto
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ISO 
691

ISO 
1711-1

NF ISO 
1711-1

NF ISO 
691

Jakość leży u podstaw prac rozwojowych nad naszymi produktami.
Działamy zgodnie z rygorystycznym procesem kontroli jakości  na każ-
dym kluczowym etapie - od projektu do produkcji.

Jakość przede wszystkim

BEZPIECZEŃSTWO

WYDAJNOŚĆ 
I TRWAŁOŚĆ

ERGONOMIA
• Projekt dostosowany 

do bezpiecznego użytkowania
• Certyfikacja produktów
• Zgodność z normami 

i obowiązującymi przepisami

• Optymalny komfort 
użytkownika

• Redukcja wibracji - 
ograniczenie zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego 
podczas użytkowania

• Weryfikacja technicznych 
cech konstrukcyjnych

• Walidacja kryteriów 
odporności i trwałości



Pokrętło z grzechotką kompozytową, 72 zęby
• norma: ISO 3315
• grzechotka 72 zęby: skok 5°
• korpus kompozytowy
• grzechotka w technologii Push - waga o 15% lżejsza niż w przypadku 

grzechotki konwencjonalnej
• odporne na zarysowania, bez chromu

Zestaw 9 długich kluczy imbusowych 
sześciokątnych w systemie „SO EASY”
• norma: ISO 2936L
• kulista główka umożliwia pracę pod kątem do 25°
• ramię o 30% dłuższe niż w przypadku innych produktów 

dostępnych na rynku
• zaprojektowane specjalnie do trudno dostępnych śrub
• system przytrzymujący „SO EASY” utrzymuje wszystkie 

standardowe śruby, tworząc blokadę między kluczem a śrubą
• dedykowany uchwyt: otwierany jedną ręką dzięki funkcji 

przesuwania, każdy klucz jest wyjmowany indywidualnie 
bezprzesuwania pozostałych

• chromowana powłoka zapewnia 
dłuższy okres eksploatacji

• skład zestawu: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 i 10 mm

Pokrętło grzechotkowe, 72 zęby
• norma: ISO 3315/ 1174-1
• matowe wykończenie, czarny uchwyt z niebieskim pierścieniem

36,76
KOD: 827135

€ 
netto
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ISO 
2936L

zabierak długość 
(mm)

kod cena netto 
€

1/4 125 865326 19,79

3/8 195 880329 25,00

1/2 250 865327 27,93

zabierak długość 
(mm)

kod cena netto 
€

1/4 125 828239 22,08

3/8 200 880330 27,00

1/2 250 828241 28,70

ISO 
1174-1

ISO 
3315

ISO 
3315
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zabierak liczba 
elementów

kod cena netto 
€

1/4 26 865429 54,03

1/2 22 865433 87,75

zabierak liczba 
elementów

kod cena netto 
€

1/4 26 865427 58,12

1/2 22 865431 82,40

Zestaw nasadowy z grzechotką kompozytową
• wykończenie matowe
• zawartość zestawu 1/4’’ 26 szt.: 11 nasadek:  5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, 

2 przedłużki: 50 i 100 mm, 1 przegub, 1 pokrętło wkrętakowe z czarnym plastikowym 
uchwytem, 1 uchwyt przesuwny, 1 grzechotka kompozytowa 72 zęby w technologii 
Push, 1 nasadka z uchwytem na końcówki, 8 końcówek wkrętakowych: 
płaskie 3-4-4,5-5-5,5-6,5 mm oraz krzyżowe PH1-PH2

• zawartość skrzynki 1/2’’ 22 szt.: 
- 18 nasadek:  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-
30-32 mm 
- 2 przedłużki: 125 i 250 mm 
- 1 przegub,1 grzechotka kompozytowa 72 zęby w technologii Push

Zestaw nasadowy z grzechotką, 72 zęby
• zawartość zestawu: 1/4’’ 26 szt.: 11 nasadek: 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, 

2 przedłużki: 50 i 100 mm, 1 przegub, 1 pokrętło wkrętakowe z czarnym plastikowym 
uchwytem, 1 uchwyt przesuwny, 1 grzechotka 72 zęby, 1 nasadka z uchwytem 
na końcówki, 8 końcówek wkrętakowych: płaskie 3-4-4,5-5-5,5-6,5 mm oraz 
krzyżowe PH1-PH2

• zawartość skrzynki 1/2’’ 22 szt.: 18 nasadek: 10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm, 
2 przedłużki: 125 i 250 mm, 1 przegub,1 grzechotka 72 zęby

15-elementowy zestaw nasadek udarowych 
1/2’’ w kasecie metalowej
• stal chromowo-wanadowa z powłoką antykorozyjną
• zawartość: 

- 13 nasadek 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 22, 24, 27 mm 
- 1 adapter 1/2” x 3/8” 
- 1 adapter 3/8” x 1/2”

66,33
KOD: 4972098

€ 
netto

865433

865431

865427

865429



Klucz dynamometryczny z grzechotką stałą
• zgodny z normą ISO 6789 / EN26789
• dokładność +/-3%
• klucz noniuszowy mikrometryczny
• regulowany klucz z przekładanym zabierakiem czworokątnym 

w formie grzybka i wbudowaną grzechotką
• skala N-m i lbf-ft
• 2-letnia gwarancja

Wkrętak do śrub z rowkiem
• norma: DIN 5265 / DIN ISO 2380
• trzon chromowany, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa - złożona z elastomeru 

dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod kątem wysokich momentów dokręcania
• wyprodukowano w Niemczech

Wkrętak do śrub Phillips
• norma: ISO 8764
• trzon chromowany, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa - złożona 

z elastomeru dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod kątem wysokich momentów dokręcania
• wyprodukowano w Niemczech
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zabierak długość 
(mm)

moment 
obrotowy 

(Nm)

waga 
(g)

kod cena netto 
€

1/4 285 5-25 400 853392 144,10

1/2 425 20-100 1000 853393 153,01

1/2 490 40-200 1150 853394 157,59

rozmiar (mm) długość 
(mm)

kod cena netto 
€

3 80 826606 2,35

3,5 100 826607 2,40

4 100 826608 2,40

5,5 125 826609 3,10

6,5 150 826462 3,56

8 175 826464 5,11

10 200 826465 6,60

rozmiar długość 
(mm)

kod cena netto 
€

PH.0 60 826447 2,24

PH.1 80 826448 3,20

PH.2 100 826449 3,91

PH.3 150 826450 5,68

DIN 
5265

ISO 
8764

DIN ISO 
3315



Wkrętak do śrub Pozidriv
• norma: ISO 8764
• trzon chromowany, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa - złożona 

z elastomeru dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod kątem wysokich momentów dokręcania
• wyprodukowano w Niemczech

Zestaw 6 wkrętaków do śrub z rowkiem 
i Phillips
• normy: DIN 5265 / DIN ISO 2380 / ISO 8764
• trzon chromowany, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa - złożona 

z elastomeru dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod katem wysokich momentów dokręcania
• wyprodukowano w Niemczech
• zawartość: 

- 4 wkrętaki do śrub z rowkiem: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 
6,5 x 150 
- 2 wkrętaki krzyżakowe: PH 1 x 80 - PH 2 x 100

Zestaw 6 wkrętaków do śrub z rowkiem 
i Pozidriv
• normy: DIN 5265 / DIN ISO 2380 / ISO 8764
• trzony chromowane, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa - złożona 

z elastomeru dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod kątem wysokich momentów dokręcania
• zawartość: 

- 4 wkrętaki do śrub z rowkiem: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 
6,5 x 150 
- 2 wkrętaki Pozidriv: PZ 1 x 80 - PZ 2 x 100

17,84
KOD: 826572

€ 
netto

19,32
KOD: 826563

€ 
netto
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rozmiar (mm) długość 
(mm)

kod cena netto 
€

PZ.1 80 826432 3,63

PZ.2 100 826433 4,54

DIN 
5265

DIN 
5265

ISO 
8764

DIN ISO 
2380

DIN ISO 
2380

ISO 
8764

ISO 
8764



Wkrętak do śrub Torx
• trzon chromowany, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść złożona z elastomeru 

dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod kątem wysokich momentów dokręcania
• wyprodukowano w Niemczech

Zestaw 6 wkrętaków do śrub Torx
• trzon chromowany, końcówka z polerowanej stali hartowanej 

zapewnia doskonałą przyczepność do śruby
• ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść złożona z elastomeru 

dla wygody i poliamidu dla sztywności
• rękojeść z wybrzuszonym końcem, o przemyślanej konstrukcji 

zaprojektowanej pod kątem wysokich momentów dokręcania
• zawartość: T 10 x 80 - T 15 x 80 - T 20 x 100 - T 25 x 100 - 

T 30 x 115 - T 40 x 130
• wyprodukowano w Niemczech

26,35
KOD: 827147

€ 
netto
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Zestaw 5 wkrętaków z zabierakiem 
sześciokątnym z końcówką do śrub 
z rowkiem i Phillips
• normy: DIN 5265 / DIN ISO 2380 / ISO 8764
• zawartość: 

- 4 wkrętaki do śrub z rowkiem: 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 
x 125 
- 1 wkrętak krzyżakowy: PH2 x 100

27,13
KOD: 845320

€ 
netto

DIN 
5265

rozmiar długość 
(mm)

kod cena netto 
€

T 10 80 827098 3,38

T 15 80 827099 3,81

T 20 100 827100 3,91

T 25 100 827101 4,73

T 30 115 827102 5,31

T 40 130 827103 6,50



Wkrętak z uchwytem magnetycznym 1/4” 
oraz magazynkiem z bitami
• norma: DIN 3126 / ISO 1173
• dwumateriałowy ergonomiczny uchwyt ze specjalną 

antypoślizgową powłoką
• mocny magnes trwały
• chromowany sześciokątny trzon
• zawartość: 

- kształt C 6,3; długość 25 mm 
- płaski 6,5 
- krzyżakowy (PH1, PH2, PH3) 
- Pozidriv PZ2 
- Torx T15, T20, T25

Wkrętak z uchwytem magnetycznym 1/4”
• kształt C 6,3 trzon 6-kątny
• ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
• mocny magnes trwały
• długość: 125 mm
• wyprodukowano w Niemczech

Mini-wkrętak z uchwytem magnetycznym 
1/4’’ i magazynkiem z bitami
• norma: DIN 3126 / ISO 1173
• forma D 6,3
• uchwyt na końcówki z magazynkiem SMALLY, magnetyczny, 1/4”
• ergonomiczny, wielokomponentowy uchwyt z zabezpieczeniem 

antypoślizgowym
• stal nierdzewna z mocnym magnesem trwałym
• specjalnie zaprojektowane do pracy w ciasnych obszarach
• zawartość: 6 końcówek dł. 25 mm: płaska 6,5, PH1, 2, 3, PZ2 

i T15
• wyprodukowano w Niemczech

7,67
KOD: 828057

€ 
netto

13,42
KOD: 840429

€ 
netto
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ISO 
1173

DIN 
3126

ISO 
3126

ISO 
1173

29,52
KOD: 825272

€ 
netto

Szczypce nastawne z systemem „SO EASY”
• norma: DIN ISO 8976
• stal chromowo-wanadowa
• do użycia jako drugi klucz w celu dokręcenia nakrętek
• klucz mocno chwytający wszystkie nakrętki, zarówno metryczne 

jak i calowe
• eliminuje ryzyko uszkodzenia (zaokrąglenia) chwytanej nakrętki 

lub śruby
• trójstronny chwyt pozwala odkręcać również nakrętki 

uszkodzone, zardzewiałe i zaokrąglone
• klucz o szybkiej regulacji poprzez 

przesuwanie zębatki
• klucz samoblokujący, zapobiega 

poślizgowi na danym przedmiocie
• 13-pozycyjny klucz
• długość: 260 mm
• waga: 330 g 
• wyprodukowano w Niemczech

19,87
KOD: 840481

€ 
netto

DIN ISO 
8976
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Szczypce nastawne „SO EASY”
• stal chromowo-wanadowa
• uzębienie hartowane 56 HRC
• szczypce z szybkim i bezpośrednim systemem 

regulacji na obrabianym przedmiocie za 
pomocą przycisku

• zwiększony zakres o 30%
• szczypce samoblokujące, zapobiegające 

poślizgowi na danym przedmiocie
• system zapobiegający zaciśnięciu palców
• wyprodukowano w Niemczech

Szczypce nastawne „SO EASY” 
z rękojeścią dwukomponentową
• złącze wsuwkowe o bardzo dużej wytrzymałości i stabilności
• samozaciskające się na wężach i śrubach - dla bezpiecznej 

i nie wymagającej używania dużej siły pracy
• wytrzymała budowa 
• długość: 250 mm
• odporna stal chromowo-wanadowa 
• polerowana powierzchnia

długość 
(mm)

max. 
rozwarcie 

(mm)

pozycje 
regulacji

waga 
(g)

kod cena netto 
€

180 42 18 180 865236 20,94

250 50 25 335 865237 22,63

300 70 30 545 865238 31,04

25,46
KOD: 880592

€ 
netto 32,64

KOD: 880594

€ 
netto

Szczypce nastawne VDE
• łatwy do regulacji mechanizm zapadkowy umożliwiający 

dostosowanie do rozmiaru obrabianego elementu, nawet 
bez konieczności naciskania przycisku

• złącze wsuwkowe o bardzo dużej wytrzymałości i stabilności
• zęby hartowane indukcyjnie
• długość: 250 mm
• samozaciskające się na wężach i śrubach - dla bezpiecznej 

pracy, niewymagającej używania dużej siły
• smukła, solidna konstrukcja
• odporna stal chromowo-wanadowa 
• chromowane wykończenie
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Narzędzie wielofunkcyjne
• 9 narzędzi w 1
• idealne w każdych okolicznościach
• łatwe do przenoszenia
• 1 szczypce uniwersalne
• 1 ostrze
• 1 pilnik
• 1 brzeszczot
• 3 wkrętaki (2 szczelinowe, 1 Pozidriv)
• 1 otwieracz puszek
• 1 przebijak
• sztywne etui z uchwytem na pasek
• długość: 16,5 cm (otwarte), 10,5 cm 

(zamknięte), grubość: 4,5 cm

Szczypce tnące ukośne 25°, Ergotech
• stal C 60
• zwiększona siła nacisku
• zoptymalizowane przeniesienie mocy
• długość: 180 mm
• ostrza poddane obróbce indukcyjnej 60 HRC
• cięcie: 

- struna fortepianowa o maksymalnej średnicy 2,3 mm 
- linka stalowa o maksymalnej średnicy 2,7 mm 
- gwóźdź, szpilka o maksymalnej średnicy 3,8 mm

• wyprodukowano w Niemczech

22,00
KOD: 860556

€ 
netto

sztywne etui 
z uchwytem na pasek

kompaktowy 
- łatwy w transporcie

9 w 1 
narzędzia na każdą 

okoliczność 

automatycza 
blokada - większe 
bezpieczeństwo 
podczas otwierania 
i zamykania narzędzia

Wielofunkcyjne szczypce tnące, ukośne 25°, 
izolowane VDE 1000V
• zwiększona siła nacisku
• zoptymalizowane przeniesienie mocy
• ostrza poddane obróbce indukcyjnej 60 HRC
• 6-funkcyjne szczypce: 

- cięcie do 2,0 mm (struna fortepianowa) 
- zdejmowanie izolacji: 1,5 i 2,5 mm2 
- zagniatanie końcówek kablowych 1,5 i 2,5 mm2 
- cięcie gwintowanych śrub 3,5 i 4 mm 
- zaciąganie i zaciskanie kabli 4,5 i 6 mm 
- szczypce z cienkimi noskami do precyzyjnego cięcia z przodu

• wykończenie: chromowane
• zatwierdzone 1000V VDE
• długość: 180 mm
• wyprodukowano w Niemczech

30,39
KOD: 840526

€ 
netto

DIN ISO 

5746/EN

IEC 
60900: 
2004

27,23
KOD: 840524

€ 
netto



Obcinak do rur kompozytowych 
i ochronnych
• do cięcia giętkich rur ochronnych (18 do 35 mm), 

bez uszkadzania wewnętrznej rurki
• przecina polietylen siatkowy i osłony wielowarstwowe 

bez deformacji do średnicy 25 mm
• przecina PCW, izolacje sztywne zwykłe i węże elastyczne
• cięcie czyste i bez zniekształceń
• nadające się do ponownego 

naostrzenia wymienne ostrze ze stali 
stosowanej do produkcji noży 
kuchennych

• długość: 210 mm, waga: 320 g
• wyprodukowano w Niemczech

Nitownica
• nitownica do nitów aluminiowych 

i stalowych
• wydajność nitowania: 

aluminium o średnicy od 2,4 do 5 mm

Zestaw lusterek inspekcyjnych 
z podświetleniem
• Zestaw lusterek w sztywnym etui na zamek, składający się 

z następujących elementów:
• 1 uchwyt teleskopowy (długość po złożeniu/rozłożeniu: 180/660 mm)
• 1 okrągłe lusterko o średnicy 60 mm
• 1 lusterko prostokątne
• 1 lampa LED
• 1 magnes o mocy 4 kg
• 3 baterie L1154

Zestaw: nitownica z nitami
• plastikowa walizka zawierająca: 

- 1 nitownica (nr ref. 855260) 
- 200 nitów aluminiowych/stalowych

• nity: 2,4 x 5,5 - 3,2 x 6 - 4 x 6 - 4,8 x 6

84,63
KOD: 840506

€ 
netto

21,24
KOD: 855260

€ 
netto

51,50
KOD: 864599

€ 
netto

55,75
KOD: 862417

€ 
netto
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produkt kod cena netto 
€

Ostrze do obcinaka do rur 
kompozytowych i ochronnych 840544 14,74



Obcinak do rur
• do cięcia grubościennych rur z tworzywa sztucznego oraz rur 

kompozytowych o średnicy 26,0 - 40,0 mm
• system z grzechotką dla łatwiejszego i lżejszego cięcia
• do rur wielowarstwowych, PE, HDPE
• automatyczne zabezpieczenie ostrza
• ruchome szczęki podtrzymujące ustawiają rurę w idealnej pozycji 

do prostopadłego cięcia
• nadające się do ponownego naostrzenia wymienne ostrze ze stali 

specjalnej
• czyste i precyzyjne cięcie
• długość: 210 mm
• waga: 465 g
• wyprodukowano w Niemczech

81,49
KOD: 840508

€ 
netto
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Szczypce do zagniatania końcówek 
kablowych z zestawem 5 matryc
• 5 różnych rodzajów matryc do większości zastosowań 

związanych z zaciskaniem
• szybka zmiana matrycy w ciągu 5 sekund
• system automatycznego sprzęgania matrycy
• łatwość użycia dzięki zastosowaniu przemyślanego środka 

ciężkości, wygiętej głowicy i ergonomicznym uchwytom
• automatyczne odłączanie zacisku dla lepszego zaciskania
• stała jakość zaciskania dzięki precyzyjnym profilom i blokadzie
• stal chromowo-wanadowa, hartowana olejem i odpuszczana
• siła zaciskania nastawiona i skalibrowana fabrycznie, regulowana
• polerowana głowica i dwukomponentowa rękojeść
• magazynek do przechowywania (5 matryc) 

z klipsem mocującym na pasek
• układ matryc: 

- otwory złączek nieizolowane: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ 
oraz +6,0 - 10,0 mm2 (20-8 AWG) 
- nieizolowane jarzma z otwartym trzonem: 0,5-6,0 mm2 (20-10 
AWG) 
- wstępnie izolowane jarzma: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG) 
- końcówki do przewodów: 0,25 do 6,0 mm2 (24-10 AWG) 
- końcówki do przewodów: 10/16/25 mm² (8-4 AWG)

• wyprodukowano w Niemczech

Szczypce do zaciskania końcówek
• do cięcia i zdejmowania przewodów oraz do zaciskania 

izolowanych i nieizolowanych końcówek
• funkcja cięcia prętów miedzianych i mosiężnych 

M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0 i 5,0 mm, 18-10 (AWG)
• polerowana głowica
• ramiona osłonięte PCW
• zastosowanie: końcówki izolowane i złącza
• waga: 236 g

244,19
KOD: 845359

€ 
netto

22,35
KOD: 845343

€ 
netto

produkt kod cena netto 
€

Ostrze do obcinaka do rur 840542 32,26



Szczypce zaciskowe o szczękach krótkich
• 4 pozycje
• czarna powłoka kataforetyczna
• obsługa jedną ręką
• zakres: 

- profil 6-kątny: 55 mm 
- profil okrągły: 55 mm

• głębokość: 75 mm
• wyprodukowano we Francji

Szczypce zaciskowe o szczękach głębokich
• 4 pozycje
• czarna powłoka kataforetyczna
• obsługa jedną ręką
• zakres: 

- profil 6-kątny: 105 mm 
- profil okrągły: 95 mm

• głębokość: 85 mm
• wyprodukowano we Francji

Szczypce do zaciskania końcówek 
z zestawem końcówek w kasecie z tworzywa
zawartość:
• 1 pudełko z końcówkami izolowanymi (nr ref. 860239)
• 1 szczypce do zaciskania końcówek (nr ref. 845343)

Szczypce zaciskowe o szczękach długich
• 4 pozycje
• czarna powłoka kataforetyczna
• obsługa jedną ręką
• zakres: 

- profil 6-kątny: 80 mm 
- profil okrągły: 95mm

• głębokość: 73 mm
• wyprodukowano we Francji

28,77
KOD: 845295

€ 
netto

38,38
KOD: 845297

€ 
netto

99,85
KOD: 860247

€ 
netto

30,57
KOD: 845299

€ 
netto

13 |
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Szczypce zaciskowe typu G-MAX
• 6 pozycji
• szczęki zaciskają się równolegle
• szerokość szczęk: 16 mm
• szczęki ze stali kutej, rowkowane, hartowane, z uzębieniem 

w 58/60 HRC
• precyzyjne i mocne mocowanie (od 300 do 600 DaN)
• wysoce odporna na korozję powłoka techniczna
• ergonomia: łatwe zaciskanie i odblokowywanie jedną ręką
• regulacja siły zaciskania za pomocą pokrętła
• zakres: 

- profil 6-kątny: 130 mm 
- głębokość: 90 mm 
- długość: 270 mm

Imadło warsztatowe
• stal szlachetna z chromowaniem na głowicy śrubowej i trzpieniu
• twardość szczęk mocujących: 48-55 HRC
• obciążenie zrywające: 650 N/mm²
• szczęki do zaciskania rur
• kasowanie/regulacja luzu śrubą
• dostępne w postaci stałego imadła z możliwością dodania 

podstawy obrotowej

Obrotowa podstawa imadła

Stempel teleskopowy
• możliwość rozszerzenia poprzez przesuwanie
• końcowa regulacja za pomocą śruby
• bezpieczna blokada
• antypoślizgowe gumowe podkładki mocujące
• narzędzie wielofunkcyjne: 

UTRZYMANIE, WSPARCIE, BLOKADA
• maksymalne obciążenie: do 60 kg

42,16
KOD: 865204

€ 
netto

szerokość 
szczęk (mm)

rozwarcie 
szczęk (mm)

wymiary szczęk 
(m )

kod cena netto 
€

125 160 125 x 21 x 12,5 860550 210,00

150 190 150 x 23 x 12,5 860551 252,00

długość 
min-max (cm)

waga (kg ) kod cena netto 
€

65 - 115 1,30 865200 27,47

101 - 177 1,7 865201 30,54

160 - 290 2,30 865202 34,87

do imadeł 
o szerokości (mm)

kod cena netto 
€

125 860553 16,41

150 860554 16,41

20 kg 
max

45° 
max

60 kg 
max



Ścisk śrubowy żeliwny
• podstawa i suwak z żeliwa GS
• stalowa szyna walcowana zabezpieczona przez malowanie elektroforetyczne
• wyprodukowano we Francji

Ścisk śrubowy żeliwny profesjonalny
• ramiona wykonane z żeliwa GS o wysokiej wytrzymałości, 

zabezpieczenie epoksydowe
• stalowa szyna ciągnięta na zimno
• wyprodukowano we Francji
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zakres (mm) glębokość 
szczęk (mm) szyna (mm ) kod cena netto 

€
200 80 30x8 652557 24,82
300 80 30x8 611933 25,74
400 80 30x8 611934 26,63
500 80 30x8 611935 27,58
600 80 30x8 652558 28,56
800 80 30x8 652559 30,26
300 100 35x9 652560 30,00
400 100 35x9 652561 31,21
500 100 35x9 652562 32,40
600 100 35x9 611936 33,77
800 100 35x9 611937 36,21
1000 100 35x9 611938 38,74
1500 100 35x9 652563 44,95
2000 100 35x9 652564 57,39
400 150 40x9 652565 50,05
600 150 40x9 652566 53,30
800 150 40x9 652567 56,61
1000 150 40x9 652568 60,11
1500 150 40x9 652569 69,93
2000 150 40x9 652570 82,14

zakres (mm) głębokość 
szczęk (mm) szyna (mm ) kod cena netto 

€
200 80 30x8 611171 35,16
300 80 30x8 611172 36,39
400 80 30x8 611173 37,98
500 80 30x8 611174 39,95
600 80 30x8 611175 41,70
800 80 30x8 611176 45,47
300 100 35x9 652543 44,44
400 100 35x9 652544 45,98
500 100 35x9 652545 48,63
600 100 35x9 652546 50,16
800 100 35x9 652547 55,11
1000 100 35x9 652548 60,02
1500 100 35x9 652549 72,42
2000 100 35x9 652550 92,63
400 150 40x9 652551 67,21
600 150 40x9 652552 75,11
800 150 40x9 652553 82,82
1000 150 40x9 652554 90,67
1500 150 40x9 652555 110,09
2000 150 40x9 652556 129,49
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Młotek 3-materiałowy
• główka ze stali węglowej
• obróbka po odpuszczeniu 

- twardość między 52 a 59 HRC 
- głębokość utwardzania 46 HRC do 3 mm od powierzchni 
bijaka 
- twardość zawsze poniżej 35 HRC (eliminuje ryzyko 
pęknięcia)

• młotek trójmateriałowy: 
1) włókno szklane (odporne na zmiany środowiska) 
2) polipropylen (ograniczenie drgań) 
3) SEBS (formowanie)

• polerowana i stożkowa główka
• bezpieczeństwo narzędzia zapewnione przez połączenie 

bijaka z trzonkiem żywicą epoksydową
• wkładka techniczna z włókna szklanego zapewnia sztywność 

narzędzia
• ergonomiczny uchwyt ze specjalnie uformowanym końcem 

zapobiega wysunięciu młotka, gdy jest używany

przekrój 
(mm)

długość 
główki 
(mm)

długość  
(mm)

waga 
(g) kod cena netto 

€

32 100 308 665 845303 16,47

36 106 332 795 845304 18,33

40 110 337 1010 845305 22,28
NFE 

71-016
ISO 

15601

Młotek bezodrzutowy
• profil ergonomiczny, powierzchnia antypoślizgowa
• końcówka twarda: 80 Shore D
• stalowy uchwyt, główka z żeliwnymi kulkami zapobiegającymi 

odrzutowi - zmniejsza obciążenia stawów, ścięgien i mięśni
• dodatkowe przeniesienie siły dzięki masie głowicy, 

która zwiększa ją o 25%
• chroni powierzchnie i kanty przed lekkimi uderzeniami
• wyprodukowano w Niemczech

główka 
Ø mm model rodzaj kod cena netto 

€
40 b. twarde młotek 862407 61,02
50 b. twarde młotek 862408 74,05

40 b. twarde końcówka 
Shore + 862410 8,69

50 b. twarde końcówka 
Shore + 862411 11,06



Wymienne końcówki 
Shore 21 D - security
materiał: elastyczny, odporny na zużycie 
elastomer - Shore 21 D

Wymienne końcówki 
Shore 72 D - security
materiał: twardy, odporny na zużycie octan 
celulozy – Shore 72 D

Wymienne końcówki 
Shore 80 D - security
materiał: bardzo twardy, odporny na zużycie 
poliamid - Shore 80 D
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kolor średnica 
(mm)

kod cena netto 
€

niebieski 30 840392 3,71
niebieski 40 840393 5,48

kolor średnica 
(mm)

kod cena netto 
€

pomarańczowy 30 840395 3,33
pomarańczowy 40 840396 5,96

kolor średnica 
(mm)

kod cena netto 
€

biały 30 840398 5,31
biały 40 840399 7,84

Młotek z miękkim obuchem typ SECURITY 2
• certyfikat GS, kontrola bezpieczeństwa
• łatwa wymiana końcówek
• trzonek hikorowy, ergonomiczny profil, antypoślizgowa 

powierzchnia
• obudowa młotka wykonana z żeliwa posiada rowki do montażu 

wymiennych końcówek oraz trzonka
• biała końcówka: bardzo twardy, odporny na ścieranie 

poliamid - Shore 80 D
• pomarańczowa końcówka: twardy, odporny na zużycie 

octan celulozy - Shore 72 D
• wyprodukowano w Niemczech

długość 
(mm)

średnica 
(mm)

kod cena netto 
€

290 30 840403 23,98
325 40 840404 32,63

Młotek z miękkim obuchem typ SECURITY 1
• certyfikat GS, kontrola bezpieczeństwa
• łatwa wymiana końcówek
• trzonek hikorowy, ergonomiczny profil, antypoślizgowa 

powierzchnia
• obudowa młotka wykonana z żeliwa posiada rowki do montażu 

wymiennych końcówek oraz trzonka
• niebieska końcówka: elastyczny, odporny na zużycie elastomer - 

Shore 21 D
• pomarańczowa końcówka: twardy, odporny na zużycie octan 

celulozy - Shore 72 D
• wyprodukowano w Niemczech

długość 
(mm)

średnica 
(mm)

kod cena netto 
€

290 30 840406 22,16
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Młotek bezodrzutowy
• certyfikat GS, kontrola bezpieczeństwa
• ergonomiczny profil, powierzchnia antypoślizgowa
• stalowy uchwyt, główka z żeliwnymi kulkami 

zapobiegającymi odrzutowi
• zmniejsza naprężenia na stawy, ścięgna i mięśnie
• wskazówka dotycząca twardości: 65 Shore D
• dodatkowe przenoszenie siły dzięki masie główki, 

która zwiększa ją o 25%
• wyprodukowano w Niemczech

główka 
Ø mm model rodzaj kod cena netto 

€
35 śr. twardość młotek 826876 33,80
40 śr. twardość młotek 826877 39,39
50 śr. twardość młotek 826878 49,21
60 śr. twardość młotek 826879 77,91
35 śr. twardość końcówka 856007 5,26
40 śr. twardość końcówka 856008 6,23
50 śr. twardość końcówka 856009 8,16
60 śr. twardość końcówka 856010 13,32

Młot kamieniarski dwustronny 4 kg 
z jesionowym trzonkiem
• hartowanie na głowicy uderzeniowej
• trzonek z jesionu
• wyprodukowano we Francji

Młot kamieniarski do prac ciężkich 
z trzonkiem hikorowym
• główka wybrzuszona z zaokrąglonymi kątami
• trzonek hikorowy
• wysokość główki: 57 mm
• długość główki: 160 mm, szerokość główki: 60 mm, waga: 4 kg

Młot podwójny
• główka ze stali węglowej hartowanej indukcyjnie
• dwumateriałowy trzonek z uchwytem antypoślizgowym
• trzonek niewrażliwy na wahania temperatury 

eliminuje ryzyko porażenia prądem
• długość korpusu: 733 i 799 mm
• wysokość głowicy: 57 i 61 mm

długość 
(mm) waga (kg) kod cena netto 

€
900 4 845626 26,46

Trzonek z drewna 853871 6,57

długość 
(mm) waga (kg) kod cena netto 

€
910 4 827967 35,25

długość 
(mm) waga (kg) kod cena netto 

€
790 4 828250 48,07
860 5 828251 52,65

ISO 
15601

ISO 
15601

 

 

 

 

 

 



Zestaw 6 wybijaków ślusarskich, system 
HARD+
• stal stopowa chromowo-molibdenowa, całkowicie hartowana
• polerowany korpus, lakierowany proszkowo
• specjalna obróbka głowic uderzeniowych zapobiegająca 

powstawaniu zniekształceń grzybkowatych i rozprysków
• twardość większa lub równa 59 HRC, wysoka żywotność
• dostarczane w metalowej skrzynce
• zawartość: 

- 6 wybijaków od 3 do 10 mm (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
• wyprodukowano w Niemczech

Zestaw 5 wykrętaków spiralnych 
do zerwanych śrub
• do odkręcania uszkodzonych śrub lub sworzni bez uszkadzania 

gwintów
• ze stali chromowo-wanadowej, hartowane, powierzchnia 

polerowana
• końcówka Ø (mm): 1,75 do 6,35
• średnica trzonu Ø (mm): 3,6 do 11
• długość (mm): 50-57-64-71-78
• rozmiar śruby: M3 do M18
• wyłącznie do śrub z prawym gwintem
• plastikowy pojemnik

31,84
KOD: 840497

€ 
netto

23,67
KOD: 853417

€ 
netto
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Zestaw 5 wykrętaków do śrub
• stal chromowo-wanadowa, hartowana
• polerowana powierzchnia, polerowane krawędzie tnące
• do śrub od M5 do M20
• do usuwania uszkodzonych śrub lub sworzni gwintowanych 

w prawo i lewo
• otwór: od 3,2 do 15,90
• wyprodukowano w Niemczech

30,68
KOD: 840546

€ 
netto
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Nóż z rękojeścią dwukomponentową
• system samoblokujący ostrze
• magazynek na 2 ostrza
• długość: 160 mm

Nożyczki uniwersalne
• ze stali nierdzewnej
• szczególna obróbka krawędzi tnących
• bardzo dobra obsługa
• ergonomiczny uchwyt dwumateriałowy
• długość krawędzi tnących: 42 mm
• wymiary: dł. 190 x szer. 42 mm

Nóż dla elektryków
• nóż ze stali hartowanej, rękojeść z ABS
• ostrze o długości 70 mm dostosowane do pracy z przewodami 
• długość: 100 - 170 mm
• twardość: 52 HRC
• wyprodukowano we Francji

4,51
KOD: 787534

€ 
netto

18,60
KOD: 818641

€ 
netto

7,35
KOD: 853409

€ 
netto

Nóż dla elektryków, 2 ostrza
• nóż ze stali hartowanej, rękojeść z ABS
• ostrze proste do ogólnego użytku 80 mm
• ostrze do nożyka ogrodniczego odpowiednie do pracy na kablu, 

długość 70 mm
• długość: 100 - 180 mm
• twardość: 52 HRC
• wyprodukowano we Francji 10,06

KOD: 853411

€ 
netto



Nóż dla elektryków z drewnianą rękojeścią 
i 2 ostrzami
• ostrze ze stali nierdzewnej polerowanej
• ostrze sierpowe, długość: 65 mm
• ostrze proste, długość: 80 mm
• rękojeść drewniana
• długość po złożeniu: 100 mm
• długość całkowita: 165/180 mm

Nóż dla elektryków z drewnianą rękojeścią 
i nacięciem do usuwania izolacji
• nóż prosty z hartowanej stali, drewniany uchwyt
• ostrze proste do ogólnego użytku, długość 80 mm
• ostrze z 2 wycięciami: 1 półksiężyc do 

zdejmowania izolacji / 1 w kształcie V 
do cięcia

• maksymalny rozmiar obrabianego 
kabla: 14 mm

• twardość: 52 HRC
• długość: 100 - 180 mm
• wyprodukowano w Niemczech

Taśma miernicza z włókna szklanego
• uchwyt taśmy w kształcie litery Y
• szeroki uchwyt z antypoślizgowym gumowym uchwytem
• składana korba do nawijania z 3-krotną redukcją
• taśma z włókna szklanego zabezpieczona przed 

promieniowaniem UV z pierścieniem mocującym 
i wysuwanym hakiem

11,57
KOD: 853413

€ 
netto

9,59
KOD: 853415

€ 
netto

długość 
(mm) szerokość (mm) kod cena netto 

€
20 13 879657 19,90
30 13 879658 25,00
50 13 879659 49,00

Taśma miernicza w obudowie
• odporna na uderzenia obudowa ABS
• duży, pokryty gumą antypoślizgowy uchwyt
• składana korba do nawijania z 3-krotną redukcją
• taśma stalowa: 

- zabezpieczona przed korozją 
- z pierścieniem mocującym i wysuwanym hakiem

długość 
(mm) szerokość (mm) kod cena netto 

€
30 13 879661 25,00
50 13 879662 35,00
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Poziomica trapezowa standardowa
• dokładność 0,5 mm/m
• 2 libelki z akrylu (pleksi) (0° + 90°)
• wysoka odporność na zniekształcenia
• podstawa płaska frezowana
• odlew aluminiowy

Poziomica trapezowa magnetyczna
• poziomica odporna na uderzenia
• 4-punktowa podstawa magnetyczna poddana obróbce 

i szlifowana
• magnesy przykręcone do podstawy
• 2 libelki poziome/pionowe
• libelki ze szkła akrylowego: antyodblaskowego
• odporność na wstrząsy/uderzenia
• dokładność: od 0,5 do 1 mm/m

Szczypce do zdejmowania izolacji, 
automatyczne
• szczypce do automatycznego usuwania izolacji 

od 0,2 do 6,0 mm2

• zintegrowany przecinak przewodów 
do 2 mm

• wbudowany ogranicznik regulacji 
i osłona ostrza

• długość: 200 mm, waga: 125 g
• wyprodukowano w Niemczech

Narzędzie do obrabiania kabli
• narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów elektrycznych 

od 8 do 27 mm
• regulacja głębokości skrawania za pomocą śruby
• obrotowe ostrze
• długość: 130 mm
• waga: 70 g
• wyprodukowano w Niemczech

Narzędzie do obrabiania kabli z ostrzem 
haczykowym
• narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów elektrycznych 

od 4 do 28 mm
• regulacja głębokości skrawania 

za pomocą śruby
• wyposażone w zintegrowane ostrze 

w uchwycie i kołpak ochronny
• wyprodukowano w Niemczech
• długość: 170 mm
• waga: 80 g

22,19
KOD: 840536

€ 
netto

10,66
KOD: 840493

€ 
netto

11,20
KOD: 840491

€ 
netto

długość 
(mm) wysokość (mm) kod cena netto 

€
400 47 864587 15,86
500 47 864588 18,44
600 47 864589 19,93

długość (mm) kod cena netto 
€

400 852001 24,87
600 852002 27,83



Szczypce do usuwania izolacji uniwersalne, 
samonastawne
• unikalna automatyczna regulacja głębokości nacięcia izolacji - 

zapobiega uszkodzeniu żyły
• w pełni automatyczna regulacja na różnych przekrojach 

przewodów od 0,03 do 10,0 mm2

• szczęki stalowe ze zintegrowanymi nożami: 
- pozwalają na usuwanie trudnych materiałów izolacyjnych, 
takich jak teflon i radox 
- zapobiegają przesuwaniu się przewodu

• automatyczne otwieranie po zakończeniu operacji 
usuwania osłony

• cięcie drutów i przewodów do: 
- 10 mm2 w przypadku wielodrutowych przewodów miedzianych 
i aluminiowych 
- 6,0 mm2 w przypadku przewodów jednożyłowych

• ostrze, ogranicznik i szczęki są łatwo 
wymienne

• korpus z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym

• waga: 150 g
• wyprodukowano w Niemczech

Teleskopowy obcinak do rur miedzianych
• teleskopowy system operacyjny
• 2 rolki rowkowane do prowadzenia rury i cięcia równo 

z kołnierzem
• krawędziarka obrotowa

82,58
KOD: 845347

€ 
netto
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pojemność (mm) długość (mm) kod cena netto 
€

6 do 35 150 864593 32,70
zapasowe koło do obcinaka 867092 6,64

części zamienne kod cena netto 
€

Nóż do szczypiec do usuwania 
izolacji 845351 15,86

Ogranicznik do uniwersalnych 
szczypiec do usuwania izolacji 845356 2,53

Obcinak do rur miedzianych mini
• niewielki rozmiar pozwala na 

precyzyjne cięcie w ograniczonej 
przestrzeni

• 2 rolki rowkowane do prowadzenia 
rury i cięcia równo z kołnierzem

• zintegrowana krawędziarka

Obcinak do rur stalowych
• uchwyt T
• optymalne przenoszenie siły
• 2 rolki prowadzące
• wytrzymałe, kute jarzmo stalowe

pojemność (mm) długość (mm) wysokość (mm) kod cena netto 
€

10 do 42 265 82 864595 65,46
kółko tnące obcinaka do rur stalowych 867094 4,75

pojemność (mm) długość (mm) kod cena netto 
€

3 do 16 60 864591 13,78
kółko tnące obcinaka mini 867093 3,04
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Młot nieiskrzący, trzonek FV
• trzonek 10 razy bardziej wytrzymały niż trzonek drewniany 

i 3 razy bardziej niż stalowy
• trzonek z włókna szklanego GISS jest produkowany przy użyciu 

procesu ciągłego wytłaczania o nazwie „TCP”
• obrabiany w piecu mikrofalowym o wysokiej częstotliwości 

w celu hartowania
• antystatyczny; materiał samogasnący i odporny na wysokie 

temperatury (140°)
• głowica przytwierdzona do rękojeści żywicą 2-składnikową
• wytrzymuje ciężar wyrywający ponad 1800 kg
• nieprzewodzący, minimalnie 36000 V
• niewrażliwy na wahania temperatury - nie przewodzi zimna
• niewrażliwy na wilgoć
• nie przenosi wibracji na ramię użytkownika
• ergonomiczny uchwyt
• wyprodukowano w Niemczech

długość 
(mm) waga (g) kod cena netto 

€
700 3000 846207 297,98
800 4000 846208 343,28
900 5000 846209 436,16

długość 
(mm) waga (g) kod cena netto 

€
260 1000 846211 118,95
280 1500 846212 157,51
300 2000 846213 197,65

długość 
(mm) waga (g) kod cena netto 

€
280 1500 846215 157,51

Młotek nieiskrzący, trzonek FV
• trzonek 10 razy bardziej wytrzymały niż trzonek drewniany 

i 3 razy bardziej niż stalowy
• trzonek z włókna szklanego GISS, produkowany przy użyciu 

procesu ciągłego wytłaczania o nazwie „TCP”
• obrabiany w piecu mikrofalowym o wysokiej częstotliwości 

w celu hartowania
• antystatyczny; materiał samogasnący i odporny na wysokie 

temperatury (140°)
• głowica przytwierdzona do rękojeści żywicą 2-składnikową
• wytrzymuje ciężar wyrywający ponad 1800 kg
• nieprzewodzący, minimalnie 36000 V
• niewrażliwy na wahania temperatury - nie przewodzi zimna
• niewrażliwy na wilgoć
• nie przenosi wibracji na ramię użytkownika
• ergonomiczny uchwyt
• wyprodukowano w Niemczech

Młotek nieiskrzący, trzonek FVG
• trzonek 10 razy bardziej wytrzymały niż trzonek drewniany 

i 3 razy bardziej niż stalowy
• trzonek z włókna szklanego GISS, produkowany przy użyciu 

procesu ciągłego wytłaczania o nazwie „TCP”
• obrabiany w piecu mikrofalowym o wysokiej częstotliwości 

w celu hartowania
• antystatyczny; materiał samogasnący i odporny na wysokie 

temperatury (140°)
• głowica przytwierdzona do rękojeści żywicą 2-składnikową
• wytrzymuje ciężar wyrywający ponad 1800 kg
• nieprzewodzący, minimalnie 36000 V
• niewrażliwy na wahania temperatury - nie przewodzi zimna
• niewrażliwy na wilgoć
• nie przenosi wibracji na ramię użytkownika
• ergonomiczny uchwyt, szczególnie w rękawicy
• wyprodukowano w Niemczech
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GISS system multi-box I
• zawartość: 4 organizery GISS Box serii A 11 z wyjmowanym 

wkładem, 11 pojemników
• wymiary: 310 x 376 x 265 mm
• wymiary pojemników: 

- 2 pojemniki: 47 x 39 x 109 mm (W x D x S) 
- 4 pojemniki: 47 x 55 x 109 mm (W x D x S) 
- 5 pojemników: 47 x 79 x 109 mm (W x D x S)

GISS system multi-box II
• zawartość: 

- 2 organizery GISS Box serii A 11 z wyjmowanym wkładem 
- 11 pojemników 
- 1 organizer GISS Box serii A 6 z wyjmowanym wkładem 
- 6 pojemników

• wymiary: 310 x 376 x 265 mm
• wymiary pojemników: 

w przypadku serii A 11: 
- 2 pojemniki: 47 x 39 x 109 mm (W x D x S) 
- 4 pojemniki: 47 x 55 x 109 mm (W x D x S) 
- 5 pojemników: 47 x 79 x 109 mm (W x D x S) 
+ w przypadku serii A 6: 
- 3 pojemniki: 69 x 79 x 109 mm 
(W x D x S) 
- 1 pojemnik: 69 x 79 x 218 mm 
(W x D x S) 
- 2 pojemniki: 69 x 55 x 235 mm 
(W x D x S)

83,04
KOD: 829094

€ 
netto

73,25
KOD: 829090

€ 
netto

długość 
(mm) waga (g) kod cena netto 

€
280 300 846217 75,60
325 500 846218 87,54
350 800 846219 115,07

Młotek nieiskrzący, trzonek FV
• trzonek 10 razy bardziej wytrzymały niż trzonek drewniany 

i 3 razy bardziej niż stalowy
• trzonek z włókna szklanego GISS, produkowany przy użyciu 

procesu ciągłego wytłaczania o nazwie „TCP”
• obrabiany w piecu mikrofalowym o wysokiej częstotliwości 

w celu hartowania
• antystatyczny; materiał samogasnący i odporny na wysokie 

temperatury (140°)
• głowica przytwierdzona do rękojeści żywicą 2-składnikową
• wytrzymuje ciężar wyrywający ponad 1800 kg
• nieprzewodzący, minimalnie 36000 V
• niewrażliwy na wahania temperatury - nie przewodzi zimna
• niewrażliwy na wilgoć
• nie przenosi wibracji na ramię użytkownika
• ergonomiczny uchwyt
• wyprodukowano w Niemczech
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GISS system multi box III
• wymiary: 310 x 376 x 265 mm
• zawartość: 

- 6 organizerów GISS Box seria A 11: 
   11 wyjmowanych pojemników 
- 1 organizer GISS Box seria A 6: 
   6 wyjmowanych pojemników

158,21
KOD: 829088

€ 
netto

GISS system multi box IV
• wymiary: 310 x 376 x 265 mm
• zawartość: 

- 4 organizery GISS Box serii A 11 z wyjmowanymi pojemnikami: 
11 pojemników 
- 2 organizery GISS Box serii A 6 z wyjmowanymi pojemnikami:              
  6 pojemników

GISS system multi box V
• wymiary: 310 x 376 x 265 mm
• zawartość: 

- 8 organizerów GISS Box serii A 11 z wyjmowanymi pojemnikami: 
11 pojemników 
- 2 organizery GISS Box serii A 6 z wyjmowanymi pojemnikami: 6 
pojemników

151,12
KOD: 829084

€ 
netto

240,84
KOD: 829078

€ 
netto



Najlepszy w Europie 
dostawca produktów, 
usług i rozwiązań 
w zakresie konserwacji 
przemysłowej, napraw 
i remontów.

BIURO BIAŁYSTOK
ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok@brammer.pl

BIURO ŁÓDŹ
tel. kom: 607 896 477
lodz@brammer.pl

BIURO SZCZECIN
tel. kom: 691 230 201
szczecin@brammer.pl

BIURO SŁUPSK
tel. kom: 691 674 405
slupsk@brammer.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz@brammer.pl

ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn@brammer.pl

ODDZIAŁ TARNÓW
ul. Kochanowskiego 30 A, II piętro
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow@brammer.pl

ODDZIAŁ CHORZÓW
al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
chorzow@brammer.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan@brammer.pl

PARKER STORE POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan@brammer.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
 warszawa@brammer.pl

BIURO GDAŃSK
tel. kom: 605 902 648
gdansk@brammer.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow@brammer.pl

ODDZIAŁ KIELCE
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice@brammer.pl

ODDZIAŁ LUBLIN
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin@brammer.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw@brammer.pl

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor 
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2a

36-100 Kolbuszowa

17 227 00 00

brammer@brammer.pl

www.brammer.pl


