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Nóż uniwersalny z odłamywanym ostrzem

i
Wykonanie  
Prowadnica ostrza ze stali szlachetnej do prac
lekkich, wysoka stabilność i długa żywotność.
Dwuskładnikowa rękojeść umożliwia bezpieczną
pracę bez poślizgu. W rękojeści mieści się 
do 6 ostrzy. Śruba mocująca działa bezpośrednio 
na ostrze i tym samym zapobiega wyślizgnięciu 
się podczas pracy. Automatyczna wymiana ostrza
przez magazynek. Ze zintegrowanym odłamywa-
niem ostrza. Z 6 ostrzami. 

62010

62010 …

101

62010

62015

szerokość ostrza 9 mm 18 mm
62015 … 62016 …

101
101

62016

Nóż uniwersalny z odłamywanym ostrzem62015 - 62016

Nóż uniwersalny z odłamywanym ostrzem

Wykonanie
Z odłamywanym, chowanym ostrzem o szerokości 
9 lub 18 mm, z precyzyjnie wykonaną metalową
prowadnicą ostrza. Wysoka jakość wykonania. 
Z 1 ostrzem.
Wraz z 2 zapasowymi ostrzami.

62020 101 + 62021 101
Z mechanizmem przyciskowym, automatyczna
blokada.

62021 201
Z blokadą kółkową.

62020 102

62021 102

62020 101

62021 101

62021 20162021 103

szerokość ostrza 9 mm 18 mm
62020 … 62021 …

nóż 101 101
nóż 201

zapasowe ostrza 10 sztuk 102 102
Zapasowe ostrza 10 sztuk (pokryte azotkiem tytanu) 103

62020 - 62021

Scyzoryk 

i
Wykonanie 
Składane ostrze. Chromowana metalowa obudowa.
Z blokadą bezpieczeństwa. W komplecie dwa
ostrza, proste. 

62022 207

62022  101

62022 202-203
opakowanie = 62022 …

sztuk
nóż – 101

zapasowe ostrza, proste 3 202
zapasowe ostrza, proste 50 203

ostrza skalpelowe (TiN), proste 50 207

62022

r
Wykonanie 
Z odłamywanym, chowanym ostrzem o szerokości 
9 lub 18 mm, z precyzyjnie wykonaną metalową
prowadnicą ostrza. 
Z 1 ostrzem. Wraz z 2 zapasowymi ostrzami

Uwaga:
Ostrza zapasowe patrz nr kat. 62020 + 62021.

62015 101
Z mechanizmem przyciskowym.

62016 101
Z blokadą kółkową.
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Nóż skalpelowy ERGOCUT

§
62023 101  
Wykonanie 
Ze spiczastym ostrzem. Ergonomicznie ukształtowa-
na okrągła rękojeść z zagłębieniami umożliwiający-
mi nie wywołującą zmęczenia pracę bez miejsc
nacisku na palcach. Opatentowana wymiana ostrza
zapewnia większe bezpieczeństwo w stosunku 
do tradycyjnych systemów. 

62023 201 
Zapasowe ostrze
Wykonanie 
Spiczaste, grubość 0,40 mm. Opakowanie = 10 sztuk. 

62023 202 
Zapasowe ostrze
Wykonanie 
Okrągłe, grubość 0,40 mm. Opakowanie = 10 sztuk. 

62023 101

62023 201

62023 202

opakowanie = 62023 …
sztuk

nóż – 101
zapasowe ostrza, spiczaste 10 201

zapasowe ostrza, okrągłe 10 202

62023

Nóż uniwersalny z odłamywanym ostrzem

§
Wykonanie
Rękojeść noża z ciśnieniowego odlewu z aluminium.
Z odłamywanym, chowanym, niskotemperaturowo
hartowanym ostrzem.

62024

62024 …

nóż 101
zapasowe ostrza po 5 sztuk 102

62024 

Nóż do cięcia folii

§
Cardy
Wykonanie
Cienki nóż do folii z bardzo krótką końcówką 
do przekłuwania.

62026

Wykonanie z 62026 …

ostrze ze stali normalnej 101
ostrze pokryte azotkiem tytanu 102

62026

Noże bezpieczne do cięcia kartonu

§
Handy
Wykonanie
Ostrze chowa się automatycznie do metalowego
uchwytu. Nadają się dla prawo- i leworęcznych.
Wyposażony w ostrze do 4 krotnego zastosowa-
nia.

Zastosowanie
Do różnego rodzaju cięcia w pomieszczeniach
handlowych, magazynach itd.

62027

62027 …

nóż 101
zapasowe ostrza 10 sztuk 102

62027

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Frezy zgrubne i kręte ATORN:

frezowania ATORN.



ß Narzędzia specjalne i ochrona pracy

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 62.3

6

Nóż uniwersalny z chowanym ostrzem

62029 101
Nóż uniwersalny, wersja standardowa 
Wykonanie
Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z cynkowego
odlewu ciśnieniowego, lakierowana piecowo. Ostrza
wykonane z wysokogatunkowej stali specjalnej,
bardzo ostre. 
Łącznie z 5 trapezowymi ostrzami w rękojeści.

62029 102
Uniwersalny bezpieczny nóż
W uniwersalnym bezpiecznym nożu ostrze chowa
się automatycznie, gdy na ostrze nie jest już
wywierany żaden nacisk. Stąd tylko niewielkie
niebezpieczeństwo zranienia się. Rękojeść noża
wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. 

62029 103
Nóż uniwersalny z futerałem
Szczególnie mocny, ergonomicznie wyprofilowany
nóż z chowanym ostrzem. Błyskawiczna wymiana
ostrza bez śruby: Wyjąć końcówkę rękojeści 
i obrócić o 90°. Z magazynkiem na zapasowe
ostrza lub końcówki wkrętakowe. Łącznie z
futerałem i 1 ostrzem (kształt trapezowy, prosty).
Uchwyt na końcówki wkrętakowe zintegrowany 
z rękojeścią.

62029 102

62029 …

nóż uniwersalny standard 101
nóż uniwersalny bezpieczny 102
nóż uniwersalny z futerałem 103

zapasowe ostrza kształt trapezowy 5 sztuk 104

62029 103

62029 104

62029 101

62029

Nóż uniwersalny szybkowymienny

i
Wykonanie 
Korpus z cynkowego odlewu ciśnieniowego zapew-
nia wysoką stabilność i długą żywotność. Dwuskład-
nikowa rękojeść umożliwia bezpieczną pracę bez

poślizgu. Prosty system ładowania uruchamiany
przyciskiem guzikowym dla większego bezpieczeń-
stwa, nie są potrzebne dodatkowe narzędzia. W
rękojeści mieści się do 8 ostrzy. Dostawa wraz z 3
ostrzami zapasowymi.

62033

62033

62033 …

101

Nóż uniwersalny

§
Do ostrzy z otworem w środku. 
Ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali specjal-
nej, bardzo ostre, hartowane niskotemperaturowo.

62035 101-102
Wykonanie
Rękojeść noża wykonana z cynkowego odlewu
ciśnieniowego, lakierowana piecowo. Łącznie 
z 5 trapezowymi ostrzami w rękojeści.

62035 103
MARTOR Profi
Nóż bezpieczny. Rękojeść z aluminium. Jeżeli
nóż zsunie się z krojonego elementu i nie przytrzy-
ma się suwaka to wbudowana sprężyna automa-
tycznie chowa ostrze w uchwycie. Wyposażony 
w trapezowe ostrze. Dla praworęcznych.

62035 103

62035 101

62035 10262035 104-105 62035 106

62035

62035 …

nóż uniwersalny z ostrzem stałym 101
nóż uniwersalny z ostrzem chowanym 102

nóż bezpieczny Martor Profi 103
zapasowe ostrza, kształt trapezowy 5 sztuk 104

zapasowe ostrza, kształt trapezowy z szerokim szlifem 10 sztuk 105
zapasowe ostrza, kształt haczykowy 5 sztuk 106

Nóż kombi

i
Wykonanie 
Chowane ostrze uniwersalne (Cutter) i dodatkowo
chowane ostrze ze stali szlachetnej (7 cm). Dwu-
składnikowa rękojeść umożliwia bezpieczną pracę
bez poślizgu. Dodatkowe zabezpieczenie zapobie-
ga równoczesnemu używaniu obu ostrzy.
Przycisk szybkiej wymiany umożliwia zmianę ostrza

uniwersalnego bez użycia narzędzi. Dostawa z 3
ostrzami uniwersalnymi.

62040

62040

62040 …

101
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Narzędzia Kombi Leatherman®-

Wykonanie
Wszystkie narzędzia Leatherman® zostały wykona-
ne w Stanach Zjednoczonych ze stali szlachetnej.
Każde narzędzie poddawane jest specjalnemu
hartowaniu w zależności od przeznaczenia. 
25 lat gwarancji.

62045 301 62045 302

62045 306 62045 307 62045 308

62045

Nr kat. 62045 301 62045 302 62045 306 62045 307 62045 308
Model Squirt P4 Wave Micra Skeletool CX Charge TTi

10-cz. 19-cz. 10-cz. 8-cz. 26-cz.
w skórzanym etui w nylonowej pochewce w skórzanej pochewce

. Ostrze do ściągania izolacji x x

. Szydło x

. Uszko do zawieszania x x

. Ostrze otwierane x

. Uchwyt końcówek 2 sztuki x 2 sztuki

. Końcówki (dwustronne) 2 sztuki 2 sztuki 9 sztuk

. Kleszcze zaciskające x

. Otwieracz do puszek x

. Przecinak do drutu x x x x

. Pilnik (z powłoka diamentową) x x

. Pilnik (do drewna, metalu) x x x

. Przecinak drutu twardego x x x

. Przecinak do kabli

. Otwieracz do butelek x x x x x

. Otwieracz do butelek z otwieraczem do puszek x

. Karabińczyk x

. Nóż kombi (gładki/falisty szlif) x

. Kleszcze kombi x

. Wkrętak krzyżakowy x x

. Linijka x x x

. Nóż x x x x

. Pilnik do paznokci x

. Pęseta x

. Piłka x x

. Nożyczki x x x

. Wkrętak szczelinowy x x x x

. Kółko do kluczy x x

. Kleszcze spiczaste x x x

. Wkrętak zegarmistrzowski x x

. Nóż z falistym szlifem x x

62045 …

Squirt P4 10-cz. 301
Wave 19-cz. 302
Micra 10-cz. 306

Skeletool 8-cz. 307
Charge TTi 27-cz. 308
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Scyzoryk 

t
Original Swiss Made.

62055 101 
Manager
Wykonanie 
10-cz., kolor niebiesko-szafirowy, z długopisem 
i funkcją latarki (w czerwonym kolorze).
Małe ostrze, wkrętak (3 mm), otwieracz do kapsli,
element do gięcia drutu, pierścień, wkrętak Philips,
nożyce, pilnik do paznokci, lampka LED.

62055 102
Nomad
Wykonanie 
11 części, kolor czarny. Duże ostrze z wzębieniem
zapadkowym (stałe), otwieracz do puszek 
z wkrętakiem. (3 mm), otwieracz do kapsli z
wkrętakiem (5 mm), element do gięcia drutu,
stalowe szydło do wiercenia/uszko igielne, korko-
ciąg, wykałaczka, pinceta, pierścień.

62055 103
Cybertool
Wykonanie 
34 części, kolor czerwony, następujące narzędzia:
duże ostrze, małe ostrze, korkociąg, otwieracz 
do puszek z wkrętakiem (także do śrub krzyża-
kowych), otwieracz do kapsli z wkrętakiem 
i elementem do usuwania izolacji, szydło do
nakłuwania i do wiercenia, pierścień, pęseta,
wykałaczka, uszko igielne i szydło do szycia, klucz
do końcówek z 6-kątem wewn. do połączenia
wtykowego D-SUB. Sześciokąt wewnętrzny na
końcówki, końcówka PZ 0, końcówka PZ 1, uchwyt
na końcówki z końcówką 4 mm śruby z rowkiem,
końcówka PH 2, końcówka Hex 4 mm, końcówka
Torx 6, końcówka Torx 10, końcówka Torx 15,
długopis ciśnieniowy do przełączania DIP-Switch,
szpilka (Inox), mini- wkrętak, szczypce kombi z
ucinakiem do drutu, element do wciskania tulejek,
nożyce, hak uniwersalny.

62055 101

62055 102

62055 103

62055

typ 62055 …

Manager 10-cz. 101
Nomad 11-cz. 102

Cybertool 34-cz. 103

Nóż do kabli/nóż do ściągania płaszcza kabla

Wykonanie
Rękojeść z elastycznego, odpornego na uderzenia
tworzywa sztucznego, z osłoną na ostrze.

62090 101
Wykonanie
Z prostym mocnym ostrzem.

62090 102
Wykonanie
Ostrze szlifowane na półokrągło.

długość ostrza 62090 …
mm

50 101
35 102

62090

62090 102

62090 101

Nóż do kabli z wymiennym ostrzem

Wykonanie
W pełni izolowana, odporna na uderzenia rękojeść 
z tworzywa zgodna z VDE. Składana osłona ostrza,
na stałe połączona z rękojeścią, proste masywne
ostrze z osłoną grzbietu.
Jakość
Stal nierdzewna.

62092 …

nóż do kabli 201
ostrze zapasowe 202

62092 201

62092 202

62092

Nóż do powłoki kabla

:
Wykonanie
Ze stopą ślizgową na końcu ostrza, sierpowate
ostrze ze stali nierdzewnej, z przezroczystym

kapturkiem ochronnym, izolowany i sprawdzony
zgodnie z normą VDE. 62093

długość ostrza długość całkowita 62093 …
mm mm

38 155 101

62093
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Nóż roboczy (nóż kuchenny)

0
Wykonanie 
Nierdzewne ostrze. Rękojeść z tworzywa, 
profil na dłoń. 

62094 101

długość ostrza 62094 …
mm

80 101
150 102

62094 102

62094

Nóż do kabli

0
62095 103
Nóż roboczy lub do ściągania płaszcza ołowianego
Z drewnianą rękojeścią, stały.

62095 104
Nóż do ściągania izolacji gutaperkowej
Z drewnianą rękojeścią, stały.

62095 105
1 ostrze ze skrobakiem do drutu, drewniana rękojeść,
składany.

62095 106
Jednoczęściowy nóż do ściągania osłon z tworzywa,
składany.

62095 107
Z 1 ostrzem i trasownikiem, drewniana rękojeść, składany.

62095 108
Z 2 ostrzami (małe ostrze ze skrobakiem do drutu),
trasownikiem i wkrętakiem, rękojeść z tworzywa, składany.

62095 109
Nóż przemysłowy
Jednoczęściowy nóż z czarnymi, niełamliwymi osłonami 
z tworzywa na rękojeść. Nierdzewne, składane ostrze
z podwójną blokadą.

62095 110
Nóż przemysłowy ze szlifem falistym.
Poza tym wykonanie jak 62095 109.

62095 111
Z drewnianą rękojeścią, 1 ostrzem, trasownikiem 
i wkrętakiem, składany.

62095 113
Nóż bezpieczny dla elektryków
Z rękojeścią z tworzywa, 1 ostrzem, składany, z blokadą.
Czerwona rękojeść, ostrze z 2 nacięciami do usuwania
izolacji z kabli PCV.

62095 109

62095 …

103
104
105
106

62095 …

107
108
109
110

62095 …

111
113

62095 110

62095 113

62095 103 62095 104

62095 105 62095 106

62095 107
62095 108

62095

62095 111

62091 …

101

Nóż profesjonalny62091

,
Wykonanie
Wysokojakościowa stal, ostre stabilne ostrze,
zabezpieczone przed przesunięciem. Bezpieczny 

do noszenia w uchwycie przy pasku.
Zastosowanie
Czysto i niezawodnie tnie drewno, tworzywa
sztuczne i podobne materiały.

62091
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Nóż do kabli Secura

-
Wykonanie
Regulowana głębokość cięcia, samoczynne
przestawianie noża na cięcie okrągłe i wzdłużne.
Zastosowanie
Do ściągania izolacji i płaszcza izolacyjnego ze
wszystkich powszechnie stosowanych okrągłych
kabli.

62098 101
Nóż zapasowy w rękojeści. Specjalnie do kabli 
o izolacji odpornej na wilgoć. Do Ø kabla 4-16 mm.

62098 102
Do Ø kabla 8-28 mm.

62098 103
Z ostrzem hakowym. Nóż zapasowy w rękojeści.
Specjalnie do kabli o izolacji odpornej na wilgoć. 
Do Ø kabla 8-28 mm.

62098 101-102

do kabli o Ø 62098 …
mm

4 - 16 101
8 - 28 102
8 - 28 103

62098 103

62098

Nóż do ściągania izolacji

0
Wykonanie
Regulowana głębokość cięcia, samoczynne
przestawianie noża na cięcie okrągłe i wzdłużne.
Nóż zapasowy w rękojeści.
Zastosowanie
Do ściągania izolacji i płaszczy izolacyjnych we
wszystkich powszechnie stosowanych kablach
okrągłych, szczególnie kablach z izolacją odporną
na wilgoć.

62100 101-102
Bez trasownika.

62100 103
Wykonanie
Z ostrzem haczykowym i kapturkiem ochronnym. 
Zastosowanie
Cięcie wzdłużne i na obwodzie.

62100 301
Nóż zapasowy
Zastosowanie
Pasujące do noża do ściągania izolacji
nr kat. 62100 101-103.

62100 301
do kabli o Ø 62100 …

mm
4 - 16 101
8 - 28 102

do kabli o Ø 62100 …
mm

8 - 28 103
nóż zapasowy 301

62100 101-102

62100 103

62100

Przyrząd do ściągania płaszcza kablowego

Wykonanie
Regulacja głębokości cięcia 0-5 mm, wymienne
ostrze dwustronne. 
Rękojeść z tworzywa wzmocnionego włóknem
szklanym.
Zastosowanie
Do usuwania wszelkich warstw izolacji z kabli od 
25 mm Ø. Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego.

62102 102
Zapasowe ostrze

62102 101

62102 …

101
102

62102 102

62102

Uniwersalny nóż do ściągania płaszczy kablowych

-
Zastosowanie
Do cięcia na obwodzie i ściągania płaszczy izolacyj-
nych w kablach NYM 8-13 mm Ø. Nadaje się
szczególnie do stosowania w wąskich miejscach
(puszki rozgałęźne, skrzynki bezpiecznikowe itp).

62106

62106 …

101

62106
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Precyzyjny nóż do ściągania izolacji

Wykonanie
Proste i precyzyjne ściąganie izolacji bez uszkodze-
nia przewodu. Lekki i poręczny. Ustawianie na 6
średnic drutu. Wprowadzić drut, nacisnąć rękojeści,
zdjąć. Skala 50 mm z podziałką 1 mm 

i regulowanym stopem wzdłuż. Ostrza specjalnie
hartowane. Długość 100 mm.
Zastosowanie
Do PVC i podobnych materiałów.

62103

zakres zastosowania 62103 …
Ø mm

0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 101
0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 102
0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00 103

62103

Narzędzie do ściągania izolacji Micro

-
Wykonanie
Nadaje się do 6 różnych średnic drutu z izolacją
typu: Mylar®, Kynar®, Tefzel®, PVC i inne. Regulowa-
ny ogranicznik długości cięcia.

Zastosowanie
W elektronice, telekomunikacji, technice komputero-
wej i wielu innych dziedzinach.

62107

62107

zakres zastosowania długość 62107 …
Ø mm mm

0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 98 101

Super nóż do ściągania izolacji

-
Wykonanie
Nóż do ściągania izolacji z wysuwanym ostrzem.
Ostrza noża na stałe zatopione, stąd nie jest
konieczne ustawiane wstępne. 
Zastosowanie
Do kabli z izolacją odporną na wilgoć, ściąganie
izolacji do 20 cm w jednej operacji. Nacinanie
zewnętrznej izolacji wewnętrznym ostrzem również
ponad 20 cm. Możliwe również usuwanie izolacji 
z przewodów wewnętrznych. 

Zakres cięcia poprzecznego:
płaszcz zewnętrzny 8-13 mm Ø.
Przewód wewnętrzny 0,2-4 mm2.

62108

62108 …

101

62108

Narzędzie do ściągania płaszcza i izolacji z kabli

-
Zastosowanie
Narzędzie do ściągania płaszczy izolacyjnych 
i izolacji z wszystkich zazwyczaj stosowanych kabli
Coaxial o Ø 4,8 - 7,5 mm. Nadaje się również 
do PVC-Flex 3 x 0,75 mm. Ze skalą odległości.
(Brak noży zamiennych). Długość 100 mm.

Jakość
Powłoka TiN.

62109

62109 …

201

62109

Przyrząd do umieszczania kabli

w
Wykonanie
Tworzywo, ze zintegrowanym hakiem przesuwnym i
ostrzem odblokowującym.

Zastosowanie
Do kabli UTP i STP, średnica przewodu 0,4 do 0,8
mm. Do umieszczania przewodów na listwach,
puszkach lub polach. Wciskanie i ucinanie kabla 
w jednej operacji. Wciskanie bez ucinania możliwe
dzięki ryglowanemu urządzeniu tnącemu.

62105

długość 62105 …
mm
175 101

62105
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Szczypce do ściągania izolacji

0 Wykonanie
Głowica polerowana, ze śrubą regulacyjną 
i sprężyną, uchwyty powlekane zanurzeniowo.

62111

długość drut kabel 62111 …
mm mm mm2

160 1,1 - 4,8 0,5 - 6 101

62111

Szczypce do ściągania izolacji

0 Wykonanie
Głowica polerowana na wysoki połysk, ze śrubą
regulacyjna i sprężyną, uchwyty pokryte ciężkim
dwuskładnikowym materiałem.

62115

długość drut kabel 62115 …
mm mm mm2

160 1,1 - 4,8 0,5 - 6 101

62115

Szczypce do ściągania izolacji VDE chromowane

0 Wykonanie
Ze stali wanadowo-chromowej, polerowane 
na wysoki połysk, chromowane, rękojeść pokryta
materiałem dwuskładnikowym. Specjalnie dostoso-
wane do restrykcyjnych wytycznych bezpieczeństwa
norm IEC 900, DIN EN 60900 i VDE 0680/część 2.
Prosto zaostrzone izolowane uchwyty 1000 V.

62104

długość 62104 ...
mm
160 101

62104

Szczypce do ściągania izolacji

ß
Wykonanie
Z czarnymi rękojeściami ergosoft. Chromowane, z
połyskiem, ze śrubą regulacyjną do nastawiania na
średnicę drutu lub przewodu plecionego. Sprężyna
rozwierająca.

Jakość
Specjalna stal narzędziowa C 45, hartowana 
w oleju, chromowana.

62112

długość drut kabel 62112 …
mm mm mm2

160 1,1 - 4,8 0,5 - 6 101

62112

:
Wykonanie
Głowica chromowana, ze śrubą regulacyjną 
do dopasowania do odpowiedniej średnicy drutu lub
przewodu plecionego. Ze sprężyną do przewodów
plecionych maks. Ø 5 mm względnie 10 mm2

przekroju przewodu. Ramiona antypoślizgowe 

z mocnymi dwukolorowymi wieloskładnikowymi
osłonami na izolowanych uchwytach. Zgodnie 
z normą IEC DIN EN 60900.
Jakość 
Specjalna stal narzędziowa C 45, hartowana 
w oleju.

62114

długość 62114 …
mm
160 101

Szczypce do ściągania izolacji62114

Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie
Polerowane, chromowane, samonastawne. Płytkowe
ostrza dopasowują się automatycznie do grubości
kabla. Grubościenne rękojeści z tworzywa, z osłoną
na ręce. 

Jakość
Specjalna stal wanadowa. 62116

62116

długość 62116 …
mm
165 101
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Szczypce do okablowania

:
Jakość
Specjalna stal narzędziowa, specjalnej jakości,
hartowana w oleju.

62118 101
Wykonanie
Głowica polerowana, ramiona z osłonami z tworzy-
wa sztucznego, ostrza dodatkowo hartowane
indukcyjnie. Twardość krawędzi ok. 60 HRC.

Zastosowanie
Do ściągania izolacji, chwytania i gięcia drutów,
zaciskania końcówek kabli, idealne do prac związa-
nych z okablowaniem.

62118 301
Wykonanie
Jak nr kat. 62118 101 ale z dwukolorowymi wielo-
składnikowymi osłonami uchwytów.

62118 101

wartości izolacji długość 62118 …
mm2 mm

0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 160 101
0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 160 301

62118 301

62118

Szczypce potrójne

ß
Wykonanie 
Szczypce płaskie, do ściągania izolacji i do rozdrab-
niania w jednym. Główka polerowana i chromowana.

Zastosowanie 
Do ściągania izolacji, chwytania i wyginania drutu,
ucinania drutu, wciskania tulejek z końców żył 
i końcówek kablowych itp. 

62119 

długość zakres roboczy 62119 …
mm Ø mm
160 1,6-2,5 101

62119

Narzędzia do światłowodów (POF)

w
Wykonanie
Specjalna technika cięcia umożliwia natychmiasto-
wą dalszą obróbkę bez uprzedniego polerowania
powierzchni cięcia. Z bezpiecznym urządzenia
tnącym do automatycznego dalszego taktowania
noży tnących.

62123 101
Szczypce tnące
Wykonanie
Wstępna regulacja średnicy za pomocą przestawne-
go mimośrodu.
Zastosowanie
Do kabla o Ø 1,8, 2,2 i 2,3 mm.

62123 102
Szczypce tnące i ściągania izolacji
Wykonanie
Długość ściągania izolacji regulowana 4-20 mm.
Zastosowanie
Do kabla o Ø 2,2 mm.

62123 103
Szczypce tnące i do ściągania izolacji SYSTEM
MOST
Wykonanie
Zintegrowany ucinak do kabla, nóż profilowy 
i element pomagający w ściąganiu izolacji. Cięcie 
z zadaną długością do 8,2 mm.
Zastosowanie
Do kabli o Ø 2,3 mm SYSTEM MOST.

62123 101

Typ 62123 …

szczypce tnące ( ) 101
szczypce tnące i ściągania izolacji ( ) 102

szczypce tnące i do ściągania izolacji SYSTEM MOST ( ) 103

62123 102

62123 103

62123

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie
Chromowane z osłoną rękojeści z tworzywa,
ogranicznikiem długości i prowadnicą kabla.
Zastosowanie
Do ściągania izolacji i płaszcza izolacyjnego ze
wszystkich kabli elektrycznych jedno- i wieloż y-
łowych od 0,03 do 16 mm2, bez uszkadzania kabla.
Do stosowania bez względu na wytrzymałość
materiału izolacyjnego. Bez zgniatania lub deformo-
wania końcówek kabla dzięki specjalnej technice
cięcia. Wymienne noże do różnych przekrojów
kabla. Automatyczny powrót noży do ściągania
izolacji do pozycji wyjściowej.

62124 101
Do kabli 0,03-2,0 mm2 z prowadnica kabla.

62124 102
Do 2,5-10,0 mm2.

62124 103
Do przewodów plecionych DIN 0,14-6,0 mm2.

62124

długość waga 62124 …
mm g
200 425 101
200 425 102
200 425 103

62124

62780 …

Zestaw solarny ( ) 101

Zestaw do paneli słonecznych do Multi-Contact62780

w
Wykonanie
Wymienne końcówki zaciskające. Poręczna walizka
z tworzywa sztucznego zawiera: Specjalne kleszcze
zaciskające PEW 12 do zaciskania połączeń
solarnych w pobliżu wszelkich systemów wtyko-
wych. Standardowo zestaw solarny jest wyposażony
w kleszcze zaciskające i urządzenie do pozycjono-
wania -Locator- doe Multi-Contact MC3/MC4 i Tyco
Solarlok. Gwarantuje dokładne, nielutowane
połączenia elektryczne. Łatwa wymiana końcówek
zaciskających. Nożyce do cięcia kabla D15,
uniwersalne zastosowanie do odcinania i zdejmowa-
nia płaszcza z kabli dzięki ostrym, hartowanym
ostrzom z precyzyjnym szlifem. Łatwe, czyste cięcie,
do obsługi jedna ręką. Szczypce do ściągania
izolacji do ściągania izolacji i płaszczy z kabli 
o wysokiej jakości i bez uszkodzeń. Bez zgniatania
lub deformowania końcówek kabla. Wymienne noże
do różnych przekrojów kabla.

Zastosowanie
Walizka montażowa do obróbki połączeń wtykowych
Multi-Contact (MC3/MC4) i Tyco-Solar.

62780

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Na przykład czujniki zegarowe ATORN:

pomiarowych ATORN.
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Szczypce do ściągania izolacji

62126 201+301
Wykonanie
Z ucinakiem do kabli i ogranicznikiem długości.
Osłona z poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym, metalowe części ze stali specjalnie
hartowanej, płytkowe noże dopasowują się automa-
tycznie do danego przekroju przewodu. Z 3-stopnio-
wym nastawianiem grubości izolacji: 
grube-normalne-cienkie. Wstępne ustawianie
poprzez ogranicznik długości 3-18 mm. Długość
całkowita 200 mm, waga ok.150 g.

Zastosowanie
Do przewodów zwykłych i przewodów plecionych 
z izolacją PVC.

62126 202+302
Nóż zapasowy do nr kat. 62126 201+301.

62126 301

0 ß
zakres roboczy 62126 … 62126 …

mm2

szczypce 0,08 - 6 301
szczypce 0,03 - 10 201

nóż zapasowy – 302
nóż zapasowy – ( ) 202

62126 201

62126

5 10 15 20

AWG 20...11
0,5 ... 4,0

5 10 15 20

AWG 20...11
0,5 ... 4,0

5 10 15 20

AWG 20...11

0,5 ... 4,0

Szczypce do ściągania izolacji automatycznie samonastawne

w
Wykonanie 
Pierwsze szczypce do ściągania izolacji, które same
dostosowują się do przekrojów i grubości izolacji.
Mocne metalowe zaciski. Korpus z tworzywa
wzmocnionego włóknem szklanym. Ergonomiczne
dwuskładnikowe rękojeści. Długość ściągania
izolacji wstępnie ustawiana do 18 mm poprzez
ogranicznik długości. Noże tnące oraz ogranicznik
długości łatwo wymienialne. 

Zastosowanie 
Do kabli jedno lub wielodrutowych z izolacją z PVC,
Radox® i gumy.Do przekrojów poprzecznych kabli
0,03-10 mm2 (AWG 32-8). Zintegrowany ucinak 
do drutu do przewodów wielodrutowych do 10 mm2

(AWG 8) i przewodów jednodrutowych do 6 mm2

(AWG 10). 

62127

długość 62127 …
mm
195 101

62127

Szczypce do ściągania izolacji

Z
Wykonanie
Samonastawne szczypce do ściągania izolacji. 
Z ucinakiem do kabli i ustawianym ogranicznikiem
długości. Osłona z poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym, metalowe części ze stali
specjalnie hartowanej, płytkowe noże dopasowują
się automatycznie do danego przekroju przewodu.
Automatyczne otwieranie szczęk zaciskowych 
po ściągnięciu izolacji.
Zastosowanie
Do cięcia i ściągania izolacji z przewodów z drutem
cienkim i grubym z izolacją PVC.

62128 101
Mini-Stripax®

Zastosowanie
Lekkie, poręczne szczypce dla elektroników.

62128 102
Stripax® RD
Zastosowanie
Także do obróbki przewodów złożonych, cienkich
przewodów taśmowych a nawet do kilku przewodów
jednocześnie.

62128 103
Stripax® 16 RD
Zastosowanie
Do przekrojów do 16 mm2.

62129
Nóż zapasowy

62129 103

noże zapasowe
typ zakres roboczy długość waga 62128 … 62129 …

mm2 mm g
Stripax® Mini 0,08 - 1 135 110 101 ( ) 101
Stripax® RD 0,08 - 10 190 155 102 102

Stripax® 16 RD 6,0 - 16 190 155 103 ( ) 103

62129 10262129 101

62128 103

62128 101

62128 - 62129

62128 102

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

:
Wykonanie
Z mocnego, wzmocnionego włóknem szklanym
tworzywa sztucznego z ergonomiczną strefą miękką
w rękojeści. Zwarta konstrukcja, wysoki komfort
obsługi również w miejscach trudno dostępnych.
Dopasowuje się samoistnie do przekroju przewodu,
z z ucinakiem do drutu do przewodów miedzianych 

i aluminiowych do maks. 2,5 mm2. Praca szeregowa
możliwa dzięki regulowanemu ogranicznikowi
długości cięcia od 6-18 mm dla tych samych
długości ściągania izolacji. Nóż łatwo wymienialny.
Zastosowanie
Do wszystkich popularnych przekrojów kabli.
Przystosowane do przewodów jedno, wielodru-
towych i z drutem cienkim 0,2 - 6,0 mm2 ze
standardową izolacją.

62142

zakres roboczy waga 62142 ...
mm2 g

0,2 - 6,0 180 101

62142

Szczypce do ściągania izolacji

-
Wykonanie
Ergonomiczne i automatyczne szczypce do ściągania
izolacji do grubych i elastycznych przewodów i przewo-
dów plecionych 0,2 - 6,0 mm2 (AWG 24-10). Brak
konieczności dostosowania do przekroju kabla. Przystoso-
wane do stosowania do kabli z izolacjami z PVC i innych
materiałów. Specjalny system dotykowy zapobiega
uszkodzeniom przewodów. Regulowany system ustawia-
nia odległości od 6,0 - 15,0 mm pozwala ściąganie izolacji

w równomiernych odstępach. Dobrze wypozycjonowane,
zewnętrzne ostrze boczne do przewodów do maks. 
2,5 mm2. Korpusy szczypiec z poliamidu wzmacnianego
włóknem szklanym. Uchwyt szczypiec z podłużnym
otworem na dolnym końcu do ewentualnego przymocowa-
nia. Atest TÜV/GS.
Zastosowanie
Do szybkiego i precyzyjnego ściągania izolacji również w
trudno dostępnych miejscach. Przemysł elektrotechniczny,
zakłady elektrotechniczne, przemysł samochodowy.

62130

zakres roboczy 62130 …
mm2

0,2 - 6,0 201

62130

Ucinak do kabli

x
Wykonanie 
Obsługa jedną ręką, indukcyjnie hartowane ostrza,
regulowany przegub śrubowy. Części składowe
cięte laserowo. 
Zastosowanie  
Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez
stalowego rdzenia. 

Jakość 
Specjalna stal węglowa. 

62131 101 
Sharky, 180 mm. 

62131 102 
Shark, 230 mm.

62131 101

typ długość wartości cięcia 62131 …
mm mm

Sharky 180 16 101
Shark 230 25 102

62131 102

62131

Ucinak do kabli 

:
Wykonanie
Jednoręczny obcinacz grzechotkowy, z 2-biegową
automatyką i wymiennymi nożami. Rękojeści 
z mocnymi osłonami z tworzywa. Optymalna
przekładnia dźwigniowa. Obcinanie kabli przy
niewielkim użyciu siły. Łatwe odblokowanie, możliwe
w każdym położeniu. Z ochroną zaciskową, ostrzami
i precyzyjnym szlifem.
Zastosowanie
Do cięcia i ściągania płaszcza izolacyjnego z kabli
jedno- i wielopołożeniowych, również w miejscach
wąskich.
Jakość
Specjalna stal narzędziowa, specjalnej jakości.

62132 201+202
Wykonanie
Wersja VDEA, z izolowanymi dwukolorowymi
wieloskładnikowymi osłonami uchwytów.

62132 103+104
Nóż zapasowy

długość wartości cięcia 62132 …
mm Cu + Al Ø mm/mm2

ucinak do kabli 250 32/240 101
ucinak do kabli 280 52/380 102

ucinak do kabli VDE 250 32/240 201
ucinak do kabli VDE 280 52/380 202

nóż zapasowy 250 32/240 ( ) 103
nóż zapasowy 280 52/380 ( ) 104

62132 201-202

62132 102

62132

62132 103 62132 104

62132 101 

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Nożyce do włókien Kevlar

w
Wykonanie
Uzębione ostrze, szlifowane, nitowany przegub.

Zastosowanie
Do cięcia włókien Kevlar (odciążenie ciągu 
w światłowodach z włókna szklanego).
Nie używać do innych materiałów.

62140

długość waga 62140 …
mm g
135 65 ( ) 101

62140

Szczypce kombi

Wykonanie
Pełne tworzywo sztuczne z ceramicznym
ostrzem. Wydajność cięcia: 1,6 mm2 masywne, 
16 mm2 miedziane wielodrutowe. Zgodnie z normą
VDE DIN EN 60900.

62153

długość waga 62153 ...
mm g
190 110 101

62153

Nożyce do kabli

:
Wykonanie 
Obsługa jedną ręką, hartowane ostrza, z ochroną
zaciskową i regulowanym przegubem śrubowym. 
Zastosowanie 
Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez
stalowego rdzenia. Uniwersalnie do obcinania,
ściągania płaszcza izolacyjnego oraz izolacji. 
Jakość 
Stal wanadowa, kuta. 

62138 101 
Główka czerniona, uchwyty z powłoką z tworzywa. 

62138 103 
Główka chromowana, uchwyty z dwukolorowymi
wieloskładnikowymi osłonami. Zgodnie z normą
VDE DIN EN 60900.

62138 106
Z podwójnym ostrzem, główka chromowana,
uchwyty z dwukolorowymi wieloskładnikowymi
osłonami. Zgodnie z normą VDE DIN EN 60900.

62138 101

62138 103

62138 106
długość wartości cięcia 62138 …

mm Ø mm/mm2

165 15 / 50 101
165 15 / 50 103
200 20 / 70 106

62138

Nożyce do kabli uniwersalne

Wykonanie 
Unieruchamiane, ze sprężyną. 
Uchwyty z powłoką z tworzywa, czerwone.
Jakość 
Stal nierdzewna. 

62133

długość wartości cięcia 62133 …
mm Ø mm/mm2

165 12/10 101

62133

Nożyce do kabli

:
Wykonanie
Obsługa jedną ręką, indukcyjnie hartowane ostrza,
regulowany przegub śrubowy. Głowica polerowana,
ramiona w całości izolowane, zgodne z VDE DIN EN
60900, 1000 V.

Zastosowanie
Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez
stalowego rdzenia.
Jakość
Stal nierdzewna specjalna.

62134

długość miedź + kabel Al 62134 …
mm Ø mm/mm2

230 16/50 101

62134

6

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Nożyce do kabli

w
62135 101-102
Małe nożyce do kabli
Wykonanie 
Specjalna stal narzędziowa kuta. Głowica czerniona,
grubościenne uchwyty z tworzywa. Sierpowate
ostrza hartowane i specjalnie szlifowane. Z ochroną
zaciskową i regulowanym przegubem śrubowym.  
Zastosowanie 
Do cięcia miedzi i kabli aluminiowych, także 
do ściągania płaszcza oraz izolacji. 

62135 101
Z ostrzem prostym.

62135 102
Podwójne ostrze z cięciem wstępnym 
i wykańczającym (1. i 2. ostrze).

Uwaga:
(1) cięcie wstępne: dzięki użyciu przedniego ostrza
nawet przy większych średnicach kabla zachowane
pozostaje ergonomiczna szerokość ramion.
(2) cięcie wykańczające: w razie konieczności
użycia większej siły możliwe jest dodanie do profilu
przy przegubie. Cięcie wstępne z przodu - cięcie
wykańczające z tyłu.

62135 201-202
Nożyce do cięcia kabli działające na zasadzie
grzechotki.
Wykonanie
Głowica nożyc ze stali specjalnej czerniona, ostrze
szlifowane. Uchwyty z rurki stalowej lakierowane
proszkowo z gumowymi osłonami chwytów.
Sierpowaty nóż tnący, z napędem z wieńcem
zębatym dla łatwiejszego cięcia, otwieranie nożyc
możliwe w każdej pozycji cięcia, możliwe użycie
przy niewielkiej ilości miejsca i nad głową. 
Zastosowanie 
Do cięcia kabli aluminiowych i miedzianych z
twardym płaszczem gumowym lub z tworzywa. 

62135 101

długość wydajność cięcia 62135 …
mm mm2/Ø mm
170 50/15 101
200 70/20 102
720 740/60 ( ) 201
870 960/100 ( ) 202

62135 102

62135 201

62135

(2)(1)

Nożyce do kabli

Wykonanie
Specjalna stal narzędziowa, głowica tnąca kuta,
ostrze szlifowane, regulowany przegub śrubowy,
ramiona z rurki aluminiowej, lakierowane proszkowo
z uchwytami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie
Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez
stalowego rdzenia.

długość wartości cięcia 62137 …
mm Ø mm/mm2

500 27/150 101

62137

62137

Ucinak do kabli 

n
Wykonanie
Do obsługi dwiema rękami, duży zakres cięcia,
możliwość przedłużenia ramion dźwigni, wymienna
głowica tnąca.

Zastosowanie
Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych przy 
Ø 38 mm. Także do przewodów z drutem cienkim
np. VDE 0295 klasa 5. Nie nadaje się do cięcia stali
i drutu stalowego.

62139

długość wartości cięcia waga 62139 …
mm Ø mm/mm2 kg
930 38/450 4,2 102

62139

62.15

6

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.



• Nożyce do kabli • Szczypce zaciskowe • Szczypce zaciskowe • Szczypce zaciskowe do konektorów

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl62.16

6

typ długość wartości cięcia 62151 …
mm Ø mm/mm2

Ucinak do ciegieł elastycznych Bowdena 150 3 / 10 ( ) 101
Nożyce do lin stalowych 190 6 / 10 102

Nożyce do lin stalowych i kabli 600 14 / 150 ( ) 104

:
Wykonanie
Główka polerowana, rękojeści z powłoką z tworzywa
sztucznego, ze specjalnym kształtem ostrzy dla
optymalnego objęcia liny stalowej, ze sprężyną
rozwierającą i zapadką.  Ostrza hartowane indukcyj-
nie, niewielkie zapotrzebowanie siły dzięki bardzo
wysokiemu przełożeniu.

62151 101
Przecinak do cięgien elastycznych opancerzo-
nych
Zastosowanie
Do cięgien elastycznych opancerzonych i miękkich
lin stalowych (również V2A) do Ø 3 mm.

62151 102
Nożyce do lin stalowych
Zastosowanie
Do lin stalowych o średniej twardości, odpowiednie
również do kabli i prętów okrągłych.

62151 104
Nożyce do lin stalowych i kabli
Wykonanie
Z kątowymi ostrzami do cięcia pojedynczych
odcinków liny, optymalna przekładnia dla uzyskania
wysokiej wydajności cięcia. Wymienna główka noża,
niewielki ciężar. Ramiona z aluminium o wysokiej
wytrzymałości, główka tnąca ze stali narzędziowej 
o specjalnej jakości, hartowana w oleju i odpuszcza-
na.
Zastosowanie
Do lin stalowych i prętów okrągłych, jak również
kabli miedzianych i aluminiowych. Odpowiednie 
do cięcia lin nośnych kabli napowietrznych.

62151 101

62151 102

62151 104

Nożyce do lin stalowych i kabli62151

Szczypce do cięcia bocznego do światłowodów/kabli z włókna szklanego

:
Wykonanie 
Główka polerowana, rękojeści z powłoką z tworzy-
wa, ze sprężyną rozwierającą. Ze szlifowanymi
czołowo powierzchniami tnącymi. Ostrza dodatkowo
hartowane indukcyjnie. 

Zastosowanie 
Specjalnie do ciecia kabli z włókna szklanego
(światłowodów). 
Jakość 
Stal wanadowa elektropiecowa, hartowana 
w oleju i odpuszczana. 

długość 62141 …
mm
160 105

62141

Nożyce Pelikan / Nożyce zamkowe

w
62144 101
Nożyce Pelikan
Wykonanie 
Z podkładką do płyt z tworzywa i kanałów kablo-
wych oraz z podkładką do rur z tworzywa. Bardzo
dobra jakość cięcia aż do końca nożyc. Taka sama
siła dłoni na całej długości cięcia dzięki optymalnej
przekładni dźwigniowej. Ergonomicznie ukształtowa-
na rękojeść, dobra obsługa. Czerwone rękojeści 
z tworzywa sztucznego. Zastosowanie
Do wolnego od zadziorów cięcia płyt z tworzywa, 
rur z tworzywa, listew przypodłogowych i kanałów
kablowych.  
Jakość 
Czernione, wymienne noże tnące z hartowanej
stali specjalnej. 

62144 201
Nożyce zamkowe
Wykonanie 
Zwarta konstrukcja, prosta obsługa. Nożyce
otwierają się samoczynnie. Głowica tnąca ze
specjalnej stali narzędziowej. Powierzchnia oksydo-
wana, czerwone uchwyt z tworzywa sztucznego.
Łatwe, ciągłe cięcie (zasada nożyc). Czyste
krawędzie cięcia, dokładne cięcie krawędzi gumowej
uszczelki przy listwie cokołu.
Zastosowanie
Do wycinania wyżłobień z obudów z tworzywa
sztucznego na instalacje elektryczne i sanitarne.

62144 101

Nożyce Pelikan Nożyce zamkowe
długość długość cięcia szerokość cięcia głębokość cięcia 62144 … 62144 …

m mm mm mm
280 110 - - 101
250 - 16 32 201

62141

62144

62144 201

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Uniwersalne szczypce zaciskowe

62145 101
Wykonanie
Z ucinakiem do drutu, otworami do ściągania izolacji
oraz ucinakiem do sworzni M 2,6 - M 5.
Zastosowanie
Do tulejek izolacyjnych:
. czerwona 0,5 - 1 mm2,
. niebieska 1,5 - 2,5 mm2,
. żółta 4 - 6 mm2.

62145 102
Wykonanie
Funkcja cięcia, funkcja ścinania sworzni śrubowych
2,6 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm i 5 mm. Zaciskanie
nieizolowanych końcówek kabli 1,5 - 6,0 mm2,
funkcja ściągania izolacji z przewodów PVC 
0,75 - 6,0 mm2, ucinak do kabli. Długość 225 mm,
waga 225 g.

62145 103
Wykonanie
Funkcja cięcia, zaciskanie nie izolowanych
końcówek kablowych od 0,5 - 6,0 mm2, funkcja
ścinania sworzni śrubowych 2,6 mm, 3 mm, 3,5 mm,
4 mm i 5 mm. Zaciskanie nie izolowanych końcówek
kablowych od 1,5 - 6,0 mm2, funkcja ściągania
izolacji z przewodów PCCV 0,75 - 6,0 mm2, ucinak
do kabli. Długość 240 mm, waga 285 g.

62146 101
n
Wykonanie
Zacisk owalny. Z ucinakiem do drutu przystosowane
do ściągania izolacji do przekrojów 0,5 - 6 mm2.
Zaciskanie izolacji kabli i przewodów plecionych
przebiega dwufazowo. Długość 210 mm, waga 
190 g.
Zastosowanie
Do ścinania śrub M 2,6 - M 5.
Do tulejek izolacyjnych:
. czerwona 0,5 - 1 mm2,
. niebieska 1,5 - 2,5 mm2,
. żółta 4 - 6 mm2.

62145 102

62145 103

62145 101

62146 101

62145 - 62146

Klauke K10
62145 … 62146 …

101 101
102
103

Szczypce zaciskowe

Z
Wykonanie 
Uniwersalne zastosowanie dzięki wprowadzaniu 
od przodu. Krótka droga dźwigni. Blokada gwarantuje
dobrą jakość zacisku. Możliwość odblokowania 
w przypadku ewentualnego błędu obsługi.
Tylko jedna matryca na cały zakres przekrojów.
Zastosowanie 
Do konektorów (wg DIN 46228 cz.1 i 4) 
z i bez kołnierza z tworzywa sztucznego.

62147 100

typ zakres zakres zacisku długość waga 62147 …
Ø mm2 mm g

PZ 4 0,5 - 4,0 200 430 100
PZ 3 0,5 - 6,0 200 335 101

PZ 16 6,0 - 16,0 200 380 102

62147 101 62147 102

62147

Szczypce zaciskowe do konektorów

ß
Wykonanie
Kwadratowy profil zaciskowy z czterema profilowa-
nymi powierzchniami zaciskowymi. Frontalne
wprowadzanie konektorów. Bezwysiłkowa praca
dzięki dźwigni, wielkość zacisku regulowana,
wstępny wybór wielkości przekroju poprzez dźwignię
nastawczą. Czernione, z ergonomicznymi dwuskład-
nikowymi rękojeściami. 
Zastosowanie
Zaciskowe połączenia konektorów zgodne z DIN.
Uniwersalne zastosowanie, bardzo łatwa obsługa
nawet przy małej ilości miejsca.

62148 102

62148 101

pojemność pojemność długość 62148 …
mm2 AWG mm

0,08 - 10,0 28-7 190 101
0,08 - 16,0 28-5 190 102

62148
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Szczypce zaciskowe do konektorów

Wykonanie
Kute matrycowo, ramiona z uchwytami z tworzywa
sztucznego. Z ucinakiem do kabli.
Zastosowanie
Do wykonywanie nielutowanych połączeń kablowych
w izolowanych i nieizolowanych złączach wtyko-
wych, końcówkach kablowych oraz konektorach 
z i bez kołnierza z tworzywa sztucznego.

62149 101

zakres zacisku 62149 …
konektorów

0,25 - 2,5 101
0,5 - 16,0 102
10 - 35,0 103

62149 102

62149 103

62149

Szczypce zaciskowe do konektorów

:
Wykonanie
Główka polerowana, z dwubarwnymi, wieloskładni-
kowymi osłonami rękojeści. 9 szczególnie głębokich
profili o stożkowatych powierzchniach bocznych.
Zaciskanie w oznakowanych profilach dla bezpiecz-
nego połączenia tulejki i przewodu. 

62150 101
Do zaciskania konektorów wg DIN 46228 część 1+4
w zakresie od 0,25 do 2,5 mm2. Połączenie wtłacza-
nie w oznakowanych profilach trapezowych. Stal
wanadowa, hartowana w oleju i odpuszczana.

62150 102
Do zaciskania konektorów wg DIN 46228 część 1+4
w zakresie od 0,25 do 16 mm2. Połączenie wtłacza-
nie w oznakowanych profilach półokrągłych.
Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju 
i odpuszczana.

62150 101

zakres zacisku długość 62150 …
konektorów mm2 mm

0,25 - 2,5 145 101
0,25 - 16,0 180 102

62150 102

62150

Uniwersalne szczypce zaciskowe

Zastosowanie
Do połączeń kabli bez lutowania. Z blokadą
końcową, ściągaczem do izolacji oraz ucinakiem 
do kabli do 6 mm2.

62155
Zastosowanie
Do izolowanych wtyków płaskich, tulejkowych
płaskich, okrągłych, tulejkowych okrągłych, rozga-
łęźników wtykowych, końcówek kabli, wtykowych
końcówek kabli, połączeń stykowych i równoległych,
zaciskania podwójnego, zaciskanie stykowego oraz
bez rozciągania. 
Oznakowanie czerwone na przekroje: 0,5 - 1 mm2, 
oznakowanie niebieskie na przekroje: 1,5 - 2,5 mm2,
oznakowanie żółte na przekroje: 4,0 - 6 mm2. 

62156
Zastosowanie
Do tulejek wtykowych bez tulejki izolacyjnej na
szerokość wtyku 2,8 mm DIN 46247 arkusz 1, 6,3 mm,
DIN 46247 arkusz 3, do 9,5 mm, DIN 46247, arkusz 4,
podwójny zacisk, zacisk stykowy i bez rozciągania.

62157
Zastosowanie
Do nieizolowanych końcówek kablowych z uszkiem,
kołkowych oraz łączników, jak i małych końcówek
kablowych.

62155

do przekrojów kabli 62155 … 62156 … 62157 …
mm2

0,5 - 6 101 101
0,5 - 10 101

62157

62155 - 62157

62156
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Ręczne szczypce zaciskowe (szczypce zaciskowe dźwigniowe)

ß
Wykonanie
System dźwigniowy z dającą się zwolnić wymu-
szoną blokadą. Ergonomicznie wyprofilowane
rękojeści z tworzywa do pracy bez wysiłku. 
Regulowana siła zaciskania. 
Zastosowanie 
Do połączeń zaciskowych wg DIN.
Jakość 
Stal specjalna ulepszona cieplnie.

62159 101
Do nieizolowanych łączników wtykowych płaskich.

62159 102
Do nieizolowanych łączników wtykowych płaskich. 
Zacisk obiegowy.

62159 103
Do izolowanych końcówek kablowych i złączy
wtykowych. Zacisk owalny,  zacisk podwójny.

62159

zakres zakres ilość długość 62159 …
stosowania mm2 stosowania AWG punktów zacisku mm

0,3 - 2,5 24 - 14 2 200 101
0,5 - 6,0 22 - 10 3 230 102
0,5 - 6,0 22 - 10 3 230 103

62159

Szczypce zaciskowe dźwigniowe 

ß
Wykonanie
Czernione, rękojeść dwuskładnikowa dla dobrego
bezpieczeństwa chwytu, niewielka szerokość
chwytu umożliwia wysoką siłę zacisku dzięki
optymalnemu przełożeniu. Gwarantuje nielutowane,
elektryczne połączenia. Z wymuszoną, dającą się
zwolnić blokadą dla niezawodnego zacisku. Zwarta
konstrukcja, lekkie wykonanie.

62160 203
Do nieizolowanych złączy wtykowych. Zacisk
trzpieniowy.

62160 204+205
Do nieizolowanych łączników wtykowych płaskich.
Zacisk czołowy.

62160 206
Do izolowanych złączy wtykowych. Zacisk owalny.

62160 106
Do izolowanych końcówek kablowych i złączy
wtykowych. Zacisk owalny, zacisk podwójny.

62160 208
Do konektorów. Zacisk trapezowy.

62160 210
Do łączników koncentrycznych. Zacisk 6-kątny.

62160

zakres zastosowania ilość 62160 …
mm2 punktów zacisku

0,5 - 10,0 4 203
0,10 - 2,5 4 204
0,50 - 6,0 3 205
0,50 - 6,0 3 206
0,50 - 6,0 3 106
0,25 - 6,0 5 208

RG 58, 59, 62, 71 3 210

62160

Szczypce zaciskowe -Multicrimp z systemem szybkiej wymiany

ß
Wykonanie
Z wymiennymi matrycami zaciskowymi, 
w magazynku. 5-cz. z praktycznym klipsem na
pasek do bezpiecznego i czystego przechowywania
matryc zaciskowych. Łatwa wymiana matryc bez
konieczności zastosowania dodatkowych narzędzi.
Wystarczy znikoma siła rąk dzięki optymalnemu
przełożeniu dźwigni. W celu uzyskania niezawod-
nych, nielutowanych połączenia elektrycznych
zastosowano wymuszona blokadę do odblokowywa-
nia. Wysoki komfort obsługi dzięki ergonomicznie
ukształtowanym dwuskładnikowym uchwytom.

Zawartość: 
- do nieizolowanych łączników 0,5 - 10 mm2

- do nieizolowanych płaskich łączników wtykowych
0,5 - 6 mm2

- do izolowanych łączników 0,5 - 6 mm2

- do konektorów 0,25 - 0,6 mm2

- do nieizolowanych złącz stykowych 1,5 - 10 mm2.

62158

długość waga 62158 ...
mm g
315 850 101

62158
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Szczypce zaciskowe

0
Wykonanie
System dźwigniowy z dającą się zwolnić wymu-
szoną blokadą. Ergonomicznie wyprofilowane
rękojeści z tworzywa do pracy bez wysiłku. Regulo-
wana siła zaciskania. 

62740 101-102
Zastosowanie
Do żyłkowych tulejek izolowanych i nieizolowanych.
Zacisk trapezowy.

62740 106 
Zastosowanie
Do izolowanych końcówek kablowych i łączników.

zakres zastosowania długość 62740 …
mm2 mm

0,25 - 6,0 205 101
6,00 - 16,0 205 102
0,50 - 6,0 245 106

62740 101-102 62740 106

62740

Narzędzia zaciskowe do konektorów

0
Zastosowanie
Do konektorów z i bez kołnierza z tworzywa 
0,5 do 4,0 mm2. 

62161

długośćx szerokość x wysokość waga 62161 …
mm g

185 x 16 x 55 300 101

62161

Szczypce zaciskowe

ß
Wykonanie
Kwadratowy profil zaciskowy. System dźwigniowy
z dającą się zwolnić wymuszoną blokadą. Ergono-
micznie wyprofilowane rękojeści szczypiec, chromo-
wane matowe, czernione, rękojeści czerwone.
Regulowana siła zaciskania, bez ustawiania
wstępnego, profil zaciskowy nastawia się automa-
tycznie.

Zastosowanie
Do zaciskania izolowanych i nieizolowanych
konektorów. Połączenia zaciskowe zgodne 
z normami DIN oraz Euro-Norm.

62163

pojemność pojemność długość 62163 …
mm2 AWG mm

0,08 - 10,0 28-7 180 101

62163

Szczypce zaciskowe

ß
Wykonanie 
6kątny profil zaciskowy z sześcioma profilowanymi
powierzchniami zaciskowymi. System dźwigniowy 
z dającą się zwolnić wymuszoną blokadą. Ergono-
miczne rękojeści dwuskładnikowe, czernione.
Regulowana siła zaciskania, 
bez ustawiania wstępnego, profil zaciskowy
nastawia się automatycznie. 

Zastosowanie 
Do zaciskania izolowanych i nieizolowanych
konektorów. Połączenia zaciskowe zgodne 
z normami DIN oraz Euro-Norm. 

pojemność pojemność długość 62164 …
mm2 AWG mm

0,08 - 6,0 28-9 180 101

62164

62164
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62167 …

201

Zawartość walizki 62166 …
sztuk

220 ( ) 101
925 ( ) 102

Asortyment konektorów

ß
Wykonanie
Skład asortymentu: samonastawne szczypce do
ściągania izolacji 0,03 - 10 mm2, szczypce zacisko-
we ręczne do konektorów, zakres zacisku 0,08 - 10
mm2. Izolowanie i nie izolowane konektory 1,0 / 1,5 /
2,5 / 4,0 / 6,0 / 10,0 mm2.

Zastosowanie
Do zakładania na ściągniętą izolację i zaciskania 
do 10 mm2. Do izolowanych i nieizolowanych
konektorów - uniwersalne narzędzie pomocnicze 
dla każdego fachowca.

62167

62167

Zestaw termokurczliwych opon gumowych

k
Wykonanie
Temperatura robocza 55° do 135°, temperatura
termokurczliwa od 120°, z poliolefiny, sieciowane
radiacyjnie, samogwygaszające. Uzupełnialna
walizka stanowi doskonałe wyposażenie dla
montażu. Zestawienie uniwersalnych kurczliwych
gumowych opon przewodów elektrycznych, pose-
gregowanych według wielkości i koloru.

62166 101
Zestaw podstawowy, walizka z 220 odcinkami.

62166 102
Zestaw uniwersalny, walizka z 925 odcinkami.

62166 101

62166 102

62166

Zestaw konektorów

0
Wykonanie
Skład zestawu: 
szczypce do ściągania izolacji nr kat. 62126 
i szczypce zaciskowe nr kat. 62740 101 oraz

konektory po 500 sztuk: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 + 2,5, 
po 250 sztuk: 4,0 + 6,0 mm2. 
Wymiary: 340 x 250 x 50 mm.
Waga: 1660 g.

62760

zakres zastosowania 62760 …
mm2

0,5 - 6,0 101

62760

Zestaw konektorów

Wykonanie
Zestaw konektorów wg DIN. 
W uniwersalnej walizce z tworzywa.
Po 500 sztuk: 1,0/14, 1,5/14,
po 250 sztuk: 0,5/14, 0,75/14, 2,5/14, 4,0/17, 
100 sztuk 6,0/20, 

po 50 sztuk: 10,0/22, 16,0/24. 
Wymiary: 355 x 230 x 50 mm. Waga: 1200 g.

62162 

zakres zastosowania 62162 …
mm2

0,5 - 16,0 101

62162

Asortyment końcówek kablowych

Wykonanie
Zestaw końcówek kablowych 0,5 - 6 mm2. Izolowane
końcówki kablowe pierścieniowe, kołkowe, oczkowe
oraz połączenia kablowe wg DIN. 

Zawartość:
12 rodzajów po 50 sztuk, 
w uniwersalnej walizce z tworzywa.

62165

62165 …

101

62165

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Latarki kieszonkowe MAG-Lite 

q
62169
Wykonanie
Bardzo duża siła światła. Precyzyjny korpus 
z bardzo wytrzymałego aluminium lotniczego.
Obudowa anodowana wewnątrz i na zewnątrz dla
maksymalnej ochrony antykorozyjnej i niezawodno-
ści. Odporna na wodę rozpryskową dzięki pierście-
niom O. Łącznie z zapasową żarówką 
w nakładanym zamknięciu.
Uwaga:
62169 201-202 w pudełku prezentowym z bateriami.
Baterie patrz nr kat. 39900.

62169 401 
Mag-Charger
Wykonanie 
Do powtórnego ładowania. 
Zakres dostawy: 
Latarka kieszonkowa, 6 V akumulator prętowy,
przyłącze 12 V do zapalniczki do papierosów,
eurozasilacz sieciowy 230 V, 2 płyty do przytwier-
dzenia.

62170 101
Wyposażenie LED typu Mini-Mag-Lite.

62170 102-103
Wersja LED do latarki 2/D względnie 3/D, do
10.000 godzin żywotności, dostarczane w kartonie.

62171 202-204
Żarówki zapasowe.
Opakowanie = 2 sztuki.

62171 205
Żarówka zapasowa
Opakowanie = 1 sztuka.

62172 202
Nasadka z włókna szklanego
Do Mini-Mag-Lite AA. Długość 160 mm.

62173 202
Skórzany uchwyt na pasek, czarny, do Mini-Mag-
Lite AA.

62169 401

62170 101

62169 204

62169 203

62169 202

62173 202

62169 301

LED Żarówki Nasadka optyczna Skórzany uchwyt 
zapasowe z włókna szklanego na pasek

typ długość reflektor waga pasujące 62169 … 62170 … 62171 … 62172 … 62173 …
mm mm g baterie

Micro-Mag 125 10 48 2 x Micro 201 202
Mini-Mag-Lite AA 145 18 108 2 x Mignon 202 101 202 ( ) 202 202

2/C 225 50 440 2 x Baby 203 203
2/D 250 57 675 2 x Baby 102
3/C 275 50 540 3 x Baby 301 204
3/D 315 50 860 3 x Mono 204 103 204

Mag-Charger 315 50 900 – ( ) 401 205

62169 - 62173

Latarka długopisowa/gumowa

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

62168 101 
Latarka długopisowa
Wykonanie 
Obudowa aluminiowa, guzik przełączający, mocny
stalowy klips, bez baterii.
Zastosowanie 
Mała, praktyczna latarka z silnym stożkiem świetl-
nym do kieszeni koszuli. 

62168 202+203
p
Latarka gumowa
Wykonanie 
Poręczna, z ochroną przed wodą rozpryskową i
praktycznie niezniszczalna. Wydajność świecenia
większa o 70 % dzięki żarówce kryptonowej.
Chroniona przed smarami i olejami. W komplecie z
praktyczna żółtą pętlą na dłoń, kolor czarny.

62168 301
Zapasowe żarówki
Wykonanie
Opakowanie = 2 sztuki.
Do latarki długopisowej nr kat. 62168 101.

62168 302 
Zapasowe żarówki
Wykonanie 
Opakowanie = 2 sztuki.
Do latarki gumowej nr kat. 62168 202.

62168 303
Zapasowe żarówki
Wykonanie
Opakowanie = 2 sztuki.
Do latarki gumowej nr kat. 62168 203.

62168 101

62168 202

62168 203

typ długość waga pasujące baterie 62168 …
mm g

Latarka długopisowa 140 10 2 x Micro (R03) 101
Latarka gumowa 165 110 2 x Mignon (R6) 202
Latarka gumowa 260 335 3 x Mono  (R20) 203

Zapasowe żarówki - – – 301
Zapasowe żarówki - – – 302
Zapasowe żarówki - - - 303

62168

62172 202

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Latarki (przeciwwybuchowe)

Uwaga:
Baterie zob. nr kat. 39900.

62175 101 
MityLite 1900 C 
Wykonanie 
Z bardzo odpornej na uderzenia żywicy poliwęglanowej
stosowanej w technice kosmicznej. Zogniskowany promień.
Światło ksenonowe. Wodoszczelna. Strefa Ex 2-T4.
Zakres dostawy: 
moduł Laserspot, nasadka do odchylania światła, 2 baterie. 

62175 102
VersaBrite 2250 C
Z wychylną głowicą. Wodoodporne. Strefa Ex 2-T4.
Jako niełatwopalna uznana przez FM, XSA i MSHA.
Maks. czas świecenia (przy 10° C) 5-6 godzin. Kolor:
czarny.
Zakres dostawy: 
Klamra na ubranie, czerwona soczewka noktowizyjna,
mocowanie na rzep, opaska na głowę, mocny, zdejmowa-
ny magnes siodłowy, 2 baterie.

9
62175 103
PX 2 LED
Wykonanie
Obudowa ABS. Poręczna latarka w formie długopisu.
Idealna jako latarka do inspekcji do noszenia 
w kieszeni koszuli lub marynarki. W 100 % odporna na
działanie wody i kurzu. Przycisk przełączeniowy na końcu
latarki. Atestowana i posiadająca dopuszczenia. Lampka
LED miga, gdy należy wymienić baterie. Z 2 bateriami
Micro. Kolor: płomienno żółty.

9
62175 201+203
Wykonanie
Obudowa ABS. W 100 % odporna na działanie wody i
kurzu. Latarka na kask z przyciskiem przełączającym na
końcu latarki. sprawdzane pod względem ATEX strefy 1
zagrożenia wybuchem pyłu. Z bateriami 4 Mignon. Kolor:
płomienno żółty.
Zastosowanie
Pasuje prawie do wszystkich uchwytów na kaskach.

62175 201
PX 1 Xenon
Wykonanie
Żarówki Xenon (można wymieniać pojedynczo). 
Moc ok. 80 Lumen. 

62175 203
PX 1 LED
Wykonanie
Białe LED. Moc ok. 50 Lumen.

62175 101

62175 102

62175 103

62175 201+203

typ wymiary pasujące czas świecenia 62175 …
dł. x szer. x wys. mm baterie (przy 10°C) godz.

MityLite 1900 C 121 x 15 2 x Micro 2 101
VersaBrite 2250 C 76 x 44 x 48 2 x Mignon 5-6 102

PX 2 LED 140 x 15 2 x Micro 2,5 103
PX 1 Xenon 180 x 40 4 x Mignon 3 201

PX 1 LED 180 x 40 4 x Mignon 7 203

62175

Latarki kryptonowe

Uwaga:
Baterie zob. nr kat. 39900.

62176 
p
Latarka kryptonowa
Wykonanie
Precyzyjna latarka z aluminium używanego 
w lotnictwie. Z nieśliskimi pierścieniami profilowymi 
i praktycznym uchwytem. Zapasowa żarówka
zintegrowana w stopce latarki.
62176 103 
Wykonanie 
Przeciwwybuchowa. 
Rodzaj ochrony zapłonu: Ex II G EEx e ia IIC T4.
Zaświadczenie o zgodności z normami: TÜV 99
ATEX 1409. 
Zastosowanie 
Dopuszczona do wielu zastosowań na obszarach
zagrożonych wybuchem. 

62177 
Zapasowe żarówki 
Opakowanie = 2 sztuki.

62178 
Nylonowy uchwyt
Wykonanie
Wytrzymała nylonowa saszetka, czarna. 
Do nr kat. 62176 102. Dostawa bez latarki.

62176 - 62178

latarka zapasowa żarówka saszetka
typ długość waga żarówka pasujące 62176 … 62177 … 62178 …

mm g Volt baterie
Amperlite 2670 88 38 1,2 1 x Micro (R03) 101
Amperlite 2600 148 70 2,4 2 x Mignon (R6/AA) 102

Amperlite 2000 Lite-Ex 25 265 457 2,4 2 x Mono (R20) 103
Zapasowa żarówka do 62176 101 – – 1,2 – ( ) 101
Zapasowa żarówka do 62176 102 – – 2,4 – 102
Zapasowa żarówka do 62176 103 – – 2,4 – ( ) 103

Nylonowy uchwyt – – – – 101

62176 101

62177 102

62176 102

62178

62177 103
62176 103

Latarka długopisowa (przeciwwybuchowa)

7
Wykonanie
Mieniące się jasne światło, niezniszczalna. Daje
punktową jasność. Czas świecenia ok. 4 godziny.
Obsługa jedną ręką. Format długopisu-pasuje do

każdej kieszeni kurtki. Bezpieczny klips do wkłada-
nia. Kolor srebrny. Baterie 2 x Micro AAA 1,5 V. 

Uwaga:
Zapasowe baterie patrz nr kat. 39900.

62174

62174 …

101

62174

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Ręczny reflektor halogenowy

Wykonanie 
Bez kabla, z obrotową rękojeścią w kształcie
pistoletu. Natężenie światła 1.500.000 kandeli.
Zasięg do 3.000 m. Wielorakie zastosowanie dzięki
światłu ciągłemu. Wydajny, dostępny w handlu
akumulator (6 V, 4 Ah), do ładowania przez zapal-
niczkę do papierosów 12 V albo ładowarkę 230 V
(obie są objęte zakresem dostawy). Czas świecenia
ok. 25 min. Łatwy w konserwacji dzięki dostępnej w

handlu żarówce haloge-
nowej 55 W (H3). Waga
1,5 kg. Kolor: żółty/czarny. 

62180

62180 …

101

62180

Latarki LED 

7
Wykonanie
Latarki LED (diody emitujące światło) wykazują
mniejszy pobór prądu, długa żywotność (ponad
20.000 godzin), dużą wytrzymałość na uderzania 
i brak utraty energii. Wymiana żarówki jest niepo-
trzebna.

62185
StarLED TL 26
Bardzo jasne światło, z optycznym systemem
skupiania światła ( optyka soczewkowa), oświetlone
przedmioty nie mają cienia i są ostro rozgraniczone,
diody LED najwyższej klasy jasności, ekstremalnie
oszczędne zużycie energii, akumulator NiMH-Akku

(do powtórnego ładowania do 1.000 razy, niewy-
mienny).

62186
Metallica TL 270
Bardzo mały korpus metalowy. Baterie: 3 x AG 13
(LR 44) 1,5 V (dołączone).

62187
MasterLED TL 265
Obudowa z odpornego na uderzenia i na działanie
niskiej temperatury tworzywa ABS, wodoszczelna
do 1 m. Baterie: 3 x Mignon AA / LR 6 /1,5 V (nie są
objęte zakresem dostawy).

62185

62186 62187

typ 62185 … 62186 … 62187 …

StarLED 301
Metallica 101

MasterLED 101

62185 - 62187

Latarka LED na głowę

62192

62192 …

101

62192

v
Wykonanie 
Funkcjonalna, regulowana latarka na głowę. Z 6x
wyjątkowo jasno świecącymi żarówkam LED i 1x
Xenon. W zależności od potrzeb do przełączania
pomiędzy 4 różnymi ustawieniami: 1x LED, 3x LED,
6x LED do użycia z dużą oszczędnością energii lub
1x silne światło ksenonowe do świecenia na dużą
odległość. Elastyczne, szerokie taśmy umożliwiają
dokładne dopasowanie, ustawienie dla każdej
wielkości głowy. Kąt nachylenia ustawiany 
w stabilnej siatce. Odporna na wodę rozpryskową. 

Z przełącznikiem przyciskowym. Wraz z 3 standar-
dowymi bateriami typ AAA. W opakowaniu typu
blister. 
Zastosowanie 
Idealna do joggingu, wędrowania albo do prac
montażowych, przy których trzeba mieć obie ręce
wolne. 

Uwaga:
Baterie zapasowe patrz nr kat. 39900. 

Latarki LED LENSER P762191

62191

typ długość Strumień światła Baterie waga 62191 …
mm lm g

LED LENSER P7 133 200 3 x AAA 192 101

Wykonanie
Model P7 jest wyposażony w soczewki systemu
Advanced Focus i mechanizm ogniskowania
według nowo zaprojektowanego systemu Speed
Focus. Wybieracie Państwo pomiędzy światłem
scenicznym, tworzącym krąg lub sięgającym na
odległo do 500 m, mocno skondensowanym

światłem. 
Lampa została zaprojektowana modułowo, wyposa-
żona w przełącznik Dynamic Switch i ma 3 stopnie
jasności światła. Jest wodoszczelna z godnie z
IPX3. Gwarantujemy korzystne cenowo ładowanie
baterii (na poziomie oszczędzania zasilania) do 120
godzin świecenia.
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Szczypce z trzema trzpieniami

k
Zastosowanie
Narzędzie do rozwierania, do szybkiego i sprawne-
go zakładania wszelkiego rodzaju tulejek. Przy
pomocy 3 trzpieni tulejki są podważane i otwierana

poprzez zaciśnięcie szczypiec. W taki sposób
można przeciągnąć tulejki przez kabel i umieścić 
na kablu poprzez zamknięcie szczypiec.

62280

typ szczypiec do tulejek Hellermanna do Ø maks. długość tulejek 62280 …
wielkość wewn. mm mm

NA - 0/1 0 - 1 1,25 - 1,75 28 101
NA - 1/K/3 1 K-3/30 mm dł. 2,50 - 5,00 28 102

NA - 4/5 4 - 5 7,50 - 10,00 50 103
NA - 8/10 8 - 10 12,00 - 17,00 60 ( ) 104

62280

Drut perlonowy do wciągania przewodów

Wykonanie
Z rozciągniętego monofilamentu. Z masywnymi
końcówkami stalowymi oraz dodatkową sprężyną

prowadzącą, ok. 130 mm długości, z zaczepami 
na obydwu końcach, średnica materiału 4 mm,
wytrzymałość na rozciąganie 900 N.

62300

długość 62300 …
m
10 401
15 402
20 403
25 404

62300

System wciągania kabli Kati-Blitz-Compactt

Wykonanie
Pręt z włókna szklanego PK o grubości 3 mm jest elastyczny,
ale przy tym bardzo stabilny niczym drążek. Każde
pojedyncze włókno szklane powleczone jest żywicą
poliestrową. Rdzeń z włókna szklanego jest dodatkowo
wzmocniony. Specjalna głowica prowadząca osadzona jest
na sprężynie prowadzącej, co umożliwia pracę nawet w
rurach zagiętych po dużym kątem. Z załączonymi akcesoria-
mi i specjalnym uchwytem do ciągnięcia (minimalny promień
30 mm). Odporność na obciążenie rozciągające

minimum 100 kg.
Elementy składowe zestawu Kati-Blitz-Compact:
1 głowica prowadząca 7-10 mm Ø,
5 tulejek czołowych M 5, 3 tulejki łączące,
5 oczek wciągowych M 5,
1 specjalny uchwyt do ciągnięcia Kati-Grip-,
1 pończocha kablowa 6-9 mm Ø,
1 butelka kleju do włókna szklanego 3 g.
Uwaga:
Długości 30 i 50 m dostępne na zamówienie.

62310

długość 62310 …
m
20 101

62310

Rozpinalne opaski kablowe

k
Wykonanie
Elastyczne i obciążalne rozwiązanie mocowania,
możliwość wielokrotnego rozpinania. 
Z poliamidu, palność materiału odpowiada UL94
HB. Temperatura pracy między -40°C i +85°C,
krótkoterminowo nawet do +105°C. 

Maksymalne obciążenie rozciągające przy 88 kg lub
888 N. Kolor żółty. Opakowanie = 5 sztuk.

62313

Wymiar 62313 ...
ok. mm

750 x 12 101

62313

Opaski

62315
Wykonanie
Taśmy uniwersalne z poliamidu 6.6, wewnątrz uzębione.
Duża odporność na warunki pogodowe i temperaturę od -
40°C do + 85°C. Kolor naturalny. Opakowanie = 100 sztuk.

62316
Wykonanie
Z języczkiem z tworzywa, stabilne pod wpływem promienio-
wania UV. Kolor czarny. Opakowanie = 100 sztuk.

62315

naturalny czarny
wymiary 62315 … 62316 …
ok. mm

102 x 2,5 101 101
150 x 3,6 102 102
200 x 4,8 103 103
282 x 4,8 104 104
368 x 4,8 105 105
380 x 7,6 106 106

62316

62315 - 62316

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zaciskacz do opasek kablowych

Wykonanie
Mocne narzędzie do wiązania. Końcówka opaski
odcinana jest bez pozostawiania ostrych krawędzi.
Zastosowanie
Do szybkiego i nieskomplikowanego montażu
opasek kablowych.

62317

na szer. opaski do maks. 62317 …
do mm Ø wiązki

4,8 108 101
7,8 130 102

62317

Zaciskacz do opasek kablowych

x
Zastosowanie
Bardzo lekkie i łatwe w obsłudze narzędzie 
do zaciskania wszelkiego rodzaju i wielkości opasek
na kable. Narzędzie ściąga opaskę z dokładnie
wstępnie ustawioną siłą dociągającą, bez 
uszkadzania kabla i po osiągnięciu ustawionej siły
automatycznie odcina wystający koniec bez
pozostawiania krawędzi, tak że zapobiega powsta-
niu ryzyka skaleczenia się.
Dzięki ergonomicznej konstrukcji nadaje się
także do produkcji seryjnej.

62319 101 62319 102

typ na szer. opaski waga 62319 …
do mm ok. g

GTS 2,3 - 4,8 250 101
GTH 4,6 - 8,9 454 102

62319

Klucz do śrub pasowanych DIN 49516

Wykonanie
Izolowany uchwyt zgodny z VDE.
Zastosowanie
Do śrub 2-25 A i 35-63 A.

62323

długość 62323 …
mm
107 101

62323

Klucz do złączy śrubowych PG

Wykonanie
Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
PA, przyjemna i poręczna obsługa, szczęki
zaciskowe z metalu. Płynna, jednoręczna regulacja
szerokości klucza, zagłębienie zapobiega niezamie-
rzonej regulacji szczęki zaciskowej.

62324

szer. klucza długość waga 62324 …
mm mm g

11 - 24 190 190 ( ) 101
24 - 32 204 240 ( ) 102

62324

Pistoletowy zaciskacz do opasek kablowych62318

Z
Zastosowanie
Narzędzie do zaciskania i odcinania opasek
kablowych.

62318

długość na szer. opaski waga 62318 …
mm do mm ok. g
160 2,4 - 4,8 309 101

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Uniwersalny klucz do szafy rozdzielczej

62325 201 
Wykonanie 
Funkcje: 
1. czworokąt wewnętrzny 6 mm,  
2. czworokąt wewnętrzny 7-8 mm,
3. trójkąt wewnętrzny 8 mm,  4. pierścień 3-5 mm, 
5. podwójna końcówka na łańcuchu rowek 1 x 7 mm + krzyż
PH2, 
6. adapter z tworzywa 1/4 cala. 

62325 202 
Wykonanie 
Funkcje: 
1. czworokąt zewnętrzny 4-10 mm, 
2. czworokąt wewnętrzny 5 mm,
3. czworokąt wewnętrzny 7 mm,
4. czworokąt wewnętrzny 8 mm,  5. trójkąt wewnętrzny 8 mm, 
6. podwójna końcówka na łańcuchu rowek 1 x 7 mm + krzyż

PH2, 
7. adapter z tworzywa 1/4 cala. 

62325 203 
Wykonanie 
Funkcje: 
1. czworokąt wewnętrzny 6 mm,  
2. czworokąt wewnętrzny 7-8 mm,
3. trójkąt wewnętrzny 9 mm,   4. pierścień 3-5 mm, 
5. podwójna końcówka na łańcuchu rowek 1 x 7 mm + krzyż

PH2, 
6. adapter z tworzywa 1/4 cala.

62325 205
Wykonanie
Uniwersalny klucz do szaf przełączeniowych, wkrętak i
bezdotykowy, jedno-biegunowy próbnik napięcia. Do
wszystkich dostępnych zamków szaf przełączeniowych.
Dzięki uniwersalnemu uchwytowi końcówek 1/4 cala można
zamocować wszystkie ogólnie dostępne w handlu końcówki.
Magnes trwały Neodym pewnie utrzymuje końcówki w
uchwycie. Z klipsem koszulkowym.
Funkcje:
1. czworokąt wewnętrzny 6 mm,
2. czworokąt wewnętrzny 7-8 mm,
3. trójkąt wewnętrzny 9 mm,
4. podwójna bródka klucza 3-5 mm,
5. końcówka krzyż PH2,
6. adapter z tworzywa na końcówkę 1/4 cala,
7. zakończenie odpowietrzenia ogrzewania 5 mm.

62325 206
Zastosowanie
Do prawie wszystkich zamknięć technicznych, 
np. w zasilaniu gazem i wodą, technice klimatyzacji 
i wentylacji, do klap rewizyjnych, blokad lamp drogowych,
pojemników na odpady, kontenerów na śmieci itp..
Funkcje:
1. czworokąt wewnętrzny 5 mm,
2. czworokąt wewnętrzny 6 mm,
3. czworokąt wewnętrzny 7-8 mm,
4. czworokąt wewnętrzny 9-10 mm,
5. trójkąt wewnętrzny 7 mm,

6. trójkąt wewnętrzny 8-9 mm,
7. trójkąt wewnętrzny 10-11 mm,
8. pierścień 3-5 mm,
9. półksiężyc 6 mm.

62325

62325 201 62325 202

62325 203

wielkość waga 62325 …
mm g

72 x 72 70,5 201
90 x 60 79,0 202
45 x 45 50,0 203

158 x 28 135,0 205
96 x 92 204,0 206

Uniwersalny klucz budowlany

Wykonanie
Cynkowy odlew ciśnieniowy.
Funkcje:
1. czworokątny klucz trzpieniowy 6/7/8 mm,
2. dwustronna podziałka miary do ustalania potrzeb-

nych cylindrów profilowych,

3. zabierak do kluczy z dziurkowaniem PZ,
4. stożkowaty czworokąt 6-10 mm,
5. klucz sześciokątny 3 mm,
6. otwieracz do butelek.

62327

wielkość waga 62327 …
mm g

195 x 68 193 101

62327

Uniwersalna taśma rzepowa

Q
Wykonanie
Scotchflex-uniwersalna taśma rzepowa do łączenia
w wiązki kabli itp.

62338

wielkość 62338 ...

20 mm x 10 m 101

62338

Uniwersalne taśmy rzepowe i pętlowe

Q
Wykonanie
Pudełko dozujące zawierające każdorazowo po 5m
taśmy hakowej ew. taśmy pętlowej do łatwego
zastosowania. Wielokrotnie rozwiązywalny system
mocowania umożliwia szybki i prosty montaż ew.

demontaż oraz niewidoczne mocowanie. Klej kauczu-
kowo-syntetyczny gwarantuje najwyższą siłę mocowa-
nia na wszystkich powierzchniach.
Zastosowanie
Do szybko rozwiązywalnych połączeń w budowie
maszyn, przemyśle motoryzacyjnym i budowie targów.

62339

wielkość 62339 ...

25 mm x 5 m 101

62339

62325 205

62325 206
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Taśma elektroizolacyjna

Q
Wykonanie
Scotch 23 taśma elektroizolacyjna, samozgrzewal-
na. Łączy jednorodne samozgrzewalne warstwy

zwojów, doskonałe dielektryczne właściwości,
odporna na działanie czynników atmosferycznych.

62340

wielkość 62340 ...

19 mm x 9,15 m 101

62340

Taśmy elektroizolacyjne IEC 60454

Wykonanie 
Wysokowartościowa, miękka folia z PCV, łączona 
z odpornym na starzenie, ciągliwym klejem na bazie
akrylowej. Szerokość taśmy 15 mm, grubość taśmy
0,15 +/-0,03 mm. Duża siła klejenia, przylegająca,
samowygaszająca, bezołowiowa, dobra do przetwa-
rzania. Spełnia VDE, ÖVE i SEV wg kontroli typu
IEC 60454-3-1-10/ F-PVCp/ 105. Wytrzymałość 
na temperaturę od -10 do +105°C. 

Zastosowanie 
Nadaje się do wszystkich standardowych prac
izolacyjnych w branży elektrycznej. Również 
do napraw, do barwnego oznaczania i łączenia 
w wiązki. 

62343 - 62351

zielona/żółta brązowa szara żółta zielona czerwona niebieska
dług. rolki 62343 … 62344 … 62345 … 62346 … 62347 … 62348 … 62349 …

m
10 101 101 101 101 101 101 101
25 102 102 102 102 102 102 102

czarna biała
dług. rolki 62350 … 62351 …

m
10 101 101
25 102

62343 - 62351

Taśma do klejenia tekstylna

Wykonanie
Powierzchnia impregnowana, odporna na wietrzenie
i temperaturę, można na niej pisać. Elektroniczne
właściwości wykraczają daleko poza wymogi dla
typu G2, zgodnie z VDE 0340, część 2/DIN 40633,
arkusz 2, kolor szary.

Zastosowanie
Do prac instalacyjnych i serwisowych. Do owijania,
wzmacniania, zabezpieczania, uszczelniania,
mocowania oraz znakowania kabli, przewodów 
i podłączeń.

62353

szerokość dług. rolki 62353 …
mm m

19 25 101

62353

Próbnik napięcia do prądu zmiennego 12-1000 wolt

B
Wykonanie
Bezstykowy próbnik napięcia z funkcją latarki
kieszonkowej LED. Wbudowany czujnik napięcia
umożliwia pewne ustalenie napięcia zmiennego 
na połączeniach kabli, w gniazdach wtykowych, 

bezpiecznikach, przełącznikach, łańcuchach
oświetleniowych, gniazdach przyłączeniowych itp.
Sygnalizacja przerw w kablu. Kable nie muszą być
pod napięciem. IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). 
IP 44/CAT III 1000 V. Urządzenie jest dostarczane
z instrukcją obsługi
Baterie: 2 Mignon AAA łącznie z zestawem. 

62354

na napięcie zmienne 62354 …
wolt

12 - 1000 101

62354

Próbnik pola magnetycznego, bezdotykowy

B
Wykonanie
Wskaźnik LED, zgodność z TÜV/GS, IEC/EN
61010-1 (DIN VDE 0411), rodzaj ochrony IP 44,
zintegrowana latarka LED (czas świecenia ok. 80
godzin), wraz z 2 bateriami 1,5V AAA. Urządzenie
jest dostarczane z instrukcją obsługi.
Zastosowanie
Do szybkiej i precyzyjnej kontroli elektronicznych
włączników i zaworów. 

Sprawdzanie działania funkcji można przeprowadzić
bez konieczności dokonania przygotowań czy też
zatrzymywania maszyny. Świecąca końcówka
wskazuje wszystkie stałe i sztuczne pola magne-
tyczne. Urządzenie jest tak czułe, że niekiedy nie
trzeba nawet demontować przykryw czy osłon. 
W celach testowych umieszczony jest magnes
trwały.

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

62356

długość 62356 …
mm
160 101

62356
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Uniwersalny próbnik napięcia (samochodowy próbnik do świateł)

62355 101
Wykonanie
Mocna mosiężna obudowa z kablem połączeniowym 
o długości 450 mm oraz z krokodylkiem, końcówka
próbnika odkręcana, z końcówką igłową.
Zastosowanie
Do pomiarów również przez zwoje kabli.

62355 201

Z
Wykonanie
Samochodowy wskaźnik napięcia Car Check z próbą
przewodu, nieznaczny pobór prądu, końcówka igłowa 
z mechanizmem przesuwnym, usunięcie izolacji
niekonieczne. Szeroko zakrojona długość kabla.
Zastosowanie
Szczególne przydatny do poszukiwania błędów 
w częściach elektronicznych.

62355 101

62355 201

62355

zakres pomiaru końcówka długość 62355 …
wolt mm mm
6-24 12 120 101
3-48 18 137 201

Jednobiegunowy próbnik napięcia 150-250 wolt

Wykonanie
Zgodnie z DIN 57680 część 6, VDE 0680/6.
Z wkrętakiem i klipsem.

Zastosowanie
Do badania napięcia zmiennego i stałego 
150 - 250 wolt oraz do ustalania biegunowości (plus
lub minus).

62360

s ,

szer. ostrza x grub. dł. ostrza długość całkowita 62360 … 62361 …
mm mm mm

3,0 x 0,5 70 142 101
3,5 x 0,5 42 134 201

62361

62360 - 62361

Dwubiegunowy próbnik napięcia 6 - 400 wolt

5
Master Check 3.2 
Wykonanie 
Dwubiegunowy próbnik napięcia ze skalą LED
do napięcia stałego i zmiennego. Napięcia 
od 50 V AC względnie 120 V DC można sprawdzić
także bez włożonej baterii. Wskazanie biegunowo-
ści, badanie ciągłości przepływu prądu, obsługa
jedną ręką, automatyczna kontrola baterii. Wskaza-
nie napięcia od 6 - 400 V AC/DC.

Badanie ciągłości przepływu prądu: < 500 kOhm,
Opór na wejściu: ≥ 300 kOhm,
Zakres częstotliwości: 0 - 100 Hz,
Wytrzymałość na napięcie szczytowe: 4 kV,
Rodzaj zabezpieczenia:IP 50.

62371

wolt 62371 …

6 - 400 201

62371

Dwubiegunowy próbnik napięcia 6-690 wolt

5
Combi-Check 1.3 
Wykonanie 
- możliwa obsługa jedną ręką,
- ochrona końcówki próbnika,
- badanie ciągłości przepływu prądu,
- wskaźnik pustych baterii,
- oświetlenie końcówki próbnika,
- badanie kierunku wirowania pola,
- akustyczny sygnalizator napięcia i ciągłości

przepływu,
- wskazanie biegunowości,
- możliwe jednobiegunowe badanie fazy.

Napięcie znamionowe min.: 6 V AC/DC,
Napięcie nominalne maks.: 690 V AC/DC,
Opór na wejściu: ≥ 300 k Ohm,
Wytrzymałość na napięcie szczytowe: 6 kV,
Zakres częstotliwości min.: 0 Hz,
Zakres częstotliwości maks.: 100 Hz,
Funkcja / tryb zobrazowania: LED,
Napięcie stałe: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V,
Napięcie zmienne: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V,
Temperatura pracy min.: -10 ° C,
Temperatura pracy maks.: +55 ° C,
Rodzaj zabezpieczenia: IP 50,
Dopuszczenie: EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 część 401),
Waga: 135 g.

62373

wolt 62373 …

6 - 690 101

62373
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Cyfrowy próbnik napięcia i ciągłości przepływu prądu 5-690 wolt

5
Digi-Check 3.2
Wykonanie
- wyświetlacz LCD łącznie z Bargraphem, 
- możliwa obsługa jedną ręką,
- ochrona końcówki próbnika,
- badanie ciągłości przepływu prądu,
- wskaźnik pustych baterii,
- funkcja HOLD,
- podświetlenie tła,
- oświetlenie końcówki próbnika,
- akustyczny sygnalizator napięcia i ciągłości

przepływu,
- wskazanie biegunowości,
- możliwe jednobiegunowe badanie fazy.

Napięcie znamionowe min.: 5 V AC/DC,
Napięcie nominalne maks.: 690 V AC/DC,
Opór na wejściu: ≥ 300 k Ohm,
Wytrzymałość na napięcie szczytowe: 6 kV,
Zakres częstotliwości min.: 0 Hz,
Zakres częstotliwości maks.: 100 Hz,
Funkcja / tryb zobrazowania: LCD,
Temperatura pracy min.: -10 ° C,
Temperatura pracy maks.: +55 ° C,
Rodzaj zabezpieczenia: IP 50,
Dopuszczenie: EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 część
401),
Waga: 142 g.

62374

62374

Cyfrowy próbnik wielofunkcyjny 5-690 wolt

5
Digi-Check 5.2
Wykonanie
- wyświetlacz LCD łącznie z Bargraphem, 
- możliwa obsługa jedną ręką,
- ochrona końcówki próbnika,
- badanie ciągłości przepływu prądu,
- wskaźnik pustych baterii,
- funkcja HOLD,
- podświetlenie tła,
- oświetlenie końcówki próbnika,
- badanie kierunku wirowania pola,
- akustyczny sygnalizator napięcia i ciągłości przepływu,
- wskazanie biegunowości,
- możliwa jednobiegunowa kontrola fazy,
- łącznie z futerałem ochronnym.

Napięcie nominalne min.: 5 V AC/DC,
Napięcie nominalne maks.: 690 V AC/DC,
Opór na wejściu: ≥ 300 kOhm ( +2,5 k Ohm przy
wciśniętym przycisku LOAD),
Wytrzymałość na napięcie szczytowe: 5 kV,
Zakres częstotliwości min.: 0 Hz,
Zakres częstotliwości maks.: 2000 Hz,
Funkcja / tryb zobrazowania: LCD,
Wartość oporu maks.: 2 om,
Wartość zmierzona pojemności min.: 1 µF,
Wartość zmierzona pojemności maks.: 50 µF,
Temperatura pracy min.: -10 ° C,
Temperatura pracy maks.: +55 ° C,
Rodzaj zabezpieczenia: IP 50,
Dopuszczenie: EN/IEC 61010,
Waga: 162 g.

62380

wolt 62380 …

5 - 690 101

62380

Futerał (pusty)

Zastosowanie
Do dwubiegunowych próbników napięcia.

62381

62381 …

104

62381

Dwubiegunowe próbniki napięcia 12-690 wolt

B
Wykonanie
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego od 12 V do
690 V. Jednobiegunowa kontrola fazy, dwubieguno-
we badanie wirowania pola, test kontrolny FI/RCD,
obszar chwytu gumowany. Obudowa pyło- i wodo-
szczelna, końcówka próbnika jest chroniona
nakładanym kołpakiem, który jest połączony
bezpośrednio z przyrządem, automatyczny ciężar
zapobiega włączeniu włącznika FI, gotowość do
kontroli pomiaru napięcia również z uszkodzonymi
lub wyczerpanymi bateriami. Sprawdzony zgodnie 
z TÜV i zaaprobowany zgodnie z: IEC/EN 61243-3, 
DIN VDE 0682 część 401. Dostawa wraz z torbą.

62382 201
Wykonanie
Z badaniem ciągłości przepływu prądu do 500
kiloom, pole wskaźnika jest chronione przez
wytrzymałą szybkę z tworzywa. Zastosowanie diod
LED do wszystkich wskazań optycznych gwarantuje
najwyższą pewność działania.

62382 202
Wykonanie
Z badaniem ciągłości przepływu prądu do 2000
Om, automatyczne urządzenie wyłączające zapo-
biega szybkiemu wyczerpaniu baterii. Wyświetlacz
LC z podświetlonym tłem ułatwia wskazanie fazy lub
pola wirującego dla każdego technika serwisu lub
zajmującego się instalacjami. Funkcja Data Hold.

62382 201

62382 202

wymiary rodzaj ochrony waga 62382 …
mm g

238 x 70 x 30 IP 65 200 201
238 x 70 x 30 IP 65 200 202

62382

wolt 62374 …

5 - 690 101
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o Urządzenia kontrolne i pomiarowe

DUSPOL Dwubiegunowe wskaźniki napięcia

DUTEST Próbnik ciągłości przepływu prądu wytrzymały napięciowo

Multimetr cyfrowy

Multimetr cyfrowy ze szczypcami prądowymi

stopnie badanie ciągłości badanie badanie badanie
DUSPOL wyświetlacz wyświetlacza przepływu wirowania pola fazy biegunowości nr kat.
digital LC LCD / LED 6 - 750 V Summer + LCD tak / LCD tak / LCD tak / LCD 62390 101
analog plus cewka wciągana / LED 12 - 690 V nie tak / LCD tak / LCD tak / LED 62389 101
ekspert LED / LCD 12 - 690 V brzęczyk + LED tak / LCD tak / LCD tak / LED 62387 101
combi LED / LCD 12 - 690 V LCD nie tak / LCD tak / LED 62388 101

kontrola ochrona kontrola funkcja
wskaźnik napięcie AC ciągłości przepływu przed napięciem obcym faz latarki nr kat.

DUTEST LED nie Summer + LED tak nie tak 62405 101

ciągłość przepływu prądu/
napięcie AC napięcie DC prąd opór dioda częstotliwość nr kat.

MM P3 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V nie 0,1 Ohm - 40 MOhm tak 1 mHz - 5 MHz 62393 101
MM 1-3 0,1 mV - 750 V 0,1 mV - 1000 V 1 mA - 10 A AC/DC 0,1 Ohm - 20 MOhm tak 1 Hz - 20 MHz 62395 201
MM 1 1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V 0,1 µA - 3,2 mA DC 0,1 Ohm - 32 MOhm tak nie 62395 101

Dwubiegunowy próbnik napięcia DUSPOL compact

o
Wykonanie 
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego od 12 V do
690 V AC/750 V DC poprzez LED, kontrola bieguno-
wości (LED), kontrola napięcia bez używania
przycisku. Świadome wyzwalania przełącznika FI.
Rodzaj zabezpieczenia: IP 64 (pyłoszczelny/od-
porny na wodę rozpryskową), sprawdzony 
i zaaprobowany zgodnie z: IEC 61243-3, VDE 0682
część 401, CAT IV 500 V.

Zastosowanie 
Do badania napięcia stałego i zmiennego, wskazy-
wanie biegunowości.

Uwaga:
Pasująca torba patrz nr kat. 62381.

62383

wolt 62383 …

12 - 690 V AC / 750 V DC 101

62383 

napięcie AC prąd opór ciągłość przepływu otwór szczypiec nr kat.
CM 2 CM 2 0,1 mV - 600 V 10 mA - 300 A AC/DC 0,1 Ohm - 40 MOhm tak 25 mm 62422 102
CM 1-2 0,1 V - 600 V 0,1 A - 400 A AC 0,1 Ohm - 20 MOhm tak 30 mm 62422 201
CM 5-1 0,7 V - 1000 V 0,9 A - 600 A AC/DC 1,0 kOhm - 20 MOhm tak 35 mm 62422 207
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Dwubiegunowy uniwersalny próbnik napięcia PROFIPOL

o
Wykonanie
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego w zakresie
6 - 400 wolt. Stopnie wskaźnika 6, 12, 50, 230 i 400
wolt. Badanie biegunowości przy napięciu stałym
poprzez LED. Rodzaj zabezpieczenia: IP 65.
Odporna na uderzenia i szczelnie chroniona przed
oddziaływaniem wody i pyłów obudowa, sprawdzone
i zaaprobowane zgodnie z IEC 61243-3, VDE 0682
część 401.

62385

wolt 62385 ...

6 - 400 101

62385

Dwubiegunowy próbnik napięcia 120-750 wolt

Wykonanie
Czarna obudowa z tworzywa Makrolon. Gumowe
rękojeści odporne na olej i niepalne, z elastycznymi
kołnierzami ochronnymi na palce. Gumowe rękojeści
osłaniają mocny mechanizm pomiarowy z izolacją
elektryczną i termiczną po jednej stronie. W drugiej
części mieści się duże okienko kontrolne ze
wskazaniami biegunowości i faz. Pod wyraźnie
widocznym pierścieniem perbunanowym znajduje
się przełącznik pierścieniowy do włączania
i wyłączania mechanizmu pomiarowego. Z dużą,
mocno świecącą lampką jarzeniową. Pod dużymi

makrolonowymi szkłami powiększającymi mieści się
świecącą na czerwono skala na napięcie stałe 120-
750 wolt. Żółta skala na napięcie zmienne 120-750
wolt. Mocno izolowany, odporny na olej, jed-
nożyłowy kabel łączący długości ok. 1 m. 
Spłaszczone, izolowane, sprężynujące końcówki
stykowe pasują do gniazd CEE oraz zacisków
wtykowych.

62386

na napięcie stałe 62386 …
i zmienne wolt

120 - 750 201
3ø

246

239

- 850

3ø
27

27

21
ø

40
ø

40
ø

21
ø

62386

Dwubiegunowy próbnik napięcia i ciągłości przepływu DUSPOL expert 12-690 V

o
Wykonanie 
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego od 12 V do
690 V AC/750 V DC poprzez LED, dodatkowy alarm
wibracyjny do rozpoznawania napięcia, kontrola
ciągłości przepływu do 108 kOhm poprzez Summer
i LED, kierunku wirowania i fazy (LCD), kontrola
biegunowości (LED). Kontrola napięcia bez używa-
nia przycisku. Świadome wyzwalania przełącznika
FI. Oświetlenie miejsc pomiarowych. Rodzaj
zabezpieczenia: IP 64 (pyłoszczelny/odporny na
wodę rozpryskową), wraz z 2 bateriami 1,5 V Micro

(wskaźnik napięcia także przy pustych bateriach), 
nr kat. 39900 404.Sprawdzony i zaaprobowany
zgodnie z: IEC 61243-3, VDE 0682 część 401, CAT
IV 500 V.

Zastosowanie 
Do badania napięcia stałego i zmiennego, ciągłości
przepływu, wskazywania kierunku wirowania pola,
biegunowości i fazy.

Uwaga:
Pasująca torba patrz nr kat. 62381.

62387

wolt 62387 …

12 - 690 V AC / 750 V DC 101

62387 

Dwubiegunowy próbnik napięcia i ciągłości przepływu prądu DUSPOL combi

o
Wykonanie 
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego od 12 V do
690 V AC/750 V DC poprzez LED, dodatkowy alarm
wibracyjny do rozpoznawania napięcia, kontrola
ciągłości przepływu / półprzewodników od 0 bis 600
kOhm, kontrola faz (LCD), kontrola biegunowości
(LED), kontrola napięcia bez użycia przycisku.Świa-
dome wyzwalania przełącznika FI. Rodzaj zabez-
pieczenia: IP 64 (pyłoszczelny/odporny na wodę
rozpryskową), sprawdzony i zaaprobowany zgodnie
z: IEC 61243-3, VDE 0682 część 401, CAT IV 500 V. 

Zastosowanie 
Do badania napięcia stałego i zmiennego, badania
ciągłości przepływu prądu i półprzewodników,
wskazania biegunowości i fazy. 

Uwaga:
Pasująca torba patrz nr kat. 62381.

62388

wolt 62388 …

12 - 690 V AC / 750 V DC 101

62388 
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Dwubiegunowy próbnik napięcia DUSPOL analog plus 12-690 V

o
Wykonanie
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego od 12 - 690
V (7-stopniowa cewka wciągana/LED), stopnie
wskazań: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 500, 690 V
AC/750 V DC 2 kontrola napięcia bez używania
przycisku, dodatkowy alarm wibracyjny do rozpozna-
wania napięcia, kontrola kierunku wirowania i fazy
(LCD), kontrola biegunowości (LED), świadome
wyzwalanie przełącznika ochrony FI (IS mniejszy
równy 250 mA), rodzaj ochrony IP 64 (pyłoszczel-
ny/odporny na wodę rozpryskową). 

Sprawdzony i dopuszczony zgodnie z IEC 
61243-3, VDE 0682-401, CAT IV 500 V.
Zastosowanie
Do badania napięcia stałego i zmiennego, wskazy-
wania kierunku wirowania pola, biegunowości  i fazy.

Uwaga:
Pasująca torba patrz nr kat. 62381.

62389

wolt 62389 …

12 - 690 V / 750 V DC 101

62389

Multimetr cyfrowy

62391

62391 …

101

62391

B
Wykonanie
Multimetr z 3 1/2 miejscowym, cyfrowym wyświet-
laczem LC, zakresy pomiarowe:
Napięcie stałe: od 200 mV do 1000 V,
Napięcie zmienne: od 0,2 V do 700 V,
Prąd stały: od 2 mA do 20 A,
Prąd zmienny: od 200 mA do 20 A,
Opór: od K 52 om do 200 MW,
Pojemność: von 2000 pF do 20 µF.

Cechy szczególne:
Testowanie diodowe, ciągłość przepływu prądu
akustycznie, test tranzystorowy hFE. Łącznie 
z giętkim przewodem pomiarowym, mankietem
ochronnym i czujnikiem termometrycznym (-20°C -
400°C), bez futerału typu pogotowie.
Dokładność (DC): +/- (0,8% v.M. + 1 cyfra),
Zasilanie: baterie 9 V IEC 6F22.

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

Multimetr cyfrowy

o
Wykonanie
Wyjątkowo zwarta obudowa (132 x 86 x 19 mm),
wysoka dokładność podstawowa VDC 0,7 %, tylko
130g z wyposażeniem. Pamięć wartości pomiarowych,
wskaźnik dolnego napięcia baterii i automatyczne
wyłączanie po 30 minutach., kategoria pomiarowa
CAT III 300 V, CAT II 600 V. Wraz ze skórzanym etui,
zestaw przewodów pomiarowych i baterii.

Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe: od 0,1 mV do 600 V,
Napięcie zmienne: od 0,1 mV do 600 V,
Opór: 0,1 om do 40 Mom,
Pojemność: 10 pF do 100 µF,
Częstotliwość: 1 mHz do 5 MHz,
Badanie diodowe: 1,1 mA,
Badanie ciągłości przepływu prądu: 50 om.

62393

62393 ...

101

62393

Dwubiegunowy cyfrowy próbnik napięcia  i przepływu DUSPOL digital LC

o
Wykonanie 
Wskaźnik napięcia stałego i zmiennego 
6 - 690 V AC/ 750 V DC (LCD/ LED). Poziomy
wskaźnika: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/
750 V DC (LED), kontrola napięcia bez użycia
przycisków, dodatkowy alarm wibracyjny do
rozpoznawania napięcia, akustyczna/optyczna
kontrola przepływów (Summer/LCD), kontrola pola
wirującego, faz, biegunowości (LCD), świadome
wzbudzanie przełącznika ochronnego FI, oświetle-
nie miejsca pomiaru, stopień ochrony IP 64 (szczel-
nie chronione przed pyłem i wodą rozpryskową), w
zestawie. 2 x 1,5 V baterie Micro (wskaźnik napięcia
także przy pustych bateriach), skontrolowane i

dopuszczone zgodnie z norma IEC 61243-3, VDE
0682-401, CAT IV 500 V.
Zastosowanie
Do kontroli napięcia stałego i zmiennego, kontroli
przepływów, jako wskaźnik pola wirującego,
biegunowości i faz.

Uwaga:
Odpowiednia torba robocza patrz nr kat. 62381.
Baterie patrz nr kat. 39900.

62390 

wolt 62390 …

6 - 690 V AC / 750 V DC 101
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Cyfrowe multimetry

o
Wykonanie
Z możliwością automatycznego i/lub ręcznego wyboru
zakresu, automatyczne odłączanie, wskaźnik dolnego
napięcia baterii, kontrola ciągłości przepływów / diod.
Sprawdzony i dopuszczony zgodnie z IEC/EN 61010-1,
DIN VDE 0411. Łącznie z gumowym pokrowcem, torbą,
bateriami, kablami pomiarowymi.

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

62395 101
mm1
Z przyciskiem HOLD do zapamiętywania wartości
pomiarowych.
Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe: 0,1 mV - 600 V,
Napięcie zmienne: 0,1 mV - 600 V, 
Prąd stały: 0,1 µA - 3,2 mA,
Opór: 0,1 Ohm - 32 MOhm,
Kategorie przepięcia: CAT III 600 V.

62395 102
mm3
Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe: 0,1 mV - 600 V,
Napięcie zmienne: 0,1 mV - 600 V,
Prąd stały: 0,1 µA - 20 A,

Prąd zmienny: 0,1 µA - 20 A
Opór: 0,1 Ohm - 20 MOhm,
Pojemność: 1 pF - 200 µF,
Częstotliwość: 1 Hz - 200 kHz,
Kategorie przepięcia: CAT III 300 V, CAT II 600 V.

62395 201
MM 1-3
Z czujnikiem Volt do bezdotykowego rozpoznawania
napięcia fazowego (optycznie/akustycznie), lokalizuje
przerwy, np. w odkrytych przewodach, bębnach kablo-
wych. Pamięć wartości pomiarowych (HOLD), pamięć
wartości maksymalnych/minimalnych (MAKSX/MIN). 
Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe: 0,1 mV - 1000 V,
Napięcie zmienne: 0,1 mV - 750 V, 
Prąd stały: 1 mA - 10 A,
Prąd zmienny: 1 mA - 10 A,
Opór: 0,1 Ohm - 20 MOhm,
Pojemność: 1 pF - 2 mF,
Częstotliwość: 1 Hz - 20 MHz,
Temperatura: -20 °C - +800 °C,
Kategorie przepięcia: CAT III 600 V, CAT II 1000 V.
Zakres dostawy: Z urządzeniem do zawieszania i
Czujnikiem temperatury, bez gumowego pokrowca.

62395 103
mm4
Z nasadką na szczypce prądowe, maks. rozwartość
szczypiec 30 mm, przycisk HOLD do zapamiętywania
wartości pomiarowych. Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe: 1 mV - 600 V,
Napięcie zmienne: 1 mV - 600 V, 
Prąd zmienny: 0,1 A - 300 A,
Opór: 0,1 Ohm - 42 MOhm,
Kategorie przepięcia: CAT III 300 V, CAT II 600 V.

62395 101

62395 …

MM 1 101
MM 3 102

MM 1-3 201
MM 4 103

62395 102

62395 103

62395 201

62395

Próbnik ciągłości przepływu prądu wytrzymały napięciowo

B
Wykonanie
W kombinacji z latarką kieszonkową LED. Obudowa
z tworzywa sztucznego z pełna izolacją, odporna
na wodę rozpryskową. Bezkontaktowe badanie
napięcia, wytrzymałość napięciowa do 400 V.
Zakres badania optycznego: 0 - 20 Ohm,

kontrola akustyczna przy jednoczesnym zastosowa-
niu jako latarki kieszonkowej: 0 - 250 om. 
Wbudowany czujnik prądowy (lampka jarzeniowa)
ostrzega przed pracą przy przewodach znajdujących
się pod napięciem. Aparat łącznie z kablem 
w saszetce z tworzywa, bez baterii. Zbadany
zgodnie z TÜV/GS i dopuszczony IEC/EN 
61010-1. CAT III 400 V/IP 44.

Uwaga:
Baterie (3 x 1,5 V AA Mignon) patrz nr kat. 
39900 403. 

62399

62399 …

101

62399

Multimetr cyfrowy62394

B
62394 101
Wykonanie
Z funkcją testowania baterii, wskaźnikiem niskiego
napięcia baterii, funkcją Auto Range (zapobiega
ręcznemu przełączeniu), podświetlone tło automa-
tyczne wyłączanie, zakres pomiaru temperatury do
1000°C. Sprawdzony i dopuszczony zgodnie z
TÜV/GS (IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411).
Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe od 200 mV do 600 V,
Napięcie zmienne od 200 mV do 600 V,
Prąd stały od 200 µA do 10 A,
Prąd zmienny od 200  µ do 10 A,
Opór od 200 om do 20 Mom.

62394 102
Wykonanie
Pomiar prądu stałego i zmiennego, napięcia stałego
i zmiennego, oporu, pojemności, częstotliwości,
temperatury, badanie diodowe i ciągłości przepływu
prądu. Funkcja Auto Range (zapobiega ręcznemu
przełączeniu). Funkcja Data Hold do zabezpieczenia
wielu pomiarów. Sprawdzony zgodnie z TÜV/GS i
dopuszczony (IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411).
Wbudowany interfejs z oprogramowaniem Windows
do pomiarów długokresowych na PC.
Zakresy pomiaru:
Napięcie stałe od 600 mV do 1000 V,
Napięcie zmienne od 600 mV do 700 V,
Prąd stały od 600 µ do 10 A,
Prąd zmienny od 600  µ do 10 A,
Pojemność 6 nF do 200  µF,
Częstotliwości od 600 do 6 MHz.62394 …

101
102

62394 10262394 101
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Próbnik do badania ciągłości przepływu prądu i półprzewodników Dutest 0-90 kOhm

o
Wykonanie
Ten próbnik ciągłości przepływu i przewodów
pokazuje ciągłość przepływu  niepozostających pod
napięciem włączonych elektrycznych okablowań -
/przewodów, urządzeń, przyrządów i elementów
konstrukcyjnych niskoomowych do wartości pomia-
rowej oporu 90 kOhm. Za pomocą tego urządzenia
można ustalić  biegunowość półprzewodnikowych
elementów konstrukcyjnych takich jak diody,
tranzystory, itp. Badanie ciągłości przepływu prądu i
półprzewodników odbywa się przy pomocy optycz-
nej sygnalizacji kontrastowymi diodami świecącymi
(LED) oraz przy pomocy sygnalizacji akustycznej
głośnym brzęczykiem. Wyświetlacze LED pokazują,
czy wartość zmierzonego oporu jest małooporowa

(0 - 900 om) czy wielkooporowa 
(0 - 90 kiloom). Zasilanie 3 x 1,5 V baterie Mignon,
dostarczany bez baterii. Aparat może też pełnić
funkcję latarki kieszonkowej z dużym reflektorem.
Obudowa jest odporna na uderzenia i niełamliwa
oraz odpowiada klasie ochrony IP 30. Z ochroną
przed napięciem zakłócającym do 400 V. Zgodny 
z DIN VDE 0403 zbadany i dopuszczony.
Zastosowanie
Badanie przewodów i ciągłości przepływu prądu
Wskaźnik biegunowości 0 - 90 kiloom.

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

62405

62405 …

101

62405

Aparat do wykrywania metali

1
Wykonanie
Funkcja zoom wykrywa jeszcze dokładniej i minima-
lizuje ilość błędnych wierceń. Oprócz żelaza
zbrojeniowego, stali i metali nieżelaznych wykrywa
też podziemne konstrukcje drewniane oraz przewo-
dy pod napięciem bez napięcia . Głębokość zasięgu
przy przewodach miedzianych: pod napięciem 4 cm,
bez napięcia 3 cm. Pokazuje napięcie poprzez 5-
częściowy wskaźnik o dużej rozdzielczości. Powtór-
ne wskazanie do odwiertu poprzez czerwoną/zielo-
ną diodę LED. Łatwe trasowanie miejsca odwiertu
przy pomocy zintegrowanego  markera. Intuicyjna
obsługa z automatyczną kalibracją. Zasilanie: 1x 9V
6LR61. 

Zakres dostawy: zoom DMF 10, futerał ochronny, 
2 markery do zaznaczania, bateria, instrukcja
obsługi.

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

62411

typ głębokość zasięgu maks. mm automat wyłączający dł. x szer. x wys. 62411 …
stal / miedź ok. min. mm

DMF 10 Zoom 100 / 80 5 204 x 83 x 30 101

62411

Multimetr cyfrowy ze szczypcami prądowymi

o
62422 102+201
Wykonanie 
3 1/2 miejscowy wyświetlacz LC, automatyczny
wybór zakresu, wyłączanie, wskaźnik dolnego stanu
baterii. EN 61010 część 1 sprawdzone i dopuszczo-
ne. Łącznie z futerałem, baterią, przewodami
pomiarowymi.

62422 102
CM 2
Ustalanie wartości pomiaru/wartości maksymalnej,
pomiary względne. Maks. rozwarcie szczypiec 25
mm. Kategoria przepięcia 300 V CAT III, 600 V
CAT II.

62422 201
CM 1-2
Pamięć wartości pomiarowych (Hold), maks.
rozwarcie szczypiec 30 mm, kategoria przepięcia
CAT III 600 V.

62422 207
CM 5-1
Wykonanie
4-pozycyjny wyświetlacz LC, funkcja autotestu
dodatkowo z automatycznym doborem konkretnej
funkcji pomiarowej True RMS (protokół poprawności
- efektywności wartości pomiarowych) napięcie/prąd
(AC/DC), opór, ciągłość przepływu i dioda. 
5 wartości odczytu na sekundę. Pomiar napięcia 
o niskiej impedancji wejściowej (LoZ) w celu
ograniczenia pojemnościowo/indukcyjnie rozproszo-
nych napięć, kontrola diod (0,4 V - 0,8 V). Funkcja
ZERO. Rozwarcie szczypiec maks. 35 mm.
Automatyczny wybór zakresu, odłączanie, wskaźnik
dolnego napięcia baterii, pamięć wartości pomiaro-
wych (Hold). Kategorie wartości pomiarowych
CAT  IV 600 V, CAT III 1000 V. Łącznie z torbą,
bateriami, kablami pomiarowymi.

62422 102

typ zakres pomiaru zakres pomiaru zakres pomiaru zakres pomiaru zakres pomiaru 62422 …
napięcie prąd zmienny prąd stały opór badanie ciągłości przepływu

CM 2 0,1 mV do 600 V 10 mA do 300 A 10 mA do 300 A 0,1 Ohm do 40 MOhm 50 Ohm 102
CM 1-2 0 ,1 V do 600 V 0,1 A do 400 A – 0,1 Ohm do 20 MOhm 20 Ohm 201
CM 5-1 0,7 V do 1000 V 0,9 A do 600 A 0,9 A do 600 A 1,0 Ohm do 10 kOhm - 207

62422 201

62422

62422 207
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Cyfrowy amperomierz szczypcowy

B
Wykonanie
Zgodnie z IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
Z wyświetlaczem LC o 4 miejscach cyfrowych.
Ręczny lub automatyczny wybór zakresu pomiaru,
pomiar prądu zmiennego, pomiar napięcia stałego 
i zmiennego, test ciągłości przepływu i diod oraz
pomiar oporu. Maks. uchwyt Ø 28 mm. Test
ciągłości przepływu prądu 50 om z sygnałem
akustycznym. Opór do 60 Megaohm. Kategorie
przepięcia CAT III 600 V. 

Klasa bezpieczeństwa IP 44. Wymiary: 220 x 75 x
35 mm. Zakres dostawy: 3 baterie (1,5 Volt AAA
Micro, LR03) instrukcja obsługi, 1 x przewody
pomiarowe, torba.

Uwaga:
Baterie patrz nr kat. 39900.

62425

prąd zmienny (AC) prąd stały (DC) napięcie zmienne 62425 …

60 A - 600 A / 40 do 400 Hz 60 A -600 A 600 mV - 600 V / 40 do 400 Hz 301

62425

Zestaw wykrywaczy przewodów z latarką LED, odporny na napięcie

B
Wykonanie
Zgodnie z DIN VDE 0411, IEC/EN 61010-1.
Akustyczny wskaźnik, sygnał nośny z nadajnika jest
modulowany albo za pomocą zacisków krokodylko-
wych albo wtyczki modułowej na kablu, pozwala to
na szybkie i precyzyjne odnalezienie końca kabla,
także bez kontaktowania albo ściągania izolacji 
z kabla. Regulator głośności służy do dopasowania
czułości do warunków otoczenia. Z wbudowanym
próbnikiem ciągłości przepływu do szybkiego 
i pewnego ustalania zwarć. 

Dzięki wskaźnikowi LED nadajnika możliwe jest
rozpoznanie połączeń cyfrowych i analogowych.
Dostawa wraz z wykładaną torbą z paskiem, 
2 bateriami (9V blok) i instrukcją obsługi.
Zastosowanie
Upraszcza poszukiwanie przewodów w ścianie 
i kanałach kablowych.

Uwaga:
Testboy 2 jest odporny na napięcie.

62435

zasilanie prądem wymiary wymiary waga 62435 …
V blok (odbiornik) mm (nadajnik) mm g

2 x 9 230 x 55 x 23 55 x 57 x 23 244 ( ) 101

62435

62430 …

8-cz. 101

typ 62440 …

ST 710 101

Przemysłowy zestaw do kontroli przewodzenia62430

Wykonanie
8 części. Kat. III, 1000.
Zawartość: 2 x adapter naprawczy czerwono/czarny,
600 V CAT II / 20 A, 2 x końcówki pomiarowe
czerwono/czarne, 1000 V CAT III, 6 A, 2 x krokodylki
czerwono/czarne, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV / 
36 A, 2 x bezpieczne przewody pomiarowe czerwo-

no/czarne, 1380 mm, 5949-IEC-120 / 
1000 V CAT III / 20 A z ochroną antypoślizgową.
Zastosowanie
Do wszystkich dostępnych w handlu multimeterów 
z puszką 4 mm.

Próbnik na baterie ST 71062440

o
Wykonanie
Prostota (obsługa trzema przyciskami), szybkość (całe

badanie w ciągu 10 sekund), mobilność (badanie można

przeprowadzić bez konieczności podłączania się do sieci,

pojemność baterii wystarcza na 2.500 badań), automatyczny

przebieg badania dla urządzeń klasy I, II (III), możliwość

przedłużenia zasięgu użycia urządzanie i podłączania

urządzeń za pomocą wtyczki z wskaźnikiem

poprawnie/błędnie. Wartości graniczne ustawione wstępnie

zgodnie z normami VDE.

Pomiary: Opór przewodów ochronnych (200 mA badany
prąd), izolacji (500 V badane napięcia), prąd przewodów
ochronnych / prąd dotykowy (protokół zamiennego odprowa-
dzania prądu), test wydajności wraz z RPE, RISO, badanie

ciągłości przepływu / zwarcia przewodów fazowych/neutral-

nych, napięcie na zewnętrznej puszcze wtykowej (L-N, L-PE,

N-PE). Trzyfazowe badania możliwe 

do skontrolowania poprzez opcjonalny adapter pomiarowy.

Zakres dostawy: Tester urządzenia, torba, przewód

kontrolny z zaciskami odczytu pomiaru, zimne przewody

urządzenia, baterie (4 x 1,5 V, Mignon, AA, IEC LR6).

Zastosowanie
Badanie elektrycznych urządzeń i środków roboczych takich

np. jak narzędzia elektryczne, urządzenia montażowe,

lampy, przedłużacze, urządzenia gospodarstwa domowego,

zgodnie z normą VDE 0701-0702, BGV A3.

Uwaga:
Plakietki kontrolne (300 sztuk), adapter pomiarowy 16 A/ 
32 A CEE-Schuko do trzyfazowych pomiarów dostępne 
na żądanie. Baterie patrz nr kat. 39900 403.

62440

62430

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestaw szczypiec i wkrętaków VDE

:
Wykonanie
11 części, w zwijanej torbie, główki szczypiec
chromowane, ramiona z mocnymi, dwukolorowymi,
kilkuskładnikowymi nakładkami z osłoną antypośliz-
gową, wkrętaki całe izolowane, zgodne z normami
VDE DIN EN 60900, 1000 V. 
Zastosowanie 
Dla teletechników i elektroników.
Jakość
Szczypce ze stali elektropiecowej chromowo-wa-
nadowej.

62490
zawartość wielkość
1 kombinerki 160 mm,
1 szczypce do ściągania izolacji 160 mm,
1 szczypce radiowe 160 mm,
1 szczypce Langbeck, płaskoszerokie 160 mm,
1 szczypce Langbeck, okrągłe 160 mm,
1 igłowe, proste 160 mm,
1 szczypce czołowe mocne 140 mm,
1 szczypce do cięcia bocznego 140 mm,
1 wkrętak, szerokość grotu 2,5 mm,
1 wkrętak, szerokość grotu 4,0 mm,
1 wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym wielk. 1.

Zawartość 62490 …

11 części 101

62490

Asortyment narzędzi dla elektryka VDE

:
Wykonanie
15 części, w zwijanej saszetce z tworzywa. Narzę-
dzia z pełną izolacją. Zgodne z normami VDE DIN
EN 60900, 1000 V.

62500

zawartość wielkość
1 kombinerki 200 mm,
1 szczypce do ściągania izolacji 160 mm,
1 szczypce płasko-okrągłe,

z ostrzem 200 mm,
1 szczypce do cięcia bocznego 160 mm,
1 nożyce do kabli 230 mm,
1 nóż do kabli,
po 1 wkrętaku 2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm,
po 1 kluczu płaskim jednostronnym SW 10 / 13 / 14 / 17 / 19 mm.

Zawartość 62500 …

15 części ( ) 101

62500

Asortyment narzędzi dla elektryka VDE

:
Wykonanie
26 części, w mocnej walizce z tworzywa. Narzędzia
z pełną izolacją. Zgodne z normami VDE DIN EN
60900, 1000 V.

62510

Zawartość 62510 …

26 części ( ) 101

62510

zawartość wielkość
1 kombinerki 200 mm,
1 szczypce do cięcia bocznego 160 mm,
1 nóż do kabli,
1 nóż do ściągania izolacji,
po 1 kluczu szczękowym jednostronnym SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm,
po 1 wkrętaku 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5 mm,
po 1 wkrętaku do śrub z rowkiem krzyżowym 00 / 01 / 02,
po 1 nasadce klucza nasadowego 1/2 cala SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm,
1 uchwyt poprzeczny 1/2 cala 200 mm.

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Pęsety VDE

ß
Wykonanie
Precyzyjne, wysmukła końcówka, 1,5 mm, ząbkowa-
ne, z pełna izolacją kontrolą każdej sztuki zgodnie 
z normą VDE 0680/T 201, IEC 900.

Jakość
Stal niklowana. 62530 101

długość 62530 …
mm

proste 145 101
wygięte 145 102

62530 102

62530

Klucze szczękowe jednostronne VDE DIN 7446

Wykonanie
Odchylenie główki 15°, profesjonalna wielowarstwo-
wa izolacja zanurzeniowa, zgodne z normą IEC
60900.
Zastosowanie
Do prac przy lub w pobliżu części pod napięciem 
do 1000 V napięcia zmiennego (wartość efektywna)
lub 1500 V napięcia stałego.

Jakość
Stal chromowo-wanadowa. 62540

SW długość 62540 …
mm ok. mm

10 110 101
13 135 102
14 140 103
16 145 104
17 155 105
18 170 106
19 175 107
22 220 108
24 240 109

62540

zawartość wielkość
1 kombinerki 200 mm,
1 szczypce do ściągania izolacji 160 mm,
1 szczypce do cięcia bocznego 160 mm,
1 nożyce do kabli 200 mm,
1 szczypce nastawne Alligator 250 mm,
po 1 kluczu płaskim jednostronnym SW 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm,
po 1 kluczym oczkowym SW 10 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm,
po 1 wkrętaku 2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm,
po 1 wkrętaku PH 1, PH 2,
1 uchwyt poprzeczny 1/2 cala 165 mm,
1 grzechotka 1/2 cala 265 mm,
po 1 przedłużce 1/2 cala 125 i 250 mm,
po 1 nasadce 1/2 cala SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 mm,
1 nóż do kabli 180 mm,
1 nóż do ściągania płaszcza kablowego 155 mm,
6 klamer z tworzywa sztucznego szer. klamry 15 mm,
1 para rękawic dla elektryków wielkość 9,
3 narzutki gumowe 500 x 500 x 1,6 mm.

Zawartość 62520 …

46 części 201

Asortyment narzędzi dla elektryków VDE

:
Wykonanie
46 części, w mocnej torbie ABS. 
Wszystkie narzędzia całkowicie izolowane. Zgodne
z normami VDE DIN EN 60900, 1000 V.

62520

62520
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Klucze oczkowe jednostronne VDE DIN 7447

Wykonanie
Odgięte, profesjonalna wielowarstwowa izolacja
zanurzeniowa, zgodne z normą IEC 60900.
Zastosowanie
Do prac przy lub w pobliżu części pod napięciem 
do 1000 V napięcia zmiennego (wartość efektywna)
lub 1500 V napięcia stałego.

Jakość
Stal chromowo-wanadowa. 62550

SW grubość pierścienia długość 62550 …
mm mm mm

10 9 165 201
13 11 185 202
14 12 195 203
16 13 205 ( ) 204
17 13 205 205

SW grubość pierścienia długość 62550 …
mm mm mm

18 14 215 206
19 14 220 207
22 15 245 208
24 16 270 209

62550

Klucze trzpieniowe sześciokątne VDE

:
Wykonanie
Z mocnym teowym uchwytem, krótkie wykonanie.

Zgodnie z normą VDE DIN EN 60900, 1000 V,
izolowane i sprawdzone.
Jakość
Specjalna stal narzędziowa,  ulepszona cieplnie.

62560

SW długość 62560 …
mm mm

5 120 104
6 120 105
8 120 106

62560

Nasadki VDE DIN 7448

:
Wykonanie
Z wewnętrznym gniazdem czworokątnym 1/2 cala
na śruby sześciokątne. 

Zgodnie z normą VDE DIN EN 60900, 1000V,
izolowane i sprawdzone.
Jakość
Stal chromowo-wanadowa.

62580

SW l d1 62580 …
mm mm mm

10 38 19,5 201
11 40 20,7 202
12 40 23,0 203
13 40 23,2 204
14 40 24,5 205
17 40 28,2 206
19 40 30,7 207
22 40 34,5 208

l

d
1

62580

Grzechotka z pełną izolacją VDE

:
Wykonanie
Ze śrubą ustalającą, przełączanie na obroty
prawe/lewe, gniazdo czworokątne zewn. 1/2 cala.

Zgodnie z normą VDE DIN EN 60900, 1000 V
izolowane i sprawdzone.
Jakość
Stal chromowo-wanadowa.

62600

Długość całkowita 62600 …
mm
265 101

62600

Przedłużki VDE DIN 7434

:
Wykonanie
Z gniazdem czworokątnym wewn./zewn. 1/2 cala. 

Zgodnie z normą VDE DIN EN 60900, 1000V,
izolowane i sprawdzone.
Jakość
Stal chromowo-wanadowa.

62610

długość 62610 …
mm
125 101
250 102

62610

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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62620 101

62620 201

62620 301

62620 401 62620 501

62620 601

Środki ochrony pracy VDE

62620 101
Rękawice ochronne dla elektryków
Nowość: Chroni przed przeszkadzającym łukiem
elektrycznym, z pieczątką kontroli do prac 
w zakresie napięcia do 1000 V, wg DIN 60903. 
Z naturalnego lateksu, anatomiczny kształt, znako-
mita elastyczność. Długość 410 x 1,5 mm. Wielkość
10, dostawa w woreczku odpornym na działanie
promieniowania ultrafioletowego.

62620 201
Bezpieczny uchwyt 1000 V NH
Zgodnie z VDE 0680/4. Z zabezpieczeniem przed
zsuwaniem się i mankietem ochronnym z gładkiej,
impregnowanej skóry. Do bezpieczników NH wielk.
00-3. Zgodnie z VDEGS.

62620 301
Mata izolująca 1000 V
Z ryflowaną antypoślizgową powierzchnią, nie jest
odporna na kwasy i oleje, nie jest antystatyczna.
1000 x 1000 x 4 mm. Odporność na działanie
temperatur od -30° do +70° zgodnie z normą DIN
VDE 0680 część 1.

62620 401
Narzutka 1000 V
Odporna na działanie tłuszczów i kwasów. 
Do nakrywania elementów znajdujących się pod
napięciem, zgodnie z VDE 0680/1. 600 x 600 x 
1,6 mm. Zgodnie z VDEGS.

62620 501
Klamra 1000 V z tworzywa. Do mocowania
gumowych narzutek. Zgodnie z VDEGS.

62620 601
Osłona ochronna na twarz
Do montażu na kasku, szyba Acetat, grubość 1,5
mm. Dopuszczenie zgodnie z normą EN 166 zakres
zastosowania 8 i VDE 1000 V. Efektywna ochrona
przed łukiem świetlnym.

62620

62620 …

Rękawice ochronne 101
Bezpieczny uchwyt 201

Ochronna mata izolująca 301
Narzutka 401

Klamra 501
Osłona ochronna na twarz 601

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.
 

Przykład jakości narzędzi tokarskich ATORN.

Płytki obrotowe ATORN:


