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                moc               długość kabla                   oznaczenie kabla      rodzaj ochrony               długość                                                                                      88000            …
                    W                                    m                                                                                                       mm                                                                                                                
                        8                                          5                         H05RN-F 2x0,75                                   -                         500                                                                                                                        201
                      11                                          5                          H05RN-F 2G1,0                          IP 44                         480                                                                                                                        202

Świetlówki prętowe

v
88000 201
Wykonanie
- Wysoce przejrzysta, odporna na uderzenie 

i zniszczenie rura ochronna
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Elektroniczny ogranicznik prądu w uchwycie
- Z 6 zgrubieniami brzegowymi przeciw 

odtoczeniu się
- Duży, obrotowy hak
- Przewód przyłączeniowy z wtykiem euro
- Ekstremalnie niskie zużycie prądu

88000 202
Wykonanie
- Poręczna, sześciokątny masywny uchwyt 

i głowica zapobiegają odtoczeniu się
- Odpowiednia dla warsztatu, silna, 

zabezpieczona przed wodą rozpryskową
- Uchwyt ze zintegrowanym, zabezpieczonym

łącznikiem wł. / wył.
- Duży, obrotowy hak
- Przewód przyłączeniowy z wtykiem euro
- Wyposażona w dostępną w handlu 

energooszczędną świetlówkę
- Element świecący wymieniany bez problemu
- Oprawka G 23
- Napięcie 230 V

88000 202

88000 201

88000

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       natężenie oświetlenia             LED      czas świecenia         czas ładowania              LED           rodzaj ochrony             długość                                           88002            …
                               lx (Lux)            ilość                   około h                      około h                 W                                                         mm                                                                     
    500 (przy odstępie 1 m)                    1                              5,5                                     4                  2,5                                IP 54                       280                                                                       101

Akumulatorowa lampa robocza LED

Rozkładany
hak

Zintegrowany
wskaźnik ładowania

Włącznie
Ładowarka

Włącznik
Soft-Otuch

88002

88002
0
Wykonanie
- 2,5 W LED o wysokiej wydajtajności
- 500 lx w odstępie 1 metra
- Jednorodne oświetlenie dzięki paskom LED
- Obudowa całkowicie pokryta gumą, szczególnie

mocna
- Z włącznikiem Soft Touch i rozkładanym hakiem
- Zintegrowany wskaźnik ładowania
- Z ładowarką
- Li-Ion akumulator 3,7 V, 3.500 mAh 

(już po 1 godzinie naładowany do 80 %)

Zastosowanie
Najnowsza mobilna 
technologia świetlna dla 
przemysłu i rzemiosła.

IP stopień ochrony / IP klasy ochronnościInfo
Według EN 60529 ochrona przed wnikaniem obcych ciał i wilgoci 
zostaje oznakowana według ustalonego klucza. Klucz ten składa 
się z dwóch liter IP oraz następnie 2 cyfr. Pierwsza cyfra oznacza 
stopień ochrony przed pyłem, a druga cyfra przed wodą. Z cyfr 
należy odczytać stopień ochrony zgodnie z poniższą tabelą.

Przykład: Przyrząd o stopniu ochrony (klasa ochronności) IP54 
jest (5) pyłoszczelny i (4) chroniony przed wodą rozpryskową.
Im większe są cyfry, tym lepsza ochrona.

W katalogu klasy ochronności oznakowane są 
za pomocą piktogramów.

Pierwsza cyfra kodu
Ciało obce > 50,0 mm IP 1.

Ochrona Ciało obce > 12,0 mm IP 2.
przed ciałem obcym > 2,5 mm IP 3.

Ciało obce ciałem obcym > 1,0 mm IP 4.
i pyłem Chronione przed pyłem IP 5.

Pyłoszczelne IP 6.

Druga cyfra kodu
brak ochrony IP .0

ochrona woda kropelkowa padającą pionowo IP .1
przed woda kropelkową padającą ukośnie IP .2

Wilgoć woda natryskowa IP .3
woda rozpryskowa IP .4
woda strumieniowa IP .5
silna woda strumieniowa IP .6
krótkotrwałe zanurzenie IP .7

 IP
67
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 strumień świetlny         moc        długość kabla          oznaczenie kabla         rodzaj ochrony         wys. x szer. x gł.               masa                                                     88013      
        w (lumenach)             W                             m                                                                                                         mm         około kg                                                                     
                          1.300             21                              2,5                  H05RN-F 2x1,0                              IP 54             205 x 209 x 70                      1,1                                                                       100
                         2.850             38                              5,0                             H07RN-F                              IP 54             280 x 280 x 90                     3,0                                                                       102
                         4.000             55                              5,0                  H07RN-F 2x1,0                              IP 65               316 x 316 x 91                     2,9                                                                       201
                         4.000             55                              5,0                 H07RN-F 3G1,5                              IP 54              316 x 316 x 94                     3,3                                                                       202

                                                                                                                                                                                          
        moc   czas świecenia   czas ładowania     rodzaj ochrony    wys. x szer. x gł.          masa      88010            …
            W                           h                           h                                                        mm    około kg                                
            5,5                  2,5 / 12                            12                         IP 44       336 x 126 x 112                2,0                              101

                                                                                                                                                                                          
                moc                 oprawka        długość kabla                   oznaczenie kabla                         88012            …
                    W                                                            m                                                                                                   
                      60                            E 27                                  5                        H05RN-F 2x0,75                                                   105

Akumulator świetlówki roboczej Xenon
Wykonanie
- Środek świecący Xenon 5,5 W
- Lampa pilota 1,2 W
- Głowica świecąca 180° wychylna

- Obudowa i uchwyt z odpornego na 
uderzenia tworzywa sztucznego

- Akumulator 6 V/4 Ah
- Wraz z metalowym uchwytem ściennym 

i paskiem do noszenia

88010

Lampy robocze/energooszczędne
88013 100 88013 102

88013 201 88013 202

Wykonanie
- Stałe, pozbawione migotania i nieoślepiające

światło robocze
- Świetlówka z około 8.000 godzinami efektywnej

pracy
- Obudowa i szyba czołowa z odpornego na

uderzenia materiału
- Tłumiąca uderzenia okładzina gumowa
- Stabilny kabel neoprenowy, olejoodporny i

kwasoodporny
- Ma tylko ciepłotę ręki: może być ustawiony na

czułych i palnych materiałach
- Różnorodne możliwości zamocowania dzięki

opatentowanym paskom do zawieszenia: może być
postawiony, zamocowany na stałe lub zawieszony

Zastosowanie
Do użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Uwaga:
Lampy energooszczędne i akcesoria patrz 
nr kat. 88014. 

88013 201
Wykonanie
- Pyłoszczelne i wodoszczelne

88013 202
Wykonanie
- Pyłoszczelne i wodoszczelne
- Z dwoma gniazdami na stronie tylnej do

przyłączenia narzędzi elektrycznych lub do
przyłączenia większej ilości świetlówek roboczych,
jeżeli wymagane jest bardzo duże oświetlenie lub
większa ilość pomieszczeń

- Brak konieczności kabla przedłużającego lub
bębna kablowego

- Świetlówki mogą zostać wyłączone, bez wyłącza-
nia przyłączonych urządzeń

Lampa przenośna gumowa
Wykonanie
- Sprawdzona, mocna lampa ręczna
- Szkło ochronne

- Kosz ochronny z zamykaną pokrywą, uchwyt 
z wysokiej jakości twardej gumy do stałego
obciążenia

- Wtyczka konturowa
- Dostawa bez elementu świecącego

88012

Akcesoria i części zamienne do lamp roboczych / energooszczędnych
88014 102
Żarówka energooszczędna 38 W
Do lamp 38 W nr kat. 88013 102.

88014 103
Lampa energooszczędna 55 W
Do lamp 55 W nr kat. 88013 201-202.

88014 201
Statyw teleskopowy
- Wysokość 1,2 m - 2,5 m
Zastosowanie
Do lamp 38 W i 55 
W nr kat. 88013 102-202.

88014 203
2-krotna szyna dla lamp 38 W
Do montażu lamp do 38 W (nr kat. 88013 102) na
statywie teleskopowym (nr kat. 88014 201).

88014 204
2-krotna szyna dla lamp 55 W
Do montażu lamp do 55 W (nr kat. 88013 201-202)
na statywie teleskopowym (nr kat. 88014 201).

88014 205
1-krotna szyna dla lamp 55 W
Do montażu lamp 55 W (nr kat. 88013 201-202) na
statywie teleskopowym (nr kat. 88014 201).

88014 102-103

                                                                                                                                          
                                                                                                                88014            …
                                                                                                                                          
         Żarówki energooszczędne 38 W                                                                              102
         Żarówki energooszczędne 55 W                                                                              103
   Statyw teleskopowy do 38 W i 55 W                                                                               201

88014 201

88014 203

88014 204

88014 205

Świetlówki │ Promiennik

                                                                                                                                          
                                                                                                                88014            …
                                                                                                                                          
                           2-krotna szyna do 38 W                                                                 #           203
                           2-krotna szyna do 55 W                                                                 #           204
                           1-krotna szyna do 55 W                                                                 #           205

88012

88010

88013

88014
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                                                         moc     oprawka  długość kabla     oznaczenie         rodzaj       88017            …
                                                             W                                         m               kabel     ochrony                                  
  Profesjonalny lampa halogenowa               350                    R7s                                  5     H05RN-F 3G1,0                 IP 44                               101
     Zapasowa żarówka halogenowa                 350                    R7s                                   -                                 -                          -                                102

                                                                                                                                                                                          
                moc              oprawka     długość kabla         oznaczenie kabla     rodzaj ochrony           88015            …
         około W                                                      m                                                                                                         
                    200                         E27                              5               H07RN-F 3G1,5                         IP 44                                   101

Profesjonalna lampa halogenowa

88017 101
Wykonanie
- Bezstopniowo wychylna
- W każdym położeniu aretowana na stałe
- Aluminiowa obudowa z odlewu ciśnieniowego
- Powlekana powierzchniowo
- Kolor srebrny
- Chromowana siatka ochronna
- Szybka ochronna ze wstępnie naprężonego szkła

bezpiecznego

- Pewnie stojąca podstawa z rury stalowej 
z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem 
do przenoszenia

- Moc 350 W odpowiada 500 W zwyczajnej lampy
- Zawiera halogenową żarówkę według nowej

dyrektywy ramowej WE (2005/32/WE)
Zastosowanie
Idealnie nadaje się do zastosowania we wnętrzach 
i na zewnątrz.

88017

Przenośna lampa budowlana Brobusta® MS 200

v
Wykonanie
- Mobilna, nieoślepiająca lampa
- Ze zintegrowanym 3-krotnym rozgałęziaczem

prądu
- Gniazda wtykowe: 3 x 230 V
- Zabezpieczona przed wodą rozpryskową
- Z samo zamykającą pokrywą
- Łącznik światła wł. / wył.
- Pokrywa z odpornego na uderzenia poliwęglanu, 

z tego powodu najwyższa przepuszczalność 

światła i lepsza jakość
- Ekstremalnie pewnie stojąca podstawa, powlekana

powierzchniowo
- Z uchwytem do ustawienia lub zawieszenia
- Ta oprawka oświetleniowa nadaje się do żarówek

klasy energetycznej: A++ - E
- Oprawka oświetleniowa sprzedawana jest 

z żarówką klasy energetycznej: E
- Klasa efektywności energetycznej: E
- Odpowiednia także do energooszczędnych lamp
Zastosowanie
Do stałego stosowania na zewnątrz.

Do stosowania na zewnątrz

88015

Statyw promiennika halogenowego
Wykonanie
- Uniwersalny statyw ze szczególnie stabilnej,

pokrytej tworzywem sztucznym rury stalowej
- Bardzo stabilne wykonanie, pewnie stojący,

wysoka jakość
- Wysokość nastawiana 0,7 m do 2 m, z lampą

halogenową do 1,3 m (na pochyłym podłożu)

- Poręczne, niezawodne nakrętki mocujące rury
- Moc 350 W odpowiada 500 W zwyczajnych lamp
- Zawiera halogenową żarówkę według nowej

dyrektywy ramowej WE (2005/32/WE)
- Przewód przyłączeniowy z zastosowaniem wtyczki

z zestykiem ochronnym

Zastosowanie
Do stosowania na zewnątrz.

Uwaga:
Zapasowe żarówki halogenowe 
patrz nr kat. 88017 102.

                                                                                                                                                                                          
           moc      oprawka    długość kabla    oznaczenie kabla          przestawiana wysokość          88018            …
               W                                             m                                                                              cm                                    
              350                 R7s                             5         H05RN-F 3G1,0                                           70-200                               101

88018

                                                                                                                                                                                          
                                               moc                przyłącze   długość          oznaczenie     rodzaj        klasa   88022            …
                                                   W  napięciowe V / Hz    kabel m                    kabel ochrona   ochrona                             
                                    Lampa          11                      230 / 50                  3   H05 RN-F3G0,75        IP 20                   I                          101
Zapasowa oszczędna lampa         11                      230 / 50                   -                                 -                 -                   -                          102

Lampa maszynowa / do stanowiska pracy
Wykonanie 
- Włącznik/wyłącznik na głowicy lampy
- Mocny, metalowy przegubowy wąż w płaszczu,

długość 600 mm

Dostawa zowiera
- Specjalna energooszczędna lampa 11 W
- Magnes mocujący
- Zacisk stołowy
- Śruby mocujące

88022 101

88022 102

Halogenowe lampy maszynowe / do stanowiska pracy
Wykonanie 
- Z przełączeniem na promiennik szeroki 

i punktowy
- Włącznik/wyłącznik na głowicy lampy
- Mocny, metalowy wąż przegubowy w płaszczu,

długość 500 mm
- Kulowy przegub głowicy

Dostawa zawiera
- Halogenowy element świecący 12 V
- Magnes mocujący
- Zacisk stołowy
- Śruby mocujące

                                                                                                                                  Lampa                     Zapasowa lampa             
   moc            przyłącze        długość          oznaczenie      rodzaj        klasa         88024              …           88025           …
       W     napięciowe V        kabel m                    kabel   ochrona   ochrona                                                                        
        20                       230                     3    H05 RN-F 2x1,0         IP 20                 II                                   101                      #          101
        50                       230                     3    H05 RN-F 2x1,0         IP 20                 II                                   102                                  102

88024

88025

88015

88017

88018

88022

88024 - 88025
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        moc       napięcie przyłączeniowe    długość kabla      rodzaj ochrony      klasa ochrony       stopka                stelaż            korpus lampy        88045            …
  około W                                   Volt / Hz                         m                                                                          mm                    mm                             mm                                  
     2 x 11                               230 / 50                     1,5                      IP54                            I    60 x 60      400 + 410       258 x 105 x 66                               201

                                                                                                                                                                                                                                           
            moc           napięcie przyłączeniowe              oprawka      długość kabla      rodzaj ochrony    klasa ochrony         całkowita długość                 88030                …
                    W                                                  V                                                       m                                                                                             mm                                      
                 60                                           230                   E 27                       2,5                     IP 54                         II                               660                                     201

                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                        moc    napięcie przyłączeniowe      oprawka     długość kabla      rodzaj ochrony     klasa ochrony       88042            …
                                                                          około W                                            V                                               m                                                                                
   Lampa ze stopką magnetyczrą                                  11                                  230          G 23                     2,5                   IP 40                         I                              101
   Zapasowa świetlówka                                                          11                                         -          G 23                          -                            -                         -                              102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          natężenie oświetlenia                natężenie oświetlenia               LED                LED                   napięcie                 rodzaj                  długość       wąż podtrzymujący lampę                   całkowita              88026            …
promiennik punktowy lx (luks)     promiennik szeroki lx (luks)              ilość                    W                V(AC) / Hz              ochrony                   kabla m                              długość mm              długość mm                                     
                              50.000                                  6.000                1                 3           230  / 50              IP 40                      1,6                                    420                       590                                   101

Lampa maszynowa / do stanowiska pracy LED

88026

Lampa ze stopką magnetyczną
Wykonanie
- Anodyzowany aluminiowy reflektor Ø 153 mm
- Siatka przeciwoślepieniowa
- Elastyczny wąż podtrzymujący lampę długość 

300 mm
- Zakryty włącznik w stopce lampy
- Przyczepna stopka ze stałym magnesem, siła

przyczepności około 650 N
- Dostawa bez żarówki

Zastosowanie
Dla żarówek o mocy do 60 W.

88030

Lampa ze stopką magnetyczną
Wykonanie
- Świetlówka o zimnym świetle
- Równomiernie rozdzielone światło powierzchniowe

dzięki reflektorowi o wysokim połysku
- Elastyczny wąż podtrzymujący lampę długość 

300 mm
- Zakryty włącznik w stopce lampy

- Przyczepna stopka ze stałym magnesem, siła
przyczepności około 650 N

- Ogranicznik prądu w stopce
- Wtyczka z zestykiem ochronnym
- Wraz z energooszczędną świetlówką 11 W
- Oszczędność energii względem żarówek około

80%

88042

Lampa maszynowa
Wykonanie
- Mocna, o wszechstronnym zastosowaniu lampa

maszynowa
- Długowieczna mechanika
- Obojętna na ciecze, pył i wióry
- Nieznaczne zużycie energii
- Kompaktowe świetlówki 2 x 111 W
- Temperatura barwy biała neutralna 4.000 K
- Zapobieganie oślepieniu przez matową przesłonę
- Obudowa aluminiowa polakierowana w kolorze

jasnoszarym, przesłona z tworzywa sztucznego
- Stelaż odciążony przez tarcie
- Z włącznikiem w głowicy świetlnej
- Zintegrowany transformator

- Dostawa z przewodem przyłączeniowym i wtyczką
konturową

Zastosowanie
Do równomiernego, płaskiego oświetlenia dużych
powierzchni roboczych i narzędzi.

88045

Świetlówki │ Listwa zasilająca │ Przewód przedłużający

0
Wykonanie
- Wraz z magnesem trzymającym
- Z bezstopniowym nastawianiem ogniska
- Stożek światła może być za pomocą jednego

ruchu ręki bezstopniowo przestawiony z około 
36° (szeroki promiennik / wide beam) do 10°
(punktowy promiennik / spot)

- Barwa światła 6.000 K (światło dzienne) umożliwia
precyzyjne prace, bez szczególnego nadwyrężania
oczu

- Natężenie oświetlenia w odległości 30 cm:
punktowy promiennik (powierzchnia 4 x 4 cm)
50.000 lx, szeroki promiennik (Ø 32 cm) 6.000 lx

- Ogniskowanie: nastawiana oprawka soczewki 
z asferyczną soczewką

- Górna część głowicy lampy i cała stopka lampy 
z odpornego na uderzenia niepalnego tworzywa
sztucznego

- Radiator gwiazdowy i oprawka soczewek 
z anodyzowanego aluminium

- W głowicy lampy zintegrowany włącznik
- Osłona węża podtrzymującego lampę z tworzywa

sztucznego - osłona z węża falistego
- Całość dostawy z wysokiej jakości LED-em 3 W,

bardzo silnym przyczepnym magnesem, zaciskiem
śrubowym z rękojeścią gwiazdową i śrubami do
bezpośredniego zamocowania 

88026

88030

88042

88045
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  puszki wtykowe                kolor        długość      długość kabla        oznaczenie kabla                 88204            …
                     ilość                               około cm                           m                                                                               
                               3                czarne                 20,5                             1,5              H05VV-F 3G1,5                                          101
                               3         jasnoszare                 20,5                             1,5              H05VV-F 3G1,5                                         102
                               6                czarne                 34,0                             1,5              H05VV-F 3G1,5                                         103
                               6         jasnoszare                 34,0                             1,5              H05VV-F 3G1,5                                         104

                                                                                                                                                                                          
  puszki wtykowe             kolor         długość      długość kabla         oznaczenie kabla                  88208            …
                     ilość                              około cm                           m                                                                                  
                               4             czarne                  45,0                            1,8               H05VV-F 3G1,0                                           101

                                                                                                                                                                                          
   gniazda wtykowe          długość      oznaczenie kabla                  jakość kabla    kolor kabla   rodzaj ochrony    88209            …
                     ilość          kabla m                                                                                                                                          
                              1                     5      H05VV-F 3G1,5    tworzywo sztuczne          czarne                           -                            101
                              1                  10      H05RR-F 3G1,5                           guma          czarna                  IP 44                            102
                              4                     5      H07RN-F 3G1,5               plac budowy          czarne                  IP 44                            103

                                                                                                                                                                                                                                           
                 moc    napięcie przyłączeniowe     długość kabla    rodzaj ochrony       klasa ochrony      głowica lampy-Ø    całkowita długość       88047            …
      około V / W                                           V                          m                                                                                         mm                  około mm                                
              12 / 20                                      230                       2,5                    IP 44                              I                           114                            550                              101

Lampa halogenowa ze stopką magnetyczną
Wykonanie
- Głowica lampy z aluminiowego odlewu ciśnienio-

wego z brzegiem chroniącym przed ciepłem 
i bezpiecznym hartowanym szkłem

- Elastyczny wąż podtrzymujący lampę długość 300 mm
- Przyczepna stopka ze stałym magnesem, siła

przyczepności około 650 N
- Transformator bezpieczeństwa w stopce lampy
- Wtyczka z zestykiem ochronnym

- Zawiera halogenową niskonapięciową lampę 
12 V / 20 W

Zastosowanie
Bardzo jasne światło punktowe do prac regulacyj-
nych przy maszynach, przy pracach kontrolnych itd.

88047

Listwa z 4 gniazdkami

v
Wykonanie
- Zabezpieczenie przepięciowe Premium-Line

30.000 A
- Gwarantowana ochrona przed wysokimi przepię-

ciami i silnymi uderzeniami prądu
- Układ trójprzewodowy faza, przewód neutralny 

i ochronny
- Zabezpieczenie termiczne, dodatkowa ochrona

przed niedopuszczalnie wysokim nagrzaniem 

warystorów i do odłączenia napięcia sieciowego
przy wysokich przepięciach

- Ekstremalnie krótki czas zadziałania do błyska-
wicznego ograniczenia przepięć

- Optyczny wskaźnik działania ochrony urządzenia
- Za pomocą bezpiecznika 10 A,  wymienny
- Oświetlony wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegu-

nowe załączanie / wyłączanie
- Wysoce skuteczna ochrona przed zakłóceniami 

w. cz. dzięki zintegrowanemu filtrowi

88208

Przedłużacze

v
88209 101
Wysokiej jakości kabel z tworzywa sztucznego,
krótki przedłużacz
Wykonanie
- Z wtyczką z zestykiem ochronnym i sprzęgłem

88209 102
Wysokiej jakości kabel gumowy IP 44
Wykonanie
- Z wtyczką z zestykiem ochronnym i sprzęgłem 

z klapką zamykającą
Zastosowanie
Do krótkotrwałego użytkowania na wolnym 
powietrzu.

88209 103
Kabel budowlany IP 44 z Powerblock
Wykonanie
- Wysokiej jakości odporny na uderzenia i pęknięcie

blok gniazd wtykowych
- 4 odporne na wodę rozpryskową gniazda wtykowe

w układzie 45° z samozamykającymi klapkami do
ochrony przed zabrudzeniem

- Składany hak metalowy
Zastosowanie
Idealny do zastosowania w trudnych warunkach na
placach budowy, w warsztatach i w przemyśle. Do
stosowania na zewnątrz.

88209 101 88209 102

88209 103

Listwy z gniazdkami

v
Wykonanie
- Z większą średnicą kabla zgodnie z

podwyższonym standardem WE z 2010 roku!
- Ukośnie umieszczone puszki wtykowe do wygod-

nego wetknięcia wtyczek kątowych

- Oświetlony wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegu-
nowe załączanie/ wyłączanie

- Gniazda wtykowe z zabezpieczeniem przed
dziećmi

88204 101

88204 104

88047

88204 

88208

88209



Urządzenie robocze

88.6 # = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63 a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach. PL/OP

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    długość kabla     oznaczenie kabla           jakość kabla   kolor kabla     gniazda wtykowe   wymiary szer. x wys. x gł.                  88210            …              88211            …
                         m                                                                                                                    ilość                                        mm                                                                                    
                              5           H05VV-F 3G1,5   tworzywo sztuczne              czarne                                     4                       19,5 x 24,0 x 7,5                                            301                                             
                            10           H05VV-F 3G1,5   tworzywo sztuczne              czarne                                     4                      22,5 x 27,0 x 8,0                                                                                         301

Skrzynki kablowe Vario-Line

v
Wykonanie
- Odporna na uderzenia obudowa ze specjalnego

tworzywa sztucznego
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Dobra stateczność dzięki stabilnej podwójnej

stopce 
- 4 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampka

kontrolna przy przegrzaniu lub przeciążeniu

- Gniazda wtykowe z zabezpieczeniem 
przed dziećmi

- 3 lata gwarancji producenta 
(patrz warunki gwarancyjne)

88210 88211

Stalowy bęben na kabel (bez kabla)

v
Wykonanie
- Korpus bębna z blachy stalowej, ocynkowany jako

ochrona przed rdzą, na szczególnie stabilnym
przenośnym stojaku

- Ergonomiczny uchwyt z osią do perfekcyjnego
prowadzenia kabla przy nawijaniu i odwijaniu

- 4 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym z
samozamykającymi pokrywami

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampka
kontrolna przy przegrzaniu lub przeciążeniu

- 3 lata gwarancji producenta (patrz warunki
gwarancyjne)

- Dostawa bez kabla
Zastosowanie
Do wyposażania z indywidualnymi długościami kabli
i wykonaniami kabli

88090

                                                                                                                                                                                        
         bęben-Ø        gniazda wtykowe                                                                                                 88090            …
                 mm                              ilość                                                                                                                           
                    290                                         4                                                                                                                                     101

Skrzynki kablowe │ Bęben kablowy

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    długość kabla    oznaczenie kabla         jakość kabla        kolor kabla   gniazda wtykowe      rodzaj ochrony         bęben-Ø                                                   88200            …
                         m                                                                                                                   ilość                                                 mm                                                                             
                            25         HO5RR-F 3G1,5                        guma                   czarna                                  3                           IP 44                    240                                                                                100
                            50         HO5RR-F 3G1,5                        guma                   czarna                              3                          IP 44                   290                                                                        101

                                                                                                                                                                                       
    długość kabla    oznaczenie kabla              jakość kabla   kolor kabla         bęben-Ø              88100            …
                         m                           mm                                                                         mm                                        
                            50          H05VV-F 3G1,5      tworzywo sztuczne             czarne                 290                                   101

Bęben kablowy 290/50VV

v
Wykonanie
- Korpus bębna ze specjalnego tworzywa sztuczne-

go Breflex na ocynkowanym przenośnym stojaku
- Ergonomiczny uchwyt z osią do perfekcyjnego

prowadzenia kabla przy nawijaniu i odwijaniu
- Stabilny stalowy stojak rurowy
- 4 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym z

samozamykającymi pokrywami

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampka
kontrolna przy przegrzaniu lub przeciążeniu

- 3 lata gwarancji producenta (patrz warunki
gwarancyjne)

88100

Stalowy bęben kablowy

v
Wykonanie
- Korpus bębna z blachy stalowej, ocynkowany jako

ochrona przed rdzą, na szczególnie stabilnym
przenośnym stojaku

- Ergonomiczny uchwyt z osią do perfekcyjnego
prowadzenia kabla przy nawijaniu i odwijaniu

- 3 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym,
odporne na wodę rozpryskową, z samozamykającą
pokrywą

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampka
kontrolna przy przegrzaniu lub przeciążeniu

- 3 lata gwarancji producenta (patrz warunki
gwarancyjne)

88200

88210 - 88211

88090

88100

88200
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Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 bęben                       długość kabla      oznaczenie kabla    jakość kabla     kolor kabla      gniazda wtykowe      rodzaj ochrony        88205            …              88206            …
                                                       m                                                                                                               ilość                                                                                                         
 blacha stalowa                               40           HO7RN-F 3G1,5                   guma               czarna                                     3                           IPX 4                               202                                             
 tworzywo sztuczne                       40           HO7RN-F 3G1,5                   guma               czarna                                     3                           IPX 4                                                                            202

Bębny z kablem
Wykonanie
- Stabilne rolki prowadzące z pewnie stojącymi

stalowymi rurowymi ramami
- Ergonomiczny, izolowany uchwyt pałąkowy
- Pozycja parkowania wtyczki
- Włącznik zatrzymujący obrót
- Ekstremalna pewność stania dzięki nisko położo-

nemu punktowi ciężkości
- Chroniona przed wodą rozpryskową 3-krotna

puszka wtykowa z wargą uszczelniającą wtyczki
- Włącznik zabezpieczenia przed przegrzaniem

według VDE 0620 i Diag S
Zaleta:
Szybka diagnostyka błędu za pomocą nowego
systemu diagnostycznego bębna kablowego
(Diag S):
Jeżeli świeci się zielona lampka: oznacza to, że
dopływ prądu jest aktywny. Bęben kabla jest gotowy
do pracy. Jeżeli podłączone urządzenie nie działa, to
usterka znajduje się w następnym przewodzie lub w
samym urządzeniu.
Jeżeli świeci się czerwona lampka: przyłączone,
włączone urządzenie nie działa, ponieważ zadziałał
wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem.
Gdy tylko bęben kabla zostanie schłodzony 
a wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem
zostanie wciśnięty, to będzie można ponownie
używać bębna kabla.
Jeżeli nie świeci się żadna lampka: oznacza to, że
bęben kabla nie jest podłączony do napięcia.
- Brak jest podłączenia do napięcia albo brak

napięcia w przyłączeniowym gniazdku wtykowym.

- Bęben kabla jest uszkodzony. W celu dokonania
naprawy należy wezwać fachowca. 

88205
Wykonanie
- Bęben z ocynkowanej blachy stalowej
- Bęben uziemiony
Zastosowanie
Do ciągłego stosowania na zewnątrz.

88206
Wykonanie
- Bęben z tworzywa sztucznego
Zastosowanie
Dopuszczony do stałego użytkowania na zewnątrz
oraz na placach budowy i w miejscach montażo-
wych, zgodnie z aktualną wersją BGI 608.

88205

88206

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   długość kabla       oznaczenie kabla           jakość kabla             kolor kabla           gniazda wtykowe      rodzaj ochrony         bęben-Ø                                   88216            …
                       m                                                                                                                                    ilość                                                 mm                                                             
                          50             H05RR-F 3G1,5                          guma                 czerwona                                     3                          IP 44                   290                                                        101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   długość kabla       oznaczenie kabla           jakość kabla        kolor kabla       gniazda wtykowe      rodzaj ochrony                 bęben-Ø                                   88207            …
                       m                                                                                                                            ilość                                                         mm                                                             
                          25             H07RN-F 3G2,5              plac budowy                 czarny                                   3                          IP 44                             290                                                        101

Stalowy bęben kablowy S 290/25RN

v
Wykonanie
- Korpus bębna z blachy stalowej, ocynkowany jako

ochrona przed rdzą, na szczególnie stabilnym
przenośnym stojaku

- Ergonomiczny uchwyt z osią do perfekcyjnego
prowadzenia kabla przy nawijaniu i odwijaniu

- Przyłącza elektryczne zamknięte w korpusie 
z tworzywa sztucznego

- 3 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym,
chronione przed wodą rozpryskową, z samozamy-
kającymi pokrywami

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampka
kontrolna przy przegrzaniu lub przeciążeniu

- Kabel RN dopuszczany jest dla utrudnionych
warunków budowlanych według VDE 
0100 część 704

- 3 lata gwarancji producenta (patrz warunki
gwarancji)

88207

Gniazdo obrotowe bębna kablowego Bretec S 290/50RR

v
Wykonanie
- Korpus bębna z blachy stalowej, ocynkowany jako

ochrona przed rdzą, na szczególnie stabilnym
przenośnym stojaku

- Ergonomiczny uchwyt z osią do perfekcyjnego
prowadzenia kabla przy nawijaniu i odwijaniu

- 3 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym,
chronione przed wodą rozpryskową, z samozamy-
kającymi pokrywami

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, lampka
kontrolna przy przegrzaniu lub przeciążeniu

- 3 lata gwarancji producenta (patrz warunki
gwarancyjne)

88216

88205 - 88206

88207

88216



Urządzenie robocze

88.8 # = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63 a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania.
Ilość zamawiana w sztukach. PL/OP

v
Wykonanie
- Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa

sztucznego z dużym hakiem narzędziowym
- Z 3 m stabilnym, ocynkowanym łańcuchem 

ze stalowymi ogniwami
- 5 m kabel neoprenowy Breflex
Zastosowanie
Do różnych rodzajów prądu na każdej wysokości
roboczej. Praca bez gmatwaniny kabli na stanowis-
ku pracy.

88240 101
Wykonanie
- 2 x 4 gniazdami wtykowymi z zestykiem 

ochronnym, 230 V
- Z samozamykającymi pokrywami przez 

zapyleniem i zabrudzeniem

88240 102
Wykonanie
- 3 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym, 

230 V i 1 gniazdo wtykowe, 5-biegunowe, 400 V
- Chronione przed wodą rozpryskową, IP 44

88240 103
Wykonanie
- 3 gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym, 

230 V i 2 sprzęgła sprzężonego powietrza 
obsługiwane jedną ręką z wężem 
przyłączeniowym 5 m, Ø 6/12 mm

- Chronione przed wodą rozpryskową, IP 44

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   długość kabla       oznaczenie kabla           jakość kabla        kolor kabla       gniazda wtykowe      rodzaj ochrony                 bęben-Ø                                   88220            …
                       m                                                                                                                            ilość                                                         mm                                                             
                          30            H07RN-F 5G1,5              plac budowy                 czarny                                   3                          IP 44                             290                                                        101

Bęben kablowy CEE 1 290/30RN (400 V)

v
Wykonanie
- Wtyczka CEE  400 V/16 A
- 1 gniazdo wtykowe CEE 400 V/16 A
- 2 chronione przed wodą rozpryskową gniazda

wtykowe z zestykiem ochronnym 230 V
- Korpus bębna ze specjalnego tworzywa sztuczne-

go Breflex na ocynkowanym przenośnym stojaku
- Ergonomiczny uchwyt z osią do perfekcyjnego

prowadzenia kabla przy nawijaniu i odwijaniu
- 3-biegunowe odłączanie bezpieczeństwa i

zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym rozdzie-
lone na osobnych fazach

- 3 lata gwarancji producenta (patrz warunki
gwarancyjne)

Zastosowanie
Do zastosowania na placach budowy i na zewnątrz,
IP 44.
Idealny do zastosowania w trudnych warunkach na
placach budowy, w warsztatach i w przemyśle. 

88220

Do stosowania na zewnątrz

Kompaktowy rozgałęźnik do małych prądów BKV 2/4 T IP 44

v
Wykonanie
- Stabilna, odporna na uderzenia obudowa z

tworzywa sztucznego, chroniąca przed wodą
rozpryskową

- Uchwyt do przenoszenia
- Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym 

rozdzielone na wszystkie 3 fazy

- Olejoodporny kabel gumowy do stałego użytkowa-
nia na zewnątrz

Zastosowanie
Do zastosowania na placach budowy i na zewnątrz,
IP 44.

88225

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   długość kabla        oznaczenie kabla                                              gniazda wtykowe z zestykiem                    gniazda wtykowe CEE 400 V/                           88225            …
                       m                                                                                     ochronnym 230 V/16 A ilość                                                    16 A ilość                                                      
                            2              H07RN-F 5G1,5                                                                                                           4                                                                            2                                                      201

Bębny z kablem

Automatyczny nawijacz kabla

Wykonanie
- Tworzywo sztuczne
- Całkowicie zaizolowany IP 20
- Z automatyką sprężynową i pierścieniem ślizgowym

- Aretowanie odłączane
- Sprawdzony według DIN VDE 0620 06.92
- Wraz z kablem, gniazdem wtykowym z zestykiem ochron-

nym, sprzęgłem typu Schuko i obrotową płytą montażową

88230

                                                                                                                                                                                          
   długość kabla               oznaczenie kabla         rodzaj ochrony                                                      88230            …
                       m                                                                                                                                                               
                          10                       H05VV-F3 G1,5                              IP 20                                                                                    101
                          15                       H05VV-F3 G1,5                              IP 20                                                                                    102
                          25                       H05VV-F3 G1,5                              IP 20                                                                                    103

Wahadłowy rozdzielacz prądu

88240 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        gniazda wtykowe z zestykiem       gniazda wtykowe      sprzęgła sprzężonego         długość        oznaczenie kabla  kolor kabla                rodzaj          88240            …
                   ochronnym 230 V ilość          CEE 400 V ilość                  powietrza ilość           kabla m                                                                       ochrony                                  
                                                                8                                         -                                                 -                         5               H07RN-F 3G1,5            czarny                             -                                 101
                                                                3                                       1                                                 -                         5               H07RN-F 3G1,5            czarny                     IP 44                   #            102
                                                                3                                         -                                               2                         5               H07RN-F 3G1,5            czarny                     IP 44                   #            103

88240 102 88240 103

88220

88225 

88230

88240


