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Firma Technik zobowiązuje do pracy na najwyższym 
poziomie. Jesteśmy dumni mogąc zaoferować naszym Klientom 
kompleksowe usługi i realizację nawet najbardziej wymagających 
projektów.

Gwarantujemy profesjonalizm, wysoką wydajność i skuteczność. 
Pracujemy zgodnie ze wszystkimi aktualnymi normami 
bezpieczeństwa wykorzystując specjalistyczny, autoryzowany sprzęt 
najlepszych producentów.

gŁÓWNE SPECJalIZaCJE 
FIRMY tECHNIK
•	serwis urządzień Rems - dojazd i naprawa maszyn gwintujących 

bezpośrednio na budowie,
•	serwis urządzeń Rothenberger,
•	serwis urządzeń Virax,
•	sprzedaż i regeneracja wierteł diamentowych,
•	serwis narzędzi i elektronarzędzi wszystkich marek, 
•	wynajem narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn m.in.: 

•	gwintownica
•	wiertnice diamentowe
•	zgrzewarki elektroporowe 
•	itp.

narzędzia dla instalatorów  
www.rems.de

narzędzia dla instalatorów  
www.rothenberger.pl

narzędzia dla instalatorów  
www.ridgid.eu

narzędzia
www.virax.com

narzędzia 
www.logo-tools.pl

zgrzewarki  
www.nowatech.pl

technika diamentowa  
www.nozar-diamant.de

technika diamentowa 
www.tyrolit.pl

odzież robocza  
www.snickersworkwear.pl

niwelatory, narzędzia pomiarowe 
www.tpi.com.pl

drabiny, rusztowania, technika magazynowa 
www.zarges.com.pl

urządzenia spawalnicze  
www.trafistel.pl 

narzędzia ręczne 
www.yato.com

technika zamocowań 
www.fischerpolska.pl

centrowniki  
www.seneca.net.pl

tarcze do cięcia  
www.klingspor.pl

agregaty prądotwórcze 
www.fogo.pl

elektronarzędzia 
www.bosch.pl

elektronarzędzia  
www.dewalt.pl

elektronarzędzia  
www.makita.pl

urządzenia przenośne  
www.zalco.pl

elektronarzędzia
www.baier-team.pl 
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oBCINaKI 

orange Cu obcinak do rur 
przeznaczenie: cięcie rur Cu/INOX;
•	 1 zapasowe kółko tnące w zestawie
•	 kółko tnące kompatybilne z kółkami Cu-INOX firmy REMS 
•	 wysuwany gratownik z korpusu do wewnętrznych krawędzi rur
•	 4 rolki prowadzące z podtoczeniem
•	 sztywna, stabilna konstrukcja zapewniająca prostopadłe cięcie
Zapasowe kółko REMS Cu/INOX, 
Nr kat. 113210

RIDgID  obcinak 118 2 w 1 ze wspomaganiem docisku 
Obcinak RIDGID®, 118 ze wspomaganiem docisku, współpracuje z odczepianym uchwytem 
zapadkowym co pozwala na łatwiejsze obcinanie oraz zwiększenie produktywności w 
ciasnych i trudno dostępnych miejscach. 
 
Nr. art. Nazwa
32573 Obcinak 118 2 w 1 ze wspomaganiem 

docisku 
32933 Uchwyt zapadkowy 

 

RoDgID obcinak do stali nierdzewnej   
C-Stal oraz Cu 6-65 mm (65S) 
Nr kat. 31803

obcinak do rur odpływowych P-tEC 5000  
Obcina, usuwa zadziory i fazuje cienkościenne rury plastikowe w kilka sekund! 
 
P-TEC 5000 pozwala na cięcie 50 mm rur z PVC / PP i PE znacznie szybciej i czyściej niż 
piła do metalu. Nie ma potrzeby używania drugiego narzędzia do usuwania zadziorów i 
fazowania - jest to wykonywane automatycznie równolegle do cięcia! 

P-TEC 5000 posiada otwartą konstrukcję otworu, który:  
•	 zmniejsza wymaganą siłę rąk do cięcia rur 
•	 w pełni eliminuje przesuwanie na rurze 
•	 a także umożliwia cięcie dwukołnierzowych  

rur o średnicy 50 mm.  
Nr kat. 40868 

P-tEC 3240 RIDgID 
Obcinak do rur odpływowych
Cięcie i gradowanie cienkościennych plastikowych rur to tylko 1 
krok! 
Nr kat. 37463 

obcinak do rur z tworzywa i węży gumowych 
•	 kod 90 20 185
•	 rozmiar 185 mm
•	 zakres cięcia do 25 mm
•	 do cięcia rur z tworzywa o średnicy do 25 mm oraz węży 

gumowych
•	 wymienne noże o kształcie trapezu

obcinak do rur z tworzywa sztucznego 
•	 kod 94 10 185
•	 rozmiar  185 mm
•	 zakres pracy  6,0-35 mm
•	 odpowiednia geometria ostrza zapewnia czyste i łatwe cięcie
•	 z mechanizmem zapadkowym zwiększającym przełożenie
•	 możliwość cofnięcia noża przyciskiem w każdej pozycji podczas cięcia
•	 wymienny nóż wykonany ze stali narzędziowej, hartowany 

NoŻYCE Do RUR
Nożyce PC 42 do rur z tworzyw   
sztucznych VIRaX  
•	 opatentowany mechanizm zębatkowy
•	 szybkie cięcie, zmniejszenie wysiłku przy pracy, zapobieganie 

cofaniu się ostrza podczas cięcia
•	 ostrze w kształcie “V” ułatwia cięcie i pozwala ciąć pod kątem prostym
Nr kat. 9200
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aluminiowe nożyce PC-42 alu Nt do cięcia rur 
przeznaczenie: cięcie rur z PE, PP, PP Stabi, PB, AL-PEX do 42mm
•	 przycina rury 40 mm Stabi – bez problemu
•	 super wytrzymały, sztywny korpus aluminiowy
•	 hartowane ostrze klinowe zapewnia cięcie bez wysiłku
•	 gumowe, profilowane nakładki na rękojeściach zapewniają wysoki komfort pracy
•	 owalna podpora rury – pewne podparcie bez zgniatania
•	 szybka i prosta wymiana ostrza bez rozkręcania nożyc
•	 dodatkowe ostrze GRATIS
•	 nr kat. nożyc 42 mm - 2231 
Nr 
art

Nazwa Rodzaj rur Zakres Zdjęcie

1700 PC-42 Alu AL-PEX, PEX, 
PP Stabi, PB, 
PE, PP

Do 42 mm

1710 Ostrze 
wymienne

j.w. j.w.

1701 Zestaw 
naprawczy

aluminiowe nożyce Yato 64 do cięcia rur 
•	 przeznaczenia: cięcie rur PE, PP, PB, AL-PEX do 63 mm, PP Stabi do 50 mm
•	 super wytrzymały, sztywny korpus aluminiowy
•	 hartowane ostrze klinowe zapewnia cięcie bez wysiłku
•	 łatwe wycofanie ostrza – obsługa jedną ręką
•	 gumowe, profilowane nakładki na rękojeściach zapewniają wysoki komfort pracy
•	 owalna podpora rury – pewne podparcie bez zgniatania
•	 szybka i prosta wymiana ostrza bez rozkręcania nożyc
•	 dodatkowe ostrze GRATIS
•	 nr kat. nożyc - 64 mm - 2229  
Nr art. Nazwa Rodzaj rur Zakres Zdjęcie
1800 PC-64 Alu AL-PEX, PEX, 

PB, PE, PP, PP 
Stabi

Do 63 
mm 
do 63 mm 
do 50 mm

1810 Ostrze 
wymienne

jw. jw.

1801 Zestaw 
naprawczy

Kalibrator i fazownik 16-26 do rur PEX, al-PEX
2 w 1 – służy do kalibrowania i jednoczesnego fazowania rury przed wsunięciem do złączki
•	 szeroki zakres zastosowania
•	 płaska konstrukcja zapewniająca łatwe wprowadzenie kalibratora do spłaszczonej rury
•	 wytrzymały, wielostopniowy – o dużej twardości
•	 ergonomiczna rękojeść zapewniająca wygodną pracę
•	 uchwyt z tworzywa stanowi izolację termiczną – komfort pracy
•	 skrawany materiał odprowadzany na zewnątrz – czysta rura wewnątrz

Nr art. Nazwa Rodzaj rur Zakres Zdjęcie
Możliwe zastosowanie: Comap, Herz, QIK, CosmoPEX, 
Rofix, KAN, Arka, PipeLife, Giacomini, Prandelli, 
Tweetop, Perfexim, Frankische, Goshe, US Metrix, 
Solter, IBP, Immergas, InstalComplex, Invena, Sanka, 
Skalar, Viessman i inne
1200 Kalibrator PR 

16-25/26
PEX, AL-PEX 16x2-

20x2 
– 25x2,5 
(26x3)

gratowniki wieloostrzowe do rur
Przeznaczenie: gratowanie wewnętrzne i zewnętrzne  
rur Cu, C-Stal, INOX i innych
•	 trwała konstrukcja do dużego obciążenia
•	 duża ilość specjalnie hartowanych ostrzy  

zapewnia lekkie gratowanie 
•	 wysoka jakość gratowania odpowiednia do rur systemów 

zaciskowych
•	 do użytku ręcznego lub z wolnoobrotowym napędem 

elektrycznym
•	 wysokiej jakości uchwyt do mocowania w napędzie 

elektrycznym
•	 szybkie i wygodne przekładanie gratownika w uchwycie

Nr 
art.

Nazwa Rodzaj rur Zakres

2935 Gratownik 35 mm Cu, C-Stal, INOX, inne 8-35 mm
2940 Uchwyt gratownika 35 mm
2956 Gratownik 56 mm Cu, C-Stal, INOX, inne 10-56 mm
2960 Uchwyt gratownika 56 mm
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Rozwijak do rur 
Przeznaczenie: rozwijanie rur ze zwoju, do rur PEX, AL-PEX, PERT
Oryginalna konstrukcja, wzór zastrzeżony
•	 masywna i trwała konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych
•	 łożyskowany mechanizm obrotowy
•	 regulacja oporu obrotu rozwijaka dla rur o różnej sprężystości
•	 4 stabilne stopy dla odpowiedniego ułożenia na podłożu
•	 całkowicie składana konstrukcja – bez demontażu rozwijaka na części pierwsze, rozmiar 

po złożeniu ok. 95 x 14 x 18 cm
•	 czas przygotowania rozwijaka do pracy poniżej 45 sekund
•	 jako osprzęt dostępna prostownica do rur z mocowaniem do rozwijaka obrotowego LOGO
Nr 
art.

Nazwa Rodzaj rur Zakres Zdjęcie

8500 Rozwijak do rur PEX, PERIT, AL-PEX 14 – 26 mm

8510 torba

tracker do spinek ogrzewania podłogowego
Przeznaczenie: wbijanie spinek o długościach 40-60 mm
•	 wytrzymała i lekka konstrukcja ze stali i aluminium
•	 ergonomicznie ukształtowana rączka oraz odpowiednia wysokość tackera – dla wygody 

pracy
•	 precyzyjne wykonanie zapewnia bezproblemowe wbijanie spinek o różnych długościach
•	 regulacja dla spinek o różnych grubościach
•	 długi zasobnik spinek – do 75 sztuk jednorazowo
•	 dużej powierzchni stopa zapobiega uszkodzeniu styropianu
Nr art. Nazwa Opis Uwagi Zdjęcie
8100 Tracker Alu-St Zasobnik 75 sztuk 

spinek
Do spinek 
40-60 mm

8200 Spinka 40mm Klejone taśmą; do 
styropianu o gr. 
min. 30mm

op. 300 szt

8300 Spinka 50mm Klejone taśmą; do 
styropianu o gr. 
min. 40mm

op. 300 szt

8400 Spinka 60mm Klejone taśmą; do 
styropianu o gr. 
min. 50mm

op. 300 szt

KlUCZE KNIPEX

Klucz do rur, typ „S” 45° „ECogRIP”  
Kod Długość Zakres 

pracy
83 90 010 
S

315 
mm

1’’

83 90 015 
S

420 
mm

1,5’’

83 90 020 
S

530 
mm 

2’’

•	 wykonany ze stali chromowo-wanadowej, malowany proszkowo
•	 szczęki i zęby hartowane
•	 szczęki typu „S”, 45°

Klucz do rur z szybką regulacją typ „S” 45°  
Kod Długość Zakres 

pracy
83 60 
010

320 mm 1’’

83 60 
015

420 mm 1,5’’

83 60 
020 

560 mm 2’’

•	 z przyciskiem do szybkiej zmiany zakresu
•	 wykonany ze stali chromowo-wanadowej, malowany proszkowo
•	 szczęki i zęby hartowane
•	 szczęki typu „S”45°
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Szczypce-klucz
Kod Długość Zakres pracy
86 03 125 125 mm 0-23 mm
86 03 150 150 mm 0-27 mm
86 03 180 180 mm 0-35 mm
86 03 250 250 mm 0-46 mm
86 03 300 300 mm 0-60 mm
86 03 400 400 mm 0-85 mm

•	 zawsze równoległe szczęki umożliwiają chwytanie precyzyjnych elementów złącznych, 
np. chromowanych nakrętek

•	 duży zakres regulacji za pomocą przycisku
•	 możliwe ustawienie narzędzia bezpośrednio  

na chwytanym przedmiocie
•	 przełożenie dźwigni 1-10 zapewnia bardzo  

dużą siłę nacisku szczęk

Klucz wielofunkcyjny
•	 kod 87 41 250 
•	 długość 250 mm 
•	 zakres pracy 10-32 mm
•	 uniwersalne narzędzie łączące cechy klucza i szczypiec do rur serii 87
•	 do wszelkiego rodzaju nakrętek, śrub, złączek, itp. calowych oraz metrycznych
•	 umożliwia także luzowanie nakrętek o uszkodzonych krawędziach
•	 wytrzymałe, z precyzyjnym złączem o 15 pozycjach ustawienia

Klucz wielofunkcyjny do szaf
•	 kod 00 11 04
•	 długość 90 mm
•	 do systemów stosowanych w zamkach szaf sterujących 

 tablic rozdzielczych, skrzynek, systemów wod-kan-gaz   
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, inst.  
elektrotechnicznych, zamków drzwi i okien itp.

•	 adapter oraz grot 1,0x7,0 mm/PH 2 połączone łańcuszkiem z korpusem 
•	 wykonany z żeliwa cynkowego

Szczypce dla elektryków ‘’4w1’’
•	 kod 13 02 160
•	 długość 160 mm
•	 zakres zaciskanej tulejki 0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm 
•	 idealne szczypce do obróbki kabli i przewodów
•	 do chwytania i cięcia przewodów
•	 otwory z precyzyjnymi ostrzami do zdejmowania izolacji
•	 do zaciskania tulejek

Szczypce do rur „CoBRa”
 
Kod Długość  

mm
Zakres pracy

87 01 125 125 Do 27 mm
87 01 150 150 Do 30 mm
87 01 180 180 Do 36 mm
87 01 250 250 Do 46 mm
87 02 250 250 Do 46 mm
87 01 300 300 Do 60 mm
87 01 400 400 Do 95 mm
87 01 560 560 Do 120 mm

•	 samozaciskające się na chwytanym przedmiocie
•	 szybka i pewna regulacja za pomocą przycisku
•	 możliwość pracy jedną ręką
•	 zęby o twardości ok. 61 Hrc
•	 87 02 250 – dwukomponentowe rękojeści
Szczypce z wydłużoną szczęką „CoBRa ES”
•	 kod 87 51 250
•	 długość 250 mm
•	 zakres pracy  do 42 mm
•	 wydłużona szczęka robocza umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach 
•	 szybka i pewna regulacja za pomocą przycisku, możliwość pracy jedna ręką
•	 zęby o twardości ok. 61 Hrc
Samozastawne szczypce do rur „Smartgrip”
•	 kod 85 01 250
•	 długość 250 mm 
•	 zakres pracy 10-36 mm

Szczypce do rur „alIgatoR”
Kod Długość Zakres pracy
88 01 180 180 mm Do 36 mm
88 01 250 250 mm Do 46 mm
88 01 300 300 mm Do 60 mm
88 01 400 400 mm Do 95 mm

uniwersalne szczypce do rur oraz innych elementów złącznych
•	 złącze wsuwkowe o bardzo dużej wytrzymałości i stabilności
•	 samozaciskające się  na chwytanym przedmiocie, wymagają niewielkiej siły
•	 zęby hartowane o twardości ok. 61 Hrc
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Szczypce do syfonów sanitarnych i złączy

Kod Długość Zakres 
pracy

Opis

81 01 250 250 mm 25-80 mm czernione
81 03 250 250 mm 25-80 mm chromowane
81 11 250 250 mm 10-75 mm czernione
81 13 250 250 mm 10-75 mm chromowane

do przykręcania i odkręcania syfonów, połączeń rurowych z tworzywa sztucznego i złączy okrągłych

•	 wytrzymałe, z precyzyjnym złączem o 25 pozycjach regulacji
•	 modele 81 01 oraz 81 13 z wymiennymi szczękami z tworzywa

Klucz SW-1 do śrubunków i przedłużek 
Przeznaczenie: wkręcanie i wykręcanie nyplowych przedłużek, śrubunków itp.
Zastrzeżony, innowacyjny kształt klucza stopniowego – jeszcze większa możliwość obsługi 
nietypowych śrubunków
•	 zakres działania 3/8’’ – 1/2’’ – 3/4’’ – 1’’
•	 skrócona sekcja 3/8’’ umożliwia dokręcanie kolan z półśrubunkiem 1/2’’
•	 wydłużona sekcja 1/2’’ umożliwia dokręcanie przedłużek o dł. nawet do 35mm
•	 wydłużona sekcja 3/4’’ umożliwia obsługę śrubunków z zagłębionymi zaczepami
•	 wielostopniowy klucz o dużej twardości z zabezpieczeniem przed wypadaniem
•	 ergonomiczna rękojeść zapewniająca wygodną pracę

Nr art. Nazwa Zakres Zdjęcie
3100 SW-1 (komplet) 3/8’’ – 1/2’’ – 3/4’’ – 1’’

3110 Klucz stopniowy 3/8’’ – 1/2’’ – 3/4’’ – 1’’

3120 Klucz zapadkowy

Klucze szwedzkie typu S i 90º
•	 szczęki typu S gwarantują pewny 3-punktowy uchwyt rury
•	 ergonomiczny kształt pozwala na silny chwyt
•	 wykonane ze stali chromowo-wanadowej, odkuwane matrycowo 
•	 hartowane uzębienie (zwiększona odporność na ścieranie)

Nr art. Nazwa Maks. Średnica 
rury cal/mm

Min. długość klucza 
mm

7100 S 1/2’’ 1/2’’ / 35 235
7110 S 1’’ 1’’ / 45 330
7120 S 1 1/2’’ 1 1/2’’ / 60 420
7130 S 2’’ 2’’ / 75 530
7140 S 3’’ 3’’ / 100 645

Klucze szwedzkie 90º przeznaczone do trudno dostępnych miejsc

Nr art. Nazwa Maks. 
średnica rury 
cal/mm

Min. długość 
klucza mm

7150 90 / 1’’ 1’’ / 45 350
7160 90 / 1 

1/2’’
1 1/2’’ / 60 430

7170 90 / 2’’ 2’’ / 75 530

Klucze hakowe Heavy Duty stal
•	 praca jedną ręką - klucze samozaciskowe
•	 wytrzymały odlew żeliwny
•	 hartowane uzębienie
Nr art. Nazwa Maks. średnica 

rury cal/mm
Min. długość 
klucza cal/mm

7300 8’’ 1’’ / 35 8’’ / 190 
7310 10’’ 1 1/2’’  / 50 10’’ / 240 
7320 14’’ 2’’ / 70 14’’ / 310 
7330 18’’ 2 1/2’’  /  84 18’’ / 400
7340 24’’ 3’’ / 90 24’’ / 530 
7350 36’’ 4’’ / 120 36’’ / 760
7360 48’’ 5’’ / 139 48’’ / 1040
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Klucze hakowe z aluminium
•	 praca jedną ręką - klucze samozaciskowe
•	 lekkie, bardzo wytrzymałe aluminium
•	 hartowane uzębienie 

Nr art. Nazwa Maks. średnica 
rury  cal/mm

Min. długość 
klucza cal/mm

7400 10’’ 1 1/2’’ / 53 10’’ / 240
7410 14’’ 2’’ / 60 14’’ / 320 
7420 18’’ 2 1/2’’ / 85 18’’ / 410
7430 24’’ 3’’ / 100 24’’ / 545
7440 36’’ 4’’ / 120 36’’ / 740 
7450 48’’ 6’’ / 200 48’’ / 1080

Klucz łańcuchowy dwustronny
•	 solidny, wytrzymały łańcuch ze specjalnej stali

Nr art. Nazwa Maks. 
średnica 
rury  cal/
mm

Min. 
długość 
klucza mm

7500 4” 4” / 120 300

Klucz łańcuchowy Heavy Duty
•	 solidny, wytrzymały łańcuch ze specjalnej stali

Nr 
art.

Nazwa Maks. 
średnica 
rury  cal/mm

Min. 
długość 
klucza mm

7510 4” 4” / 140 890
7520 6” 6”/ 210 1000
7560 8” 8” / 260 1210

Palnik CFH turbo gt 2000
przeznaczenie: lutowanie twarde i miękkie rur CU
•	 mocny palnik z dyszą 24mm – temperatura płomienia 2000 °C
•	 temperatura robocza 800 °C
•	 lutowanie miękkie i twarde rur CU do 22mm
•	 zasilany z butli z gazem propan-butan
•	 regulacja płomienia
•	 uchwyt z dźwignią oszczędzania gazu
•	 możliwa praca w każdej pozycji
•	 wąż 1,5m w komplecie

Nr art. Nazwa Informacje Rodzaj lutu Zdjęcie
6500 GT 2000 Do lutowania 

rur CU
Miękki, twardy 
do 22 mm

6501 Dysza Turbo 27 Do lutowania 
rur CU

Miękki, twardy 
do 28 mm

6530 Reduktor 2,5 
bar

WE 21,8 – WY 3/8’’ lewy; do butli 
5-11- kg z gazem propan 

6531 Reduktor 1-4 
bar

WE 21,8 – WY 3/8’’ lewy; do butli 
5-11-kg z gazem propan 

6520 Wąż miękki 
gumowy 2m

Gwint G3/8’’ lewy maks ciśnienie 
30 bar

analizator spalin BlUElYZER® St
wyposażony jest w kolorowy podświetlany wyświetlacz, wytrzymałą 
obudowę i gumowe etui ochronne z magnesami. Urządzenie obsługiwane
jest z wykorzystaniem odpornej na zapylenie i zabrudzenie klawiatury.
Dzięki zastosowaniu zaledwie 4 klawiszy funkcyjnych obsługa jest 
niezwykleprosta i intuicyjna. Konstrukcja przewiduje montaż dwóch 
sensorów (O2 i CO). 
Ich zastosowanie umożliwia określenie parametrów spalin takich jak
stężenie O2, stężenie CO i CO2, parametru lambda oraz sprawności
kotła. BLUELYZER® ST mierzy także temperaturę spalin i temperaturę otoczenia.
Analizator posiada dodatkowe użyteczne funkcje, takie jak pomiar ciągu kominowego
w wybranych modelach oraz autodiagnostykę sensorów.
Nr art. bluelyzer st
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Wykrojnik otworów
Przeznaczenie: wykrawanie otworów w zlewozmywakach

•	 wykonanie ze stali narzędziowej

•	 3 ostrza tnące zapewniają łatwe i precyzyjne wycięcie otworu 

•	 do wykrawania otworów pod baterie, pokrętła korków, dozowniki

•	 do zastosowania w blachach o grubości do 2 mm

•	 śruba do klucza 17 mm

Nr art. Nazwa Rodzaj blach Zakres
3525 Wykrojnik 25 Stal, miedź, aluminium, grubość do 2 mm 25 mm
3532 Wykrojnik 32 Stal, miedź, aluminium, grubość do 2 mm 32 mm
3535 Wykrojnik 35 Stal, miedź, aluminium, grubość do 2 mm 35 mm

Poziomnica dla instalatorów 
Przeznaczenie: poziomowanie w dwóch płaszczyznach przyłączy do baterii ściennych 

•	 trwała konstrukcja z aluminium

•	 7 otworów w poziomnicy w celu dopasowania do różnego rozstawu przyłączy baterii w 

zakresie 90-220 mm

•	 poziomnica rurkowa do wykorzystania również osobno przy poziomowaniu pojedynczego 

przyłącza 

•	 w zestawie: dwie poziomnice rurkowe z gwintami 3/8’’ i 1/2’’ i poziomnica 

Nr art. Nazwa Zdjęcie
3500 Poziomnica do montażu przyłączy 

baterii ściennych, zestaw z dwoma 
poziomnicami rurkowymi

3510 Poziomnica rurkowa z gwintami 
3/8’’ i 1/2’’  1 szt

Imadło łańcuchowe 6”
•	 imadło łańcuchowe do rur 1/8 - 6” ze specjalnie hartowanymi szczękami mocującymi i 

mocnym łańcuchem
•	 elementy oporowe do gięcia rur do 3/4”  
•	 do mocowania na stole

Nr art. Nazwa Średnica 
rury      
rozmiar

Waga

9250 Imadło IŁ 6 6” 7.1 kg

Imadło typu Pionier 3” 
Zastosowanie: prace montażowe w warsztacie i na budowie
•	 solidna, stabilna konstrukcja ze stali
•	 odchylane imadło - szybki montaż rur
•	 duża półka do odkładania narzędzi i materiału
•	 składane do wymiarów 93 x 75 cm
•	 drewniany podest stabilizujący imadło 

Nr art Nazwa Zakres Waga
9300 Imadło Pionier 3” 1/8 – 3” 17 kg

Stół warsztatowy 
•	 składany, stabilny, łatwy do transportu
•	 mocny, drewniany blat roboczy zabezpieczony stalową ramą
•	 idealny do prac montażowych na budowie i w warsztacie 

Nr art. Nazwa Szer. x gł. x wys. 
mm

Waga

9100 Stół warsztatowy 1075 x 625 x 825 27.2 kg
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Herkules - podpora do rur
Podpory z prowadzeniem kulowym i regulowaną wysokością 
dla obracających się lub nieruchomych rur i pełnego materiału. 
Do warsztatu i zastosowań przemysłowych. 
Do użytku na budowie i w warsztacie. 
Rura Ø (⅛) ¾ – 6”, Ø (6) 26 – 168 mm 
Pełny materiał Ø (6) 26 – 150 mm 

Przeznaczony w szczególności do instalacji rurowych,  
np. podczas cięcia, gwintowania, wyoblania, spawania, lutowania. Mocna sprawdzająca się 
na budowie konstrukcja. Rozbierana do transportu i magazynowania. Do wyboru stabilny 
3-nożny statyw lub zacisk do stołu roboczego. 

Zakres dostawy REMS Herkules. Podpora do rur Ø (⅛) ¾ – 6”, Ø (6) 26 – 168 mm i pełnego 
materiału Ø (6) 26 – 150 mm, z regulowaną wysokością. Do wyboru 3-nożny statyw lub 
zacisk do stołu roboczego. W kartonie. 
Wyszczególnienie Wykonanie Nr art. 
REMS Herkules 3B trójnóg z osłonami na nogi 100100  

Spirale ręczne do czyszczenia kanalizacji
Przeznaczenie: udrażnianie rur kanalizacyjnych
•	 spirale wykonane ze stalowego, ocynkowanego drutu sprężynowego
•	 wykonanie z drutu podwójnego zwiększa  bezpieczeństwo użytkowania
•	 optymalnie dobrana grubość drutu zapewnia dużą wytrzymałość oraz sprężystość
•	 produkt polski
Nr art. Nazwa
110601 Spirala czyszcząca 6 mm długość 1,5 m
110603 Spirala czyszcząca 6 mm długość 3 m
110605 Spirala czyszcząca 6 mm długość 5 m
110803 Spirala czyszcząca 8 mm długość 3 m
110805 Spirala czyszcząca 8 mm długość 5 m
110808 Spirala czyszcząca 8 mm długość 8 m
110810 Spirala czyszcząca 8 mm długość 10 m
111005 Spirala czyszcząca 10 mm długość 5 m
111008 Spirala czyszcząca 10 mm długość 8 m
111015 Spirala czyszcząca 10 mm długość 15 m
111020 Spirala czyszcząca 10 mm długość 20 m
111207 Spirala czyszcząca 12 mm długość 7 m
111210 Spirala czyszcząca 12 mm długość 10 m
111215 Spirala czyszcząca 12 mm długość 15 m

SPIRalE CZYSZCZĄCE Do RUR
Wszystkie spirale i narzędzia sprężynowe wykonywane są z wysokiej jakości drutu 
sprężynowego klasy C. Materiał ten wykazuje się bardzo dobrą elastycznością i 
sprężystością, przy małym zużyciu materiału oraz wysokiej odporności na ścieranie.
Dzięki lewozwojnemu nawinięciu drutu zapewniają przeniesienie dużych momentów 
obrotowych oraz wysoką sztywność podczas pracy. 
Spirale wyposażone są w złączki typu standard, ASF lub ASG o trzech podstawowych 
wymiarach: 16mm, 22mm, 30mm.

Spirale standardowe
Zastosowanie:
•	 do czyszczenia rur średnio zanieczyszczonych,
•	 do rur ciasnych lub krętych o niewielkich długościach.
Właściwości: 
•	 wysoka giętkość i elastyczność.
Nr art. Nazwa
0161980301 Spirale 16x2000x3,0
0161980303 Spirale 16x2000x3,0
0162280301 Spirale 16x2300x3,0
0162280303 Spirale 16x2300x3,0
0223970451 Spirale 22x4000x4,5
0223970453 Spirale 22x4000x4,5
0224470451 Spirale 22x4500x4,5
0224470453 Spirale 22x4500x4,5
0323964501 Spirale 30x4000x5,0
0323964503 Spirale 30x4000x5,0
0324464501 Spirale 30x4500x5,0
0324464503 Spirale 30x4500x5,0
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Spirale standardowe z czarną żyłką (SMK)
Zastosowanie:
•	 do czyszczenia rur wysoko zanieczyszczonych,
•	 do rur średnio krętych.
Właściwości: 
•	 wyższa stabilność i sztywność spirali w stosunku do spirali standardowej,
•	 mniejsza podatność na zabrudzenia i wpływy atmosferyczne dzięki zastosowaniu 

rdzenia.
Nr art.* Nazwa
0161980302 Spirale 16x2000x3,0 z czarną żyłką
0161980304 Spirale 16x2000x3,0 z czarną żyłką
0162280302 Spirale 16x2300x3,0 z czarną żyłką
0162280304 Spirale 16x2300x3,0 z czarną żyłką
0223970452 Spirale 22x4000x4,5 z czarną żyłką
0223970454 Spirale 22x4000x4,5 z czarną żyłką
0224470452 Spirale 22x4500x4,5 z czarną żyłką
0224470454 Spirale 22x4500x4,5 z czarną żyłką
0323964502 Spirale 30x4000x5,0 z czarną żyłką
0323964504 Spirale 30x4000x5,0 z czarną żyłką
0324464502 Spirale 30x4500x5,0 z czarną żyłką
0324464504 Spirale 30x4500x5,0 z czarną żyłką

Spirale wzmocnione (S-Spiralen)
Zastosowanie:
•	 do prac o dużym obciążeniu roboczym,
•	 do czyszczenia rur o większej długości,
•	 szczególnie przydatne do głowic łańcuchowych.
Właściwości: 
•	 wysoka sztywność i odporność na skręcanie,
•	 zwiększona średnica drutu,
•	 wysoka wydajność.
Nr art.* Nazwa
0161980351 S-Spirale 16x2000x3,5
0161980353 S-Spirale 16x2000x3,5
0162280351 S-Spirale 16x2300x3,5
0162280353 S-Spirale 16x2300x3,5
0223970501 S-Spirale 22x4000x5,0
0223970503 S-Spirale 22x4000x5,0
0224470501 S-Spirale 22x4500x5,0
0224470503 S-Spirale 22x4500x5,0
0323964601 S-Spirale 30x4000x6,0
0323964603 S-Spirale 30x4000x6,0
0324464601 S-Spirale 30x4500x6,0
0324464603 S-Spirale 30x4500x6,0
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Spirale wzmocnione z czerwoną żyłka (S-SMK)
Zastosowanie:
•	 szczególnie trudne warunki pracy,
•	 wysokie zabrudzenie rur,
•	 do rur o dużych średnicach przy dużych odległościach.
Właściwości: 
•	 bardzo wysoka sztywność,
•	 przenoszenie wysokich momentów obrotowych,
•	 mniejsza podatność na zabrudzenia i wpływy atmosferyczne dzięki zastosowaniu 

rdzenia.
Nr art.* Nazwa
0161980352 S-Spirale 16x2000x3,5 z czerwoną żyłką
0161980354 S-Spirale 16x2000x3,5 z czerwoną żyłką
0162280352 S-Spirale 16x2300x3,5 z czerwoną żyłką
0162280354 S-Spirale 16x2300x3,5 z czerwoną żyłką
0223970502 S-Spirale 22x4000x5,0 z czerwoną żyłką
0223970504 S-Spirale 22x4000x5,0 z czerwoną żyłką
0224470502 S-Spirale 22x4500x5,0 z czerwoną żyłką
0224470504 S-Spirale 22x4500x5,0 z czerwoną żyłką
0323964602 S-Spirale 30x4000x6,0 z czerwoną żyłką
0323964604 S-Spirale 30x4000x6,0 z czerwoną żyłką
0324464602 S-Spirale 30x4500x6,0 z czerwoną żyłką
0324464604 S-Spirale 30x4500x6,0 z czerwoną żyłką

oSPRZĘt Do SPIRalI ElEKtRYCZNYCH 
Wiertło proste
Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Uniwersalne narzędzie służące do usuwania niedrożności w prostych odcinkach rur. Często 
służy również jako narzędzie rozpoznawcze pobierające próbkę zanieczyszczenia.

Nr art. Nazwa
0160110160 Wiertło proste Ø16  
0220210220 Wiertło proste Ø22  
0320220300 Wiertło proste Ø30  

Wiertło maczugowe

Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Giętkie narzędzie do usuwania tekstyliów, papieru etc. Znakomicie sprawdza się przy rurach 
krętych i wąskich.

Nr art. Nazwa
0160115280 Wiertło maczugowe 16/

Ø28 
0220180400 Wiertło maczugowe 22/

Ø40 
0320220500 Wiertło maczugowe 30/

Ø50 

Wiertło cofające
Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Narzędzie szczególnie nadaje się do chwytania i wyciągania pozostałych w rurze 
przedmiotów lub tkanin.

Nr art. Nazwa
0160055350 Wiertło cofające 16/Ø35  
0220100450 Wiertło cofające 22/Ø45  
0320125650 Wiertło cofające 30/Ø65  
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Wiertło lejkowe
Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Narzędzie do usuwania zatorów tekstylnych lub papierowych oraz do wyciągania 
przedmiotów cylindrycznych.

Nr art. Nazwa
0160110320 Wiertło lejkowe 16/Ø32 
0220185550 Wiertło lejkowe 22/Ø55  
0320195600 Wiertło lejkowe 30/Ø60  

Wiertło liściowe
Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Podstawowe narzędzie do przewiercania cięzkich zatorów i osadów z tłuszczu lub mydła.

Nr art. Nazwa
0160025250 Wiertło liściowe 16/Ø25  
0160035450 Wiertło liściowe 16/Ø35  
0160045560 Wiertło liściowe 16/Ø45  
0220045600 Wiertło liściowe 22/Ø45  

Wiertło łopatkowe nitowane
Złączka ocynkowana na biało lub żółto wg. życzenia klienta.
Specjalne narzędzie o wygiętych łopatkach do usuwania szlamu piasku i mułu.

Nr art. Nazwa
0160000250 Wiertło łopatkowe nitowane 16/Ø25
0160000350 Wiertło łopatkowe nitowane 16/Ø35  
0160000450 Wiertło łopatkowe nitowane 16/Ø45 
0160000550 Wiertło łopatkowe nitowane 16/Ø55  
0220000350 Wiertło łopatkowe nitowane 22/Ø35  
0220000450 Wiertło łopatkowe nitowane 22/Ø45  
0220000550 Wiertło łopatkowe nitowane 22/Ø55  
0220000650 Wiertło łopatkowe nitowane 22/Ø65  
0220000800 Wiertło łopatkowe nitowane 22/Ø80  
0220000900 Wiertło łopatkowe nitowane 22/Ø90  

0320000350 Wiertło łopatkowe nitowane 30/Ø35 
0320000450 Wiertło łopatkowe nitowane 30/Ø45 
0320000550 Wiertło łopatkowe nitowane 30/Ø55 
0320000650 Wiertło łopatkowe nitowane 30/Ø65 
0320000800 Wiertło łopatkowe nitowane 30/Ø80 
0320000900 Wiertło łopatkowe nitowane 30/Ø90 

Wiertło łopatkowe
Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Narzędzie o wygiętych łopatkach do usuwania szlamu piasku i mułu, spawane lub łączone 
śrubą.
Nr art. Nazwa
0220065650 Wiertło łopatkowe 22/Ø65  
0220080750 Wiertło łopatkowe 22/Ø75  
0320070650 Wiertło łopatkowe 30/Ø65  
0320100900 Wiertło łopatkowe 30/Ø90  
0320120115 Wiertło łopatkowe 30/Ø115  

Wiertło krzyżowe zębate
Biały lub żółty ocynk wg. życzenia klienta.
Wydajne narzędzie wiercące i tnące do usuwania stwardniałych zanieczyszczeń i zatorów, 
oraz wewnętrznych skorup. Narzędzie to często stosuje się jako wstępne przed wiertłem 
łańcuchowym. Zalecane do stosowania ze spiralą wzmocnioną.

Nr art. Nazwa
0160035250 Wiertło krzyżowe zębate 16/Ø25  
0160045350 Wiertło krzyżowe zębate 16/Ø35  
0160056450 Wiertło krzyżowe zębate 16/Ø45  
0160060550 Wiertło krzyżowe zębate 16/Ø55  
0220060450 Wiertło krzyżowe zębate 22/Ø45  
0220060650 Wiertło krzyżowe zębate 22/Ø65  
0220080750 Wiertło krzyżowe zębate 22/Ø75  
0320060450 Wiertło krzyżowe zębate 30/Ø45  
0320070650 Wiertło krzyżowe zębate 30/Ø65  
0320100900 Wiertło krzyżowe zębate 30/Ø90  
0320120115 Wiertło krzyżowe zębate 30/Ø115  
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Pompka kontrolna tP 50
•	 stalowy, stabilny 10 litrowy zbiornik na wodę
•	 dwuzaworowy system odcinający z manometrem 60 bar
•	 dźwignia robocza stanowiąca jednocześnie uchwyt do przenoszenia
•	 wysoka wydajność tłoczenia 45 ml/suw
•	 wysokociśnieniowy, zbrojony wąż przyłączeniowy 1,5 m z gwintem GZ 1/2 ‘’
•	 tłok pompy oraz uszczelki pasują do pomp innych producentów

Nr art. Nazwa Maks. 
ciśnienie

zdjęcie

5100 TP 50 50 bar

5110 Manometr TP 50 60 bar

5120 Wąż ciśnieniowy TP 50 60 bar
5101 Zestaw uszczelek
5102 Tłok pompy TP 50

Pompa logo – Solar
przeznaczenie: płukanie, odpowietrzanie i napełnianie instalacji solarnych, pomp ciepła, 
podłogowych i inych
dane:
•	 Silnik: 230V/ 50Hz, 750W, 2850 obr/min, ochrona IP44, praca ciągła S1
•	 Pompa: odśrodkowa, maks. Przepływ 31-34 l/min, maks. Ciśnienie 5,9 bar, 

 wydajność 16 l/min przy h=40m, wirnik mosiężny,  
wał ze stali nierdzewnej, korpus żeliwny

•	 W zestawie: 2 węże 1/2’’ o długościach 3mb, solidny, stalowy,  
malowany proszkowo stelaż, duże pompowane koła ułatwiające 
transport

•	 Wymiary: wysokość 76-110 cm, szerokość 51 cm, głębokość 49 cm, 
waga 22,7 kg

•	 zbiornik 30l ze wskaźnikiem ilości cieczy, duży otwór  
wylotowy ułatwia odpowietrzanie oraz opróżnianie i czyszczenie zbiornika

Nr 
art.

Nazwa Przeznaczenie 

5500 LOGO - 
Solar

Płukanie, odpowietrzanie i napełnianie instalacji solarnych, pomp 
ciepła, podłogowych i innych, Tmax 60 C (*)

Pompy logo – Flush
Przeznaczenie: do odkamieniania instalacji, kotłów, wymienników ciepła, wężownic i 
usuwania innych osadów.
Szczególnie przydatne dla zapewniania odpowiednich wydajności urządzeń grzewczych.
Obustronny zysk: dla Klienta – niższe koszty ogrzewania, dla Instalatora – możliwość 
zaproponowania dodatkowych usług.

Pompa logo – Flush Pro 
Przeznaczona do płukanie bojlerów, wężownic,przepływowych 
podgrzewaczy wody, płytowych wymienników 
ciepła (lutowanych i skręcanych). Pompa wyposażona w zawór  
przełączający kierunek przepływu cieczy, co wspomaga 
proces czyszczenia. Temperatura cieczy do  C.
•	 Dane: zbiornik 17 l, wymiary: H 43cm, L 45 cm, D 30 cm,  

waga 7 kg, maks. Przepływ 43 l/min, maks. Ciśnienie 1 bar, 230V/50HZ, 150 W, ochrona 
IP 54 

•	 Wyposażenie: pompa, węże 2x2m, pasek na ramię, lejek

Nr art. Nazwa Przeznaczenie
5700 LOGO – Flush Pro Oczyszczanie bojlerów, wężownic, podgrzewaczy, 

wymienników i innych

adaptery przyłączeniowe
Przeznaczone do przyłączania pomp LOGO -Flush do czyszczonych układów/urządzeń.
Adaptery dostarczane z zestawem króćców, uszczelek i śrub mocujących.

Nr art. Nazwa Przeznaczenie Zdjęcie
5710 Adapter P Do przyłączenia pomp LOGO-Flush 

do korpusu pompy obiegowej 
(niektóre modele Wilo i Grundfos)

5720 Adapter W Do przyłączenia pomp LOGO-Flush 
do wymiennika płytowego (2 szt)
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Pompa logo-Flush Superpro
Przeznaczenie: do usuwania osadów kamienia kotłowego w kotłach i instalacjach 
centralnego ogrzewania, urządzeniach grzewczych oraz w układach chłodzenia i innych.
•	 Maks. Ciśnienie do 2 bar (20m wysokości słupa wody).
•	 Skutecznie oczyści instalacje o poj. 300 L (lub większych – dzięki kontrolowaniu ilości 

jednocześnie czyszczonych grzejników lub obwodów grzewczych). Pompa wyposażona 
w zawór przełączający kierunek przepływu cieczy, co wspomaga proces czyszczenia. 
Temperatura cieczy do 55 C.

•	 Charakterystyka: pompa wyposażona w panel z wielofunkcyjnymi zaworami  
odcinającymi, zaworami zasilania w wodę czystą i zrzutu wody brudnej.

•	 Dane: zbiornik 27 L, wymiary: H 58 cm, L 45 cm, D 30 cm,  
waga 16 kg, maks. Ciśnienie 2 bar, 230V/ 50HZ, 330 W, ochrona IP54

•	 Wyposażenie: pompa, węże 2x3 m, torba z uchwytem na ramię,zestaw 
złączek do podłączenia do czyszczonego układu, lejek do nalewania cieczy 
czyszczącej.

Nr art. Nazwa Przeznaczenie
5800 LOGO-Flush 

Superpro
Oczyszczanie wężownic, wymienników i instalacji o 
poj. Do 300 L lub większych

 
Preparaty do czyszczenia
Pompy LOGO-Flush przeznaczone są do użytku ze wszystkimi popularnymi na rynku 
polskim kwaśnymi i zasadowymi środkami do usuwania zanieczyszczeń z urządzeń 
grzewczych i innych. Pompy mogą być używane również do płynów  neutralizujących 
popłuczyny.

Praska do zaciskania złączek na rurach:
PEX-al-PEX, PERt-al-PERt  (Yato) Yt-21735
Zastosowanie: Praska do zaciskania złączek typu U oraz TH na rurach PEX-AL-PEX lub 
PERT-AL-PERT umożliwia wykonanie instalacji hydraulicznych w szybki i precyzyjny 
sposób.
Cechy
•	hydrauliczny	siłownik	(60kN)	pozwala	precyzyjnie	i	szczelnie	zacisnąć	złączkę
•	8	matryc	typu	U	oraz	TH	umożliwia	pracę	z	większością	systemów	złączek	
•	teleskopowe	rękojeści	57-80	cm	zmniejszają	siłę	konieczną	do	
zakucia złączki
•	szybka	wymiana	matryc
•	głowica	obrotowa	360°	umożliwia	pracę	w	trudno	dostępnych	
miejscach

Matryce zapasowe do złączek na rurach: PEX-al-PEX, PERt-al-PERt
Zastosowanie: Praska do zaciskania złączek typu U oraz TH na rurach PEX-AL-PEX lub 
PERT-AL-PERT umożliwia wykonanie instalacji hydraulicznych
w szybki i precyzyjny sposób.
Cechy
•	 hydrauliczny siłownik (60kN) pozwala 

precyzyjnie i szczelnie zacisnąć złączkę
•	 8 matryc typu U oraz TH umożliwia pracę 

z większością systemów złączek
•	 teleskopowe rękojeści 57-80 cm 

zmniejszają siłę konieczną do zakucia złączki
•	 szybka wymiana matryc
•	 głowica	obrotowa	360°	umożliwia	pracę 

w trudno dostępnych miejscach
rozmiar U (mm)
YT-21740 16
YT-21741 20
YT-21742 25
YT-21743 32

rozmiar TH (mm)
YT-21744 16
YT-21745 20
YT-21746 26
YT-21747 32

REMS Power-Press SE – uniwersalna do Ø 110 mm.
Błyskawiczne, pewne zaciskanie. Automatyczne
ryglowanie cęgów zaciskowych.
Zalety systemu: Tylko jeden rodzaj szczęk pierścieni/zaciskowych do wszystkich pras 
promieniowych 

Wszystkie cęgi zaciskowe oznaczone * mają dodatkowe złącze (patent EP
1 223 008, Patent US 6,739,172) i pasują także do ręcznych pras promieniowych
REMS Eco-Press. Ułatwia to i obniża koszty magazynowania.

SERWIS WSZYStKICH MaREK ZaCISKaREK
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Przedłużacz bębnowy garant® S IP 44 Brennenstuhl
•	 Bęben z blachy stalowej, ocynkowanej. 
•	 Innowacyjny uchwyt z prowadnicą do noszenia „cable pilot“  

zapewniający perfekcyjne prowadzenie przewodu.  
Uchwyt przechyla się w obie strony,  
umożliwiając wygodne noszenie i zawieszanie.  

•	 Z obrotową rączką do wygodnego zwijania przewodu. 
•	 Kabel	jest	wyjątkowo	trwały,	giętki	do	temp.	-35°	C,	odporny	na	olej	i	

trudno ścieralny. 
•	 4 gniazda wtykowe z samozamykającymi się wieczkami, bryzgoszczelne. 
•	 Ochrona przed przegrzaniem. 
•	 3 lata gwarancji producenta. 

Nr artykułu Jedn. 
opak 

Długość 
kabla 

Oznaczenie kabla Ø bębna 

1 19985 4 1 25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5 240 mm 
1 19984 4 1 40 m AT-N05V3V3-F 3G1,5 290 mm

gwintownice ręczne do rur firmy VIRaX
Przeznaczenie: ręczne gwintowanie rur stalowych w zakresie 1/8-2”
•	 mocne, długie stalowe ramię z grzechotką prawo/lewo
•	 łatwe wkładanie i wyjmowanie głowic
•	 precyzyjnie obrabiane noże BSP T prawe 
•	 głowice gwintujące z długim prowadzeniem rury (równy gwint) 

 oraz dużymi otworami gwarantującymi odprowadzanie wiórów 
i dobre smarowanie; także do VIRAX Phenix III

•	 płyny do gwintowania VIRAX poprawiają jakość gwintu  
i wydłużają żywotność noży gwintujących 

Nr art. Nazwa
9400 Gwintownica ręczna VIRAX BSPT 1/2 – 

3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2” ; skrzynka 
stalowa

9450 Gwintownica ręczna VIRAX BSPT 1/2 – 
3/4 – 1 – 1 1/4” ; skrzynka plastikowa

gwintownica elektryczna do rur firmy VIRaX
Przeznaczenie: gwintowanie rur stalowych  w zakresie 1/8-2”
•	 moc: 1100 W, 230V/50Hz; waga napędu 7,5 kg 
•	 prędkość obr. 26 obr/min – obroty prawe/lewe
•	 łatwe wkładanie i wyjmowanie głowic
•	 unikalny adapter do głowic 1/8-11/4” - pewne mocowanie głowic podczas pracy w 

ciasnych miejscach
•	 w zestawie imadło zapobiegające obrotowi maszyny  

podczas gwintowania
•	 płyny do gwintowania VIRAX poprawiają jakość gwintu i wydłużają żywotność noży 

gwintujących

Nr art Nazwa
9500 Gwintownica elektryczna VIRAX Phenix III BSPT 1/2 – 3/4- 1 – 1 1/4 – 1 

1/2 – 2” ; skrzynka plastikowa
Płyny do gwintowania VIRAX (patrz dalej)
Głowice i noże gwintujące VIRAX (patrz dalej)
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Płyny chłodząco – smarujące VIRaX i RIDgID
Przeznaczenie: chłodzenie i smarowanie podczas nacinania gwintów gwintownicami VIRAX 
oraz gwintownicami innych producentów
Płyn mineralny
•	 opracowany do gwintowania ręcznego i maszynowego
•	 bardzo dobre właściwości smarujące i chłodzące
•	 bezwonny
Płyn syntetyczny
•	 sugerowane użycie do instalacji wody pitnej
•	 całkowicie rozpuszczalny w wodzie (usuwanie płynu z instalacji poprzez płukanie) 
•	 zgodny	z	DVGW-Arbeitsblatt	W	521	n°	DW-0201BR5779
•	 bezwonny

Nr art. Nazwa Zdjęcie
9460 Płyn do gwint. VIRAX mineralny 5l

9470 Płyn do gwint. VIRAX mineralny 500 ml

9480 Płyn do gwint. VIRAX syntetyczny 5l

11931 Płyn do gwint. RIDGID mineralny 5l
15681 Płyn do gwint. RIDGID mineralny 500 ml
11091 Płyn do gwint. RIDGID syntetyczny 5l
19611 Płyn do gwint. RIDGID syntetyczny 500 ml

głowice gwintujące do gwintownic VIRaX
Przeznaczenie: do wykonywania gwintów rurowych przy użyciu gwintownic VIRAX
•	 długie prowadzenie zapewnia samocentrowanie rury i tym samym prawidłowe nacięcie 

gwintu
•	 duże otwory gwarantują dobre smarowanie oraz ułatwiają odprowadzanie wiórów
•	 płyny do gwintowania VIRAX poprawiają jakość gwintu i wydłużają żywotność noży 

gwintujących

Noże gwintujące do gwintownic VIRAX
•	 Przeznaczenie: do wykonywania gwintów rurowych przy użyciu głowic gwintujących 

VIRAX
•	 noże gwintujące VIRAX precyzyjnie obrabiane ze specjalnej stali stopowej
•	 specjalny profil noży z odsadzeniem zmniejsza tarcie podczas nacinania gwintów
•	 płyny do gwintowania VIRAX poprawiają jakość gwintu i wydłużają żywotność noży 

gwintujących

Nr 
art. 

Nazwa

9401 Noże gwintujące 3/8”  BSPT Prawe 
9402 Noże gwintujące 1/2”  BSPT Prawe 
9403 Noże gwintujące 3/4”  BSPT Prawe 
9404 Noże gwintujące 1”  BSPT Prawe 
9405 Noże gwintujące 1 1/4”  BSPT Prawe 
9406 Noże gwintujące 1 1/2 - 2”  BSPT Prawe 
Inne rozmiary i rodzaje noży gwintujących (także 
do stali nierdzewnej) na zapytanie

UWaga! oStRZENIE NoŻY gWINtUJĄCYCH !

tarcze ścierne do szlifierek kątowych
Przeznaczenie: cięcie rur, prętów, profili, blach
•	 wysokiej jakości, profesjonalne tarcze do cięcia, produkcji renomowanej firmy NOZAR
•	 zbrojone włóknem szklanym spoiwo żywiczne = wysokie bezpieczeństwo użytkowania, 

ważne również dla sprzedawcy!
•	 szybkie i wygodne cięcie z minimalną ilością zadziorów przy cięciu tarczami 1,0, 1,2 i 1,6 

mm
•	 duża trwałość i uniwersalność zastosowania tarcz o grubości 1,9 mm

Nr art. Wymiary  mm (śr. x gr. x śr. 
otworu)

Przeznaczenie

4411210 125 x 1,0 x 22,23  (op. 50 szt) Stal/inox
4411216 125  x 1,6 x 22,23  (op. 50 szt) Stal/inox
4412320 230 x 2,0 x 22,23  (op. 25 szt) Stal/inox
7335607-10P 125 x 1,2 x (op. 10 szt) Stal/inox
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tarcze diamentowe do cięcia na sucho

Przeznaczenie: cięcie na sucho betonu, żelbetonu, innych mat. Budowlanych
•	 wysokiej jakości, profesjonalne tarcze diamentowe do cięcia na sucho, produkcji 

renomowanej firmy NOZAR
•	 wyjątkowa szybkość cięcia, dzięki optymalnemu spoiwu oraz najwyższej jakości 

diamentom
•	 wysokie bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu specjalnej technologii
•	 spiekania ważne również dla sprzedawcy!
•	 pasują do wszystkich popularnych szlifierek kątowych oraz bruzdownic

Nr art. Wymiary  mm  (śr. x 
gr. x śr. otworu)

Wysokość 
segmentu mm

Przeznaczenie

10210 125 x 2 x 22,23 7 Beton beton zbrojony 
asfalt
cegła klinkierowa
marmur/wapień
stal
stal zbrojeniowa
cegła ceramiczna

10220 150 x 2,6 x 22,23 9
10230 180 x 2,6 x 22,23 9
10240 230 x 2,6 x 22,23 9

10250 125 x 2 x 22,23 7 Beton, beton lekko 
zbrojony
asfalt
stal
stal zbrojeniowa
cegła ceramiczna

10260 150 x 2,6 x 22,23 9
10270 180 x 2,6 x 22,23 9
10280 230 x 2,6 x 22,23 9

Wiertła koronowe do wiercenia na sucho i mokro
Przeznaczenie: wiercenie na mokro (beton, mur) i na sucho (mur)
•	 wysokiej jakości, profesjonalne wiertła koronowe produkcji renomowanej firmy NOZAR
•	 wiercenie na mokro (beton, mur) i na sucho (mur, z użyciem odkurzacza) 
•	 laserowo spawane segmenty- najwyższe bezpieczeństwo i wytrzymałość
•	 przyłącze: gwint UNC 11/4” wewnętrzny
•	 pasują do wszystkich popularnych na rynku wiertnic
•	 w pełni nadają się do regeneracji
Nr art. śr. / długość 

mm
Wys. segmentu 
mm

10311 62/450 8,5
10313 82/450 11,3
10315 102/450 11,3
10317 122/450 11,3
10318 132/450 11,3
10321 162/450 11,3
10323 182/450 11,3
10324 202/450 11,3
10325 225/450 11,3
10326 250/450 11,3
10327 300/450 11,3
Pozostałe korony (do 500mm) – 
na zapytanie. Regeneracja koron 
diamentowych.

Nr art. Opis Rozmiar
10400 Hydronetka plastikowa 10 litrów, wąż 4 mb, przyłącze 

1/2”
10401 Hydronetka stalowa 10l 10 litrów, wąż 4 mb, przyłącze 

1/2”
10423 Kotwa Kotwa stalowa rozprężna, 

radełkowana M12, sr. Wew 16
10410 Przedłużka wiertła 

koronowego
300 mm

10411 400 mm
10412 500 mm
10420 Pobijak do kotew wbijanych, z osłoną ręki
10421 Zestaw mocujący do statywu, z nakrętką do pobijania młotkiem
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tYRolIt
Tarcza 125 mm do cięcia i fazowania rur kanalizacyjnych  
Nr kat. 210285

Zestaw do wiercenia płytek ceramicznych oraz gresu na mokro
Zestaw zawiera wiertła 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm,  
centrownik oraz hydronetkę z wężem.
Nr kat. 10300

Wiertnica
Wiertnica Tyrolit DME22 SU to wydajny silnik z dużą mocą wiercenia, 
który umożliwia zastosowanie wiertła diamentowego o średnicy 150 mm. Bardzo 
wytrzymała konstrukcja z trzybiegową przekładnią biegową. Doskonale nadaje 
się do prac instalatorskich, łatwa w obsłudze dzięki przestawnemu uchwytowi 
bocznemu i łagodnemu uruchamianiu. Bezpieczna w pracy dzięki wbudowanemu 
zabezpieczeniu przed przeciążeniem i przełącznikowi zabezpieczającemu PRCD. 
Umożliwia wiercenie na sucho dzięki dołączonemu adapterowi M16.  
Nr kat. 10500 
 
DRA 150 to lekki statyw umożliwiający precyzyjne wiercenie dzięki zoptymalizowanemu 
wspornikowi ze stabilną prowadnicą rolkową. Szybki montaż za pomocą standaryzowanego 
kołnierza zaciskowego. Wygodna obsługa za pomocą pokrętła krzyżakowego.
Nr kat. 10510

ZEStaW INStalaCYJNY MINI 1400W
moc j.m. wyposażenie nr 

katalogowy
1400W szt. Zgrzewarka ze stojakiem, nasadki 

grzewcze: 20,25,32, zestaw naprawczy, 
śruby mocujące, klucze, poziomica, metr, 
instrukcja montażu, walizka.

Z1632

ZEStaW INStalaCYJNY MaXI 1400W
moc j.m. wyposażenie nr 

katalogowy
1400W szt. Zgrzewarka ze stojakiem, nasadki 

grzewcze: 20,25,32,40,50,63, zdzierak 
do rur Stabi: 20/25, 32/40 zestaw 
naprawczy, śruby mocujące, klucze, 
poziomica, metr, instrukcja montażu, 
walizka.

Z1400

ZgRZEWaRKa PZ-63-4
zakres zgrzewnych rur od 16 do 125 mm, regulacja temperatury 
od 100 do 300 C, zasilanie 230V/50Hz
Jest to najmocniejsza z produkowanych  
przez firmę ELRUS zgrzewarka. 
Moc 1600W i odpowiedni kształt płyty pozwala na 
prawidłowe wykonanie instalacji o średnicach rur i 
kształtek: Ø90, Ø110, Ø125.
Oczywiście można także wykonywać łączenia elementów o mniejszych średnicach.
Ze względu na dość dużą wagę elementów łączonych i konieczność użycia większych 
sił zalecamy wykonywanie instalacji przy pomocy urządzenia zgrzewającego PZ-125. 
Sprzedawana jest luzem (ze stojakiem i śrubą mocującą) lub w zestawie instalacyjnym.

NaSaDKI gRZEWCZE

wymiary j.m. ilość w 
op.

nr 
katalogowy

16 szt. 1 NG16
20 szt. 1 NG20
25 szt. 1 NG25
32 szt. 1 NG32
40 szt. 1 NG40
50 szt. 1 NG50
63 szt. 1 NG63
75 szt. 1 NG75
90 szt. 1 NG90
110 szt. 1 NG110

Zgrzewarka elektrooporowa do systemów 
odpływowych NoWatECH
zgrzewarka elektrooporowa NOWATECH ZERN-160 – 230V, 50 Hz, 1150  W, do zgrzewania 
rur odpływowych i elektrozłączek z PE, o śr.  40-160 mm. 
Elektronicznie sterowana z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. 
W stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego. Zgrzewarka na stałe 
wmontowana w walizkę z tworzywa sztucznego. Wymienne końcówki.
Nr art. ZERN160
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Zgrzewarka ZEEN 800 plus 
zgrzewarki elektrooporowe do sieci gazowych i sieci wodnych 
Nr art. ZEEN800

Centrownik do spawania rur stalowych 
Jedyny centrownik na rynku, który posiada obrotowe elementy dociskowe
 „rolki” ze stali jakościowych zabezpieczające przez rozerwaniem 
powierzchni rurociągu staloweo 

Tabela własności centrowników do rur

DN 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 
Ciężar własny 
[kg] 

9,7 10,3 21,2 21,7 22,6 26,8 28,1 31,7 33,1 34,5 

Materiał: S355J0 wg. PN-EN 10025-2:2007 

Obróbka powierzchni: POWŁOKA CYNKOWA NANOSZONA ELEKTROLITYCZNIE 

toPCoN at-B6
•	 wysoka jakość optyki -  to dzięki niej instrumenty 

te pozwalają wyznaczać różnice wysokości  
z najwyższą dokładnością.

•	 lunety o powiększeniu od 24 do 32x i średnicy 32-45 mm
•	 łatwy w obsłudze
•	 system regulacji ostrości  - umożliwia dokładne  

celowanie i bezbłędne odczyty
•	 automatyczne poziomowanie osi celowej 

instrumentu - dzięki zastosowaniu tłumionych  
magnetycznie kompensatorów

•	 wysoka odporność na warunki atmosferyczne
•	 pokrywa koła poziomego zapewniająca ochronę  

przed kurzem i zarysowaniami 
Nr art. AT-B6

laSER KRZYŻoWY Cl 1
  
Nazwa/Nr art. Opis Zdjęcie

CL 1 laser krzyżowy

SJJ - M1 Statyw do niwelatorów 
budowlanych, zasięg 1,8 m

LP – 32 Tyczka teleskopowa, zasięg 
3,2 m

Nivel System 
Laser krzyżowy Nivel System CL1 przeznaczony jest do wyznaczania płaszczyzny poziomej 
i pionowej, a także obu równocześnie w postaci krzyża z ramionami przecinającymi 
się pod kątem prostym. Sprzęt, dzięki bardzo wyraźnym liniom referencyjnym można 
wykorzystywać zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i otwartych. Funkcja 
pulsacyjna pozwala korzystać z czujnika laserowego i pracować instrumentem na 
większych odległościach, także na zewnątrz. W pakiecie z laserem znajdują się: płytka 
laserowa ułatwiająca wpasowanie elementów konstrukcji względem referencji wiązki 
laserowej, okulary laserowe oraz praktyczna półka magnetyczna do podwieszenia lasera 
na zadanej wysokości dodatkowo spełniającej funkcję adaptera (do ustawienia lasera na 
statywie geodezyjnym ze śrubą 5/8). 
Dane techniczne:
•	 Źródło światła dioda laserowa (czerwona, widzialna)
•	 Dokładność 1 mm/5 m
•	 Zasięg pracy 15 m (wewnątrz)
•	 Zakres	samopoziomowania	3°
•	 Zasilanie 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)
•	 Zakres	temperatur	pracy	-10°C	do	+45°C
•	 Wymiary 80 x 70 x 70 mm
•	 Waga 0.4 kg
Zestaw zawiera:
•	 laser krzyżowy CL1 1 szt.
•	 półka magnetyczna 1 szt.
•	 tarczka 1 szt.
•	 pokrowiec transportowy 1 szt.
•	 okulary 1 szt.
•	 baterie 1 kpl.
•	 kufer transportowy 1 szt.
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WYSoKIEJ JaKoŚCI oDZIEŻ I oBUWIE oCHRoNNE 

1100 Kurtka ocieplana allroundWork, 37.5®
Zaprojektowana, aby utrzymać ciepło i zwiększyć
wydajność w codziennej pracy. Wytrzymała, świetnie dopasowana
i wodoodporna kurtka do prac w warunkach spadającej temperatury.
Wiele opcji nanoszenia logotypów.
•	 Podszewka na plecach o gęstej siatkowej strukturze 

przytrzymuje powietrze zwiększając izolację, ciepło i komfort 
•	 Profilowane rękawy i elastyczne panele z tyłu pod ramionami 

zapewniają maksymalną swobodę ruchu
•	 Wysunięte końce rękawów zapewniają dodatkową ochronę bezograniczania możliwości 

chwytu a przedłużony tył zapewnia ochronę we wszystkich pozycjach roboczych
•	 Podszewka polarowa, wysoki kołnierz chroniący przed wiatrem  

i wewnętrzne elastyczne mankiety elastyczne z otworami na kciuk pozwalają na lepsze 
utrzymywanie ciepła

•	 Elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo dzięki lepszej widzialności
Rozmiary: XS-XXXL
Materiał: Bardzo mocna, wytrzymała i wodoodporna tkanina zewnętrzna: 100% Power 
Polyamide, 220 g/m²; wyściółka podszewki: 100% poliester 37.5®, 120 g/m²; wzmocnienia 
100% poliamid Cordura®, 205 g/m²
Nr. art 1100
 
6902 Spodnie FlexiWork+ z workami kieszeniowymi
Wyjątkowa wygoda i swoboda podczas pracy. Super lekkie spodnie robocze z workami 
kieszeniowymi o dopasowanym kroju high-tech, wykonane z elastycznej, przewiewnej 
tkaniny ze wzmocnieniami z materiału Cordura® dla uzyskania ponadprzeciętnej łatwości 
ruchu oraz funkcjonalności.
•	 Dopasowany do ciała krój high-tech z bardzo lekkiego, ułatwiającego wentylację, 

elastycznego materiału oraz prawdziwie profilowane nogawki dla ponadprzeciętnego 
komfortu i swobody ruchu

•	 Zmodyfikowany system ochrony kolan KneeGuard z elastyczną tkaniną ponad kolanami 
pozwala na utrzymanie nakolanników w optymalnej pozycji co zapewnia 
ochronę i zwiększa wygodę podczas ruchu

•	 Wzmocnienia z materiału Cordura® zwiększające trwałość na 
kolanach, krawędziach nogawek, kieszeniach oraz workach kieszeniowych

•	 Łatwodostępne worki kieszeniowe, w tym z częścią 
zamykaną na suwak oraz kieszenie na nogawkach 
m.in. z mocowaniem na nóż, miejscem na telefon i odpinanym 
identyfikatorem

•	 Zintegrowany, ale wyjmowalny mocny pasek z mocnym, 
łatwo odpinanym poliamidowym zapięciem dla optymalnego dopasowania 
spodni

Rozmiary: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258
Materiał: Bardzo lekki ale wytrzymały elastyczny materiał Cordura®
i tkanina rip-stop: 88% Cordura®, 12% elastan; 270 g/m². 65% poliester, 35%
bawełna; 200 g/m². Wzmocnienia 100% Cordura®-Polyamide. 
Nr. art 6902

1200 Kurtka Soft Shell allroundWork
Nowoczesna kurtka softshell łącząca znakomite dopasowanie,
 wytrzymałość i komfort z zaawansowaną funkcjonalnością.
Wiatroodporna i wodoodporna. Właściwy wybór na potrzeby 
codziennej pracy przez cały rok.
•	 Profilowane rękawy z wysuniętymi końcami dla maksymalnej  

swobody ruchu i dodatkowej ochrony bez ograniczania  
możliwości chwytu

•	 Przedłużony tył zapewnia ochronę we wszystkich pozycjach roboczych
 

•	 Wysoki kołnierz z polarową wyściółką, chroniący przed wiatrem i utrzymujący ciepło
•	 Wiele miejsca do nanoszenia znaków firmowych
•	 Elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo dzięki lepszej widzialności
Rozmiary: XS–XXXL
Materiał: Wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca tkanina soft shell: 100% poliester 
265 g/m²; wzmocnienia: 100% poliamid Cordura® 205 g/m².

HYDRa gtX
Hydra GTX to buty robocze będące kombinacją nowoczesnego
 designu i najlepszych w swojej klasie materiałów w celu uzyskania 
maksymalnej ochrony przed wodą, trwałości i sportowego wyglądu. 
Wodoszczelna i oddychająca membrana GORE-TEX® zapewnia 
stopom suchość i komfort natomiast podeszwa Vibram oraz bardzo  
mocna tkanina Cordura® rip-stop gwarantują ponadprzeciętną 
ochronę i wytrzymałość. Buty wyposażone są dodatkowo w unikatowy 
system zapięciowy Boa, który równomiernie przenosi nacisk wiązania wzdłuż stopy. 



42 43

Bruzdownica diamentowa - bez wykuwania do 60 mm głębokości bruzdy
BDN 464/4

Bruzdownica z 4 diamentowymi tarczami tnącymi – bruzdowanie bez wykuwania, ‘’za 
jednym przejściem’’ do 20 mm szerokości i 60 mm głębokości.

•	 oszczędność czasu i kosztów: gotowe bruzdy w jednym cyklu pracy
•	 2.4000 W mocy silnika oraz optymalna prędkość obrotowa pozwalają na bruzdowanie 

w najtwardszych materiałach bez dużego wysiłku
•	 prosta obsługa dzięki ergonomicznego uchwytowi i dopasowaniu głębokości do 60 mm, 

bez konieczności używania narzędzi
•	 mocowanie tarcz Ø 22.2 mm

ZALETY PROFI
•	 bezpieczna dzięki wyjątkowej w skali światowej, efektywnej elektronice przeciążeniowej
•	 nieprzegrzewanie się urządzenia dzięki zastosowaniu elektroniki kontrolnej, a tym 

samym brak przestojów w związku z reaktywacją pracy silnika po podłączeniu
•	 niskie koszty eksploatacyjne, ponieważ sprzęgło poślizgowe dzięki elektronice kontrolnej 

prawie się nie zużywa
•	 elektronika łagodnego rozruchu i informacja LED-owa dla optymalnej mocy bruzdowania
•	 bezpyłowe bruzdowanie dzięki optymalnemu ustawieniu odsysania,  Ø 38 mm

odkurzacz BSS 506
•	 Stała wysoka moc ssania dzięki w pełni zautomatyzowanemu systemowi otrząsania 

filtra TACT - Auto-Filter Clean System.
•	 Duża pojemność wiązania pyłu dzięki innowacyjnemu systemowi filtracyjnemu.
•	 Automatyczne załączanie elektronarzędzi.
•	 Praca na specjalnych filtrach do pyłów wiązanych w wodzie.
•	 Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej pozwala 

na indywidualne ustawienie siły ssania.
•	 Przyłączenie węża do elektronarzędzi Ø 38mm, wąż Ø 40 mm.
Zalety PROFI
•	 Bezpyłowy dzięki specjalnej powłoce filtrów.
•	 Bezpieczny dzięki nieustannemu “otrząsaniu”.
•	 Ekonomiczny dzięki czystej i szybkiej wymianie filtrów oraz 

stałej, dużej sile ssania.
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