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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Bębny kablowe

Oznaczenie typów przewodów i kabli

H 05 V V -F 3 G 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Normy
H = przewodzenie zharmonizowane
A = przewodzenie uznanego typu krajowego

2 Napięcie znamionowe V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V

3 Materiał izolacyjny  
V = PVC
R = kauczuk naturalny lub syntetyczny
S = kauczuk sylikonowy
B = kauczuk syntetyczny

4 Powłoka
V = PVC
R = kauczuk naturalny lub syntetyczny
N = kauczuk neoprenowy
J = oplot z włókna szklanego
T = oplot włóknisty
Q = poliuretan

5 Budowa żyły
U = żyła sztywna, okrągła, jednodrutowa
R = żyła sztywna, okrągła, wielodrutowa
K = żyła giętka przewodów do układania na stałe
F = żyła gietka przewodów i sznurów gietkich
H = żyła bardzo giętka przewodów i sznurów 

giętkich
Y = żyła szychowa

6 Liczba żył

7 Żyła ochronna
G = występuje żyła ochronna (zielono-żółta)
X = brak żyły ochronnej (zielono-żółtej)

8 Przekrój żył

{ { { { { { { {

IP 20 IP 44

nr typ kabla 9002 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy sprężynowy

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały model wykonany z tworzywa sztucznego z 4 gniazdami
wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A, z termicznym wyłącznikiem przeciw przecią -
żeniowym.
Ponadto bęben posiada stabilny uchwyt z normalizowanym (UE) otworem, dodatkowa wnęka
na tylnej stronie obudowy, dodatkowo 4 oczka do zawieszenia lub mocowania na ścianie.
Stopień ochrony IP 20.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach.

0100 Tworzywo sztuczne 10 290
H05VV-F 3G1,5

nr typ kabla 9003 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy, z tworzywa sztucznego

22,90

(903)

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały model wykonany z ocynkowanej stalowej blachy,
 zabezpiecznej przed korozją, z 4 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/
16 A, z pokrywskami sprężynowymi, temiczny wyłącznik przeciwprzeciążeniowy z zabezpie -
czeniem przed ponownym włączeniem, z otworami do odpływu wody i uchwytem obrotowym.
Obudowa bębna osadzona na stabilnym, ocynkowanym kabłąku z rury stalowej, rączka z
powłoką z tworzywa sztucznego, opatentowane prowadzenie kabla dla wygodnego i
 bezproblemowego nawijania kabla. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.

Informacja dodatkowa: Na pusty bęben można nawinąć do 50 m kabla o przekroju 1,5 mm
(H07RN-F 3G) lub 33 m kabla o przekroju 2,5 mm.

0000 pusty bęben – 290
0250 Guma H05RR-F 3G1,5 25 290
0500 Guma H05RR-F 3G1,5 50 290

nr typ kabla 9005 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy w obudowie stalowej

28,30
65,60

102,50
(903)

IP 20

IP 44

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały model wykonany z tworzywa sztucznego z 3 gniazdami
wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A, z termicznym wyłącznikiem przeciwprzecią-
żeniowym i sprężynowym mechanizmem naciągającym z zapadką do samodzielnego
 nawijania kabla. Bęben jest umocowany na stabilnym stalowym kabłąku z powłoką z tworzywa
sztucznego, uchwyt pokryty materiałem z tworzywa sztucznego i dodatkowy uchwyt do
 mocowania do ściany.

0150 Stopień ochrony IP 20. Do zastosowania wewnątrz budynków.

0120 Stopień ochrony IP 44. Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na
zewnątrz. Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0150 Tworzywo sztuczne 15 290
H05VV-F 3G1,5

0120 Neopren H07RN-F 3G1,5 12 290

89,90

110,00
(901)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Szczególnie solidny model wykonany z wytrzymałego, szczególnie elastycznego
tworzywa sztucznego z 4 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z
pokrywkami sprężynowymi, termiczny wyłącznik przeciwprzeciążeniowy z zabezpieczeniem
przed ponownym włączeniem. Specjalna konstrukcja obudowy zapobiega osunięciu się kabla
poza bęben. Obudowa bębna osadzona na stabilnym, ocynkowanym kabłąku z rury stalowej,
rączka z powłoką z tworzywa sztucznego, opatentowane prowadzenie kabla dla wygodnego 
i bezproblemowego nawijania kabla. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.

0500 Guma H05RR-F 3G1,5 50 290

nr typ kabla 9011 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy, tworzywo sztuczne

95,80
(903)

Wykonanie: Szczególnie solidny model wykonany ze specjalnego wytrzymałego tworzywa
sztucznego odpornego na temperatury do –35 °C z 3 gniazdami wtykowymi ze stykami
ochronnymi 230 V/16 A z pokrywkami spężynowymi, termiczny wyłącznik przeciwprzecią -
żeniowy z zabezpieczeniem przed ponownym włączeniem. Zoptymalizowana powierzchnia
 nawijania dzięki głęboko osadzonej budowie, z hamulcem. Specjalna konstrukcja obudowy
 zapobiega osunięciu się kabla poza bęben. Obudowa bębna osadzona na stabilnym,
 ocynkowanym kabłąku z rury stalowej, stojak dwururowy, rączka z powłoką z tworzywa
 sztucznego opatentowane prowadzenie kabla do wygodnego i bezproblemowego nawijania
kabla. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.

0250 Neopren H07RN-F 3G2,5 25 290
0400 Neopren H07RN-F 3G2,5 40 290

nr typ kabla 9007 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy, tworzywo sztuczne

119,50
158,50

(903)

Wykonanie: Szczególnie solidny model wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego
z 3 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z pokrywkami sprężyno -
wymi, termiczny wyłącznik przeciwprzeciążeniowy z zabezpieczeniem przed ponownym
 włączeniem. Obudowa bębna osadzona na stabilnym, ocynkowanym kabłąku z rury stalowej,
rączka z powłoką z tworzywa sztucznego, opatentowane prowadzenie kabla dla wygodnego 
i bezproblemowego nawijania kabla. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.

0400 Neopren H07RN-F 3G1,5 40 290
0251 Neopren H07RN-F 3G2,5 25 290
0401 Neopren H07RN-F 3G2,5 40 330

nr typ kabla 9006 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bąben kablowy, tworzywo sztuczne

96,00
92,90

147,50
(903)

Bębny kablowe

IP 44

Wykonanie: Szczególnie solidny model wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
 odpornego na pęknięcia z 4 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z
pokrywkami sprężynowymi, termiczny wyłącznik przeciwprzeciążeniowy z zabezpieczeniem
przed ponownym włączeniem. Gniazda wtykowe nie zmieniają swojej pozycji podczas
 rozwijania i nawijania kabla. Kręcą się jedynie tarcze przedłużacza bębnowego.
Przyłączone urządzenia mogą pozostać podłączone, obracanie bębna nie powoduje
 uszkodzenia przyłączonych przewodów. Obudowa bębna osadzona na stabilnym, ocynkowanym
kabłąku z rury stalowej, rączka z powłoką z tworzywa sztucznego, opatentowane prowadzenie
kabla dla wygodnego i bezproblemowego nawijania kabla. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.

0250 Guma H05RR-F 3G1,5 25 240
0500 Guma H05RR-F 3G1,5 50 290

nr typ kabla 9012 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Przedłużacze bębnowe, obudowa z tworzywa sztucznego

76,10
114,00

(903)

IP 44

IP 44
BGI

608

IP 44
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

0300 Neopren H07RN-F 5G1,5 25 290
0300 Neopren H07RN-F 5G2,5 25 290

Bębny kablowe/Oświetlenie

Wykonanie: Szczególnie solidny model wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego
odpornego na pęknięcia z 2 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A 
z pokrywkami spężynowymi, z 1 gniazdem CEE 400 V/16 A, 5-biegunowym, termiczny
wyłącznik przeciwprzeciążeniowy z zabezpieczeniem przed ponownym włączeniem. Obudowa
bębna osadzona na stabilnym, ocynkowanym kabłąku z rury stalowej, rączka z powłoką z tworzywa
sztucznego, opatentowane prowadzenie kabla dla wygodnego i bezproblemowego nawijania
kabla.
Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.
Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

nr typ kabla 9014 9015 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy, tworzywo sztuczne

97,70
–

(903)

–
131,50

(903)

IP 44

Wykonanie: Szczególnie solidny model z odpornej na rdzę ocynkowanej blachy stalowej z 
3 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z pokrywkami sprężynowymi,
z termicznym wyłącznikiem przeciwprzeciążeniowym z zabezpieczeniem przed ponownym
 włączeniem i wtyczką zabezpieczoną FI 16 A/30 mA. Obudowa bębna osadzona na stabilnym,
ocynkowanym kabłąku z rury stalowej, rączka z powłoką z tworzywa sztucznego, opatentowane
prowadzenie kabla dla wygodnego i bezproblemowego nawijania kabla. 
Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz. Szczególnie
przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

Informacja dodatkowa: Wyłącznik FI odcina błyskawicznie aktywne przewody elektryczne od
sieci w razie wystąpienia prądu niedziałania i zapewnia niezawodną ochronę przed niebez -
piecznymi wypadkami z prądem elektrycznym.

0400 Neopren H07RN-F 3G1,5 40 290

nr typ kabla 9019 długość kabla ∅ bębna
zam. m mm

Bęben kablowy z blachy stalowej z włącznikiem FI

113,50
(903)

Wykonanie: Szczególnie solidny model z tworzywa sztucznego z 5 gniazdami wtykowymi
ze stykami ochronnymi 230 V/16 A i pokrywkami sprężynowymi. Wnęki gniazdek są
 wyposażone w podwyższoną gumową krawędź zapewniającą zabezpieczenie przed wodą
 rozpryskową także w stanie podłączonym. Ponadto listwa jest wyposażona w podświetlany
włącznik/wyłącznik oraz posiada otwory umożliwiające mocowanie przy ścianie. Stopień
 ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również do ciagłego stosowania
na zewnątrz. Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0020 Neopren H07RN-F 3G1,5 1,5 57 x 390 x 82

nr typ kabla 9016 długość kabla wymiary
zam. m mm

Listwa zasilająca

12,30
(901)

Wykonanie: Szczególnie solidny model z tworzywa sztucznego z 5 gniazdami wtykowymi
ze stykami ochronnymi 230 V/16 A i pokrywkami sprężynowymi oraz wyłącznikiem
FI 16 A/30 mA. Wnęki gniazdek są wyposażone w podwyższoną gumową krawędź zapewniającą
zabezpieczenie przed wodą rozpryskową także w stanie podłączonym. Ponadto listwa jest
 wyposażona w podświetlany włącznik/wyłącznik oraz posiada otwory umozliwiające mocowanie
przy ścianie. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.
Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0050 Neopren H07RN-F 3G1,5 1,5 57 x 390 x 82

nr typ kabla 9013 długość kabla wymiary
zam. m mm

Listwa zasilająca z wyłącznikiem FI

25,30
(901)

IP 44

IP 44

IP 44
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Rozgałęziacz

Wykonanie: Szczególnie wytrzymały model wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego z
4 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z pokrywkami sprężnowymi i
1 wężem do sprężonego powietrza 9 x 3 mm, 3 m długości z armaturą pneumatyczną.
 Rozgałęziacz może być zawieszony za pomocą stalowego łańcucha o dł. 3 m bezpośrednio nad
miejscem pracy na wymaganej wysokości.
Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.
Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0005 Neopren H07RN-F 3G1,5 3

nr typ kabla 9021 długość kabla
zam. m

Rozgałęziacz podwieszany

62,80
(901)

Wykonanie: Szczególnie solidny model przenośnego dystrybutora prądu, z tworzywa sztucznego
ABS z 4 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z pokrywkami spręży-
nowymi i 2 gniazdami CEE 400 V/16 A, 5-biegun. Zabezpieczenie z 1 wyłącznikiem FI 40 A,
4-biegun. Dzięki nachylonej budowie korpusu ułatwione wsadzanie i wyciąganie wtyczek oraz
wyższa stabilność urządzenia. Rozdzielnica jest zamocowana na stabilnym, ocynkowanym kabłąku
z rury stalowej, ergonomiczna rączka z tworzywa sztucznego, z urządzeniem do nawijania kabla
i miejscem do osadzenia wtyczki.
Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

0010 Neopren H07RN-F 5G2,5 2 370 x 240 x 220

nr typ kabla 9017 długość kabla wymiary
zam. m mm

Rozdzielnica prądowa

165,50
(906)

Wykonanie: Szczególnie solidny model przenośnego dystrybutora prądu, z tworzywa sztucznego
ABS z 4 gniazdami wtykowymi ze stykami ochronnymi 230 V/16 A z pokrywkami spręży-
nowymi i 2 gniazdami CEE 400 V/16 A, 5-biegun. i 2 gniazdami CEE 400 V/32 A, 5-biegun.
Zabezpieczenie z 1 wyłącznikiem FI 40 A, 4-biegun., 1 przełącznik LS 16 A, 3-biegun.
i 2 przełączniki LS 16 A, 1-biegun. Dzięki nachylonej budowie korpusu ułatwione wsadzanie 
i wyciąganie wtyczek oraz wyższa stabilność urządzenia. Rozdzielnica jest zamocowana na
 stabilnym, ocynkowanym kabłąku z rury stalowej, ergonomiczna rączka z tworzywa sztucznego,
z urządzeniem do nawijania kabla i miejscem do osadzenia wtyczki. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Szczególnie przydatne
w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0010 Neopren H07RN-F 5G4,0 2 370 x 290 x 240

nr typ kabla 9020 długość kabla wymiary
zam. m mm

Rozdzielnica prądowa, przenośna

265,50
(906)

IP 44

IP 44

IP 44
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Przedłużacz

IP 44

Wykonanie: Z wtyczką CEE i gniazden 400 V/16 A, 5-biegun, z pokrywką. 
Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu specjalnego ogumienia płaszcza kabel nadaje się 
do  stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i do stałego stosowania na zewnątrz.
Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0005 Neopren H07 RN-F 5G 1,5 10
0010 Neopren H07 RN-F 5G 1,5 30
0015 Neopren H07 RN-F 5G 2,5 25

nr typ kabla 9029 długość kabla
zam. m

Przedłużacz

IP 44

Wykonanie: 230 V, z wtyczką ze stykami ochronnymi i gniazdem z pokrywką.
Stopień ochrony IP 44. Dostawa z uchwytem przyściennym. 

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach jak również na zewnątrz.

0005 Neopren H07 RN-F 3G 1,5 10
0010 Neopren H07 RN-F 3G 1,5 25
0015 Neopren H07 RN-F 3G 2,5 10
0020 Neopren H07 RN-F 3G 2,5 25

nr typ kabla 9026 długość kabla
zam. m

Przedłużacz

Wykonanie: 230 V, z wtyczką ze stykami ochronnymi i gniazdem z pokrywką. Dostawa wraz 
z uchwytem ściennym.

Zastosowanie: Do stałego stosowania w pomieszczeniach i krótkotrwałego stosowania na
zewnątrz.

0005 z izolacją gumową H05 RR-F 3G1,5 10

nr typ kabla 9023 długość kabla
zam. m

Przedłużacz

22,90
(909)

24,80
50,40
34,50
74,80
(909)

37,60
79,60

114,50
(909)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Oświetlenie

nr wymiary 9059 czas świecenia natężenie światła waga
zam. mm h lm g

Wykonanie: Mocna i poręczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na korozję,
odporna na pył i działanie wody. Po przekręceniu nasady latarki bardzo jasno świecąca lampka
ksenonowa wytwarza optymalne skupione światło. Latarka posiada ponadto fluorescencyjny
przycisk na końcu obudowy, jak również praktyczny klips do przypinania z otworem umożli-
wiającym mocowanie na kółku do kluczy. Dostawa w opakowaniu typu blister, w komplecie
2 baterie AAA/LR03 Micro.

Informacja dodatkowa: Giętka nasadka światłowodowa patrz nr zam. 9059.

0007 120 x 17 x 15 2–3 12 38
0101 żarówka zapasowa – – –

nr wymiary 9054 czas świecenia natężenie światła waga
zam. mm h lm g

Latarka Pen Light

Wykonanie: Giętka nasadka światłowodowa, luźna. Pasujące do nr zam. 9054.

Zastosowanie: Do punktowego oświetlania trudnodostepnych miejsc.

0006

nr 9059
zam.

Giętka nasadka światłowodowa do latarki Pen Light

0008 157 x 40 x 27 4–5 38 148
0101 żarówka zapasowa – – –

nr wymiary 9056 czas świecenia natężenie światła waga
zam. mm h lm g

17,35
9,75

(596)

15,15
(596)

Wykonanie: Mocna i poręczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na korozję,
odporna na pył i działanie wody. Latarka wytwarza dzięki ulepszonej lampce LED optymalne
skupione światło. Przez przekręcenie nasadki stożek światła skupia się w zakresie od 13–21°,
dzięki temu nie powstaje „czarna dziura”. Włącznik pokryty powłoka gumową jest łatwy do
obsługi nawet w rękawicach ochronnych. Dostawa w opakowaniu blister, w komplecie 4 baterie
Mignon (AA/LR06).

Informacja dodatkowa: Oprawa do przymocowania latarki do hełmu nr zam. 9059 1300.

0100 172 x 40 x 27 10,5 80 159

Latarka kieszonkowa i na hełm LED

53,40
(596)

Wykonanie: Uniwersalny uchwyt do mocowania latarek do hełmu, ze szczególnie wytrzymałego
tworzywa sztucznego, z wieloma możliwościami ustawiania. Pasujace do nr zam. 9056 0008
i 9059 0100.

Zastosowanie: Do mocowania na prawie wszystkich rodzajach hełmów. Ręce pozostają wolne
do wykonywania innych czynności.

0300 3 części 60

nr wykonanie 9059 waga
zam. g

Uchwyt do mocowania latarek do hełmu

14,65
(596)

Wykonanie: Mocna i poręczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na korozję,
odporna na pył i działanie wody. Latarka zawiera wentyl wyrównujący ciśnienie i wytwarza dzięki
bardzo jasnej lampce ksenonowej optymalne skupione światło. Włącznik pokryty powłoka
gumową jest łatwy do obsługi nawet w rękawicach ochronnych. Dostawa w opakowaniue typu
blister, w komplecie 4 baterie AA/LR06 Mignon.

Informacja dodatkowa: Oprawa do przymocowania latarki do hełmu nr zam. 9059 0300.

Latarka kieszonkowa i na hełm

27,50
13,40
(596)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Mocna i poręczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na korozję,
odporna na pył i działanie wody. Lampka LED może wytwarzać opcjonalnie skupiony strumień
światła, światło rozproszone i światło czerwone. Moduł latarki można wyciągnąć z uchwytu w
celu lepszego oświetlenia trudno dostępnych miejsc. Duży przycisk może być obsługiwany bez
problemu również przez grube rękawice, kąt oświetlenia może być regulowany za pomocą
 dużego pokrętła. Gumowy pasek na czoło pozwala także na mocowanie na gładkich powierzch-
niach, np. hełmach.
Opakowanie typu blister, w komplecie 3 baterie Micro (AAA/LR03).

Oświetlenie

Wykonanie: Mocna i poręczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na korozję,
odporna na pył i działanie wody. Uchwyt z wypustkami i wgłębieniem na palec. Latarka zawiera
zawór wyrównujący ciśnienie i wytwarza dzięki bardzo jasnej lampce ksenonowej optymalne
skupione światło. Włącznik pokryty powłoka gumową jest łatwy do obsługi nawet w rękawicach
ochronnych. Poza tym latarka posiada antypoślizgowy pasek i klamrę umożliwiającą umocowanie
do kurtki, pierścień karabinowy ze stali, zdejmowaną szynę chroniącą baterię, pasek na
 nadgarstek z klamrą zaciskową. Dostawa w opakowaniu typu blister, w komplecie 3 baterie
C/LR14 Baby.

0007 218 x 50 x 40 4–6 53 360
0101 żarówka zapasowa – – –

nr wymiary 9057 czas świecenia natężenie światła waga
zam. mm h lm g

Latarka

39,00
21,30
(596)

0200 74 x 37 x 46 150 29 110

nr wymiary 9059 czas świecenia natężenie światła waga
zam. mm h lm g

Lampa czołowa LED

36,60
(596)

nr zestaw 9030
zam.

Wykonanie: Obudowa wykonana z wytrzymałego anodowanego aluminium lotniczego, odporna
na wodę rozpryskową, włącznik obrotowy. Lampka kryptonowa dająca szczególnie silne światło.
Komputerowo zaprojektowane reflektory zapewniają perfekcyjnie ustawienie promienia światła
z iluminacyjnego do punktowego. W schowku latarki umieszczona jest lampka zapasowa.
 Dostawa wraz z bateriami.

0080 81 x 12,7 ok. 3,7 2 1 x AAA/LR03 24

nr wymiary 9030 czas natężenie rodzaj waga
zam. świecenia światła beterii

mm h lm g

Latarka kieszonkowa SOLITAIRE®

1000 2 sztuki

Zapasowa żarówka kryptonowa do SOLITAIRE® (bez zdjęcia)

Wykonanie: Obudowa z aluminium, z przyciskiem włączającym i praktycznym klipsem.
Opakowanie w komplecie 2 baterie Micro (AAA/LR03).

0005 żarówka 140 x ∅ 13 38
0008 dioda 140 x ∅ 13 38

nr źródło światła 9061 wymiary waga
zam. mm g

Latarka w kształcie długopisu

9061 0005

9061 0008

3,29
8,65
(596)

Wykonanie: Obudowa z aluminium wodoszczelna, z białym światłem LED, dostawa zawiera
3 baterie Micro (AAA/LR03).

0005 140 x 30 120 170

nr wymiary 9062 natężenie światła waga
zam. mm lm g

Latarka kieszonkowa LED

27,40
(596)

10,10
(708)

4,04
(708)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Oświetlenie

nr zestaw 9031
zam.

Wykonanie: Kompaktowa, solidna latarka kieszonkowa. Żarówka kryptonowa 3 W z reflektorem
do ustawiania promienia światła z punktowego do projektorowego. Dostawa wraz z bateriami.

0125 125 ok. 2,5 9 2 x AAA/LR03 49
0145 145 ok. 5,2 12 2 x AA/LR06 107

nr długość 9031 czas natężenie rodzaj waga
zam. świecenia światła beterii

mm h lm g

Latarka kieszonkowa Mini MAGLITE®

1000 2 sztuki

Zapasowa żarówka kryptonowa do Mini MAGLITE® (bez zdjęcia)

15,75
17,35
(708)

4,04
(708)

nr wykonanie 9033
zam.

1010 do 9033 0375
1015 do 9033 0495

nr wykonanie 9033
zam.

Wykonanie: Solidna, o mocnym świetle latarka do użytku domowego w czarnej obudowie
z  aluminium, odporna na wodę rozpryskową. Stożek światła może zostać zmieniony przez
 przekręcenie głowicy reflektora, który służy do płynnego ustawiania promienia światła z
 punktowego do projektorowego. Po odkręceniu głowicy latarka daje równomierne oświetlenie
otoczenia. Lampka zapasowa umieszczona jest wewnątrz obudowy latarki. Dostawa bez baterii.

0225 225 ok. 4 20 2 x baterie paluszki 445
0275 275 ok. 4 45 3 x baterie paluszki 540

Latarka z uchwytem drążkowym MAGLITE® C-CELL

Wykonanie: Czarna, precyzyjna obudowa z wytrzymałego, anodowanego aluminium lotniczego.
Przełącznik posiada kontakty samooczyszczające i jest zabezpeczony przed wodą rozpryskową.
Komputerowo zaprojektowane reflektory dają szczególnie silne i równomierne oświetlenie,
 płynne ustawianie ze światła projektorowego na punktowe. Po odkręceniu głowicy latarka daje
równomierne oświetlenie otoczenia. Lampka zapasowa umieszczona jest wewnątrz obudowy
latarki. Dostawa bez baterii.

0250 250 ok. 10 ok. 25–35 19 114 2 x baterie mono 675
0315 315 ok. 10 ok. 25–35 45 104 3 x baterie mono 860
0375 375 ok. 10 – 72 – 4 x baterie mono 1040
0495 495 ok. 10 – 136 – 6 x baterie mono 1400

nr długość 9033 9035 czas natężenie rodzaj waga
zam. świecenia h światła lm beterii

mm krypton dioda 9033 9035 9033 9035 g

Latarka z uchwytem drążkowym MAGLITE® D-CELL

Wykonanie z żarówką 3 W kryptonową.9033

Wykonanie z 3 W LED. Żywotność około 10000 godzin.9035

Wykonanie: Zapasowa żarówka kryptonowa do MAGLITE® latarki z uchwytem drążkowym
(nr zam. 9032 + 9033).
J. op. po 2 sztuki.

1000 do 9033 0250 i 9032 0225
1005 do 9033 0315 i 9032 0275

Akcesoria zapasowe do MAGLITE® C-/D-CELL (bez zdjęcia)

Wykonanie: Latarka LED, z dimerem, zapewniająca silne oświetlenie, w czarnej obudowie
 aluminiowej. Inteligentny system Energy Source Management przyczynia się do zrównoważonego
stosunku pomiędzy optymalną jasnością a dłuższą żywotnością baterii. Stożek światła można
zmienić płynnie ze światła punktowego na projektorowe przez przekręcenie głowicy.
Po odkręceniu głowicy latarka daje równomierne oświetlenie otoczenia. Lampka LED o mocy
3 W LED działa do 10000 godzin i jest odporna na wstrząsy. Dostawa wraz z bateriami i
 nylonowym pokrowcem.

0170 170 min. 18 – maks. 31 69 2 x AA/LR06 197

Latarka z uchwytem drążkowym Mini MAGLITE® 2AA

32,00
33,10
33,60
37,90
(708)

40,20
41,00

–
–

(708)

4,04
4,04
(708)

4,04
4,04
(708)

33,90
(708)

27,90
28,90
(708)

nr długość 9032 czas natężenie rodzaj waga
zam. świecenia światła beterii

mm h lm g

nr długość 9034 czas natężenie rodzaj waga
zam. świecenia światła beterii

mm h lm g
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Oświetlenie

nr wykonanie 9042 j. op.
zam.

Wykonanie: Baterie NiMH, bez efektu Memory. Wydajne i przyjazne dla środowiska.

Zastosowanie: Nadają się szczególnie do urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu energii.

0010 baby C/LR14, 1,2 V kartonik po 2 sztuki
0015 mignon AA/LR06, 1,2 V kartonik po 4 sztuki
0020 micro AAA/LR03, 1,2 V kartonik po 2 sztuki
0025 E-block/6LR61, 9 V kartonik po 1 sztuce

Akku Power Accu Baterie

21,60
18,75
16,75
19,50
(710)

9042 0010

9042 0015

9042 0020

9042 0025

nr zestaw 9036
zam.

nr wykonanie 9040
zam.

nr długość 9036 czas świecenia natężenie światła waga
zam. mm h lm g

Wykonanie: Latarka kieszonkowa z silnym światłem, do doładowywania, z żarówką halogenową.
Czarna obudowa aluminiowa odporna na wodę rozpryskową. Przełącznik posiada kontakty
 samooczyszczące i jest odporny na wodę rozpryskową. Dzięki zintegrowanej z latarką ładowarce
6-V-NiMH-Akku możliwość doładowania do 1000 razy. Lampka zapasowa umieszczona jest
wewnątrz obudowy latarki. Dostawa wraz z zasilaczem sieciowym 230 V, uchwytem do
 zawieszenia na ścianę, z 2 płytkami montażowymi, adapterem do zapalniczki.

0006 315 ok. 3 221 900

Latarka z uchwytem drążkowym i ładowarką MAG-CHARGER

Wykonanie: Do przechowywania/mocowania latarki kieszonkowej MAGLITE®.
Mocowanie do paska/szlówka z pierścieniem 2 x, zacisk.

0006 mocowanie skórzane do paska do Mini AA
0010 skórzana szlówka z pierścieniem do C-Cell
0015 skórzana szlówka z pierścieniem do D-Cell
0200 mocowanie do D-Cell

Akcesoria zapasowe do MAGLITE® Latarek kieszonkowych

0010 1 sztuki

Zapasowa żarówka halogenowa do MAG-CHARGER (bez zdjęcia)

nr wykonanie 9041 j. op.
zam.

9040 0006

9040 0010 +
9040 0015

9040 0200

Wykonanie: Baterie alkaiczne.

Zastosowanie: Nadają się szczególnie do urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu energii.

0005 mono D/LR20, 1,5 V kartonik po 2 sztuki
0010 baby C/LR14, 1,5 V kartonik po 2 sztuki
0015 mignon AA/LR06, 1,5 V kartonik po 4 sztuki
0020 micro AAA/LR03, 1,5 V kartonik po 4 sztuki
0025 E-block/6LR61, 9 V kartonik po 1 sztuce

Baterie High Energy

9041 0005

9041 0010

9041 0015

9041 00209041 0025

134,00
(708)

12,20
(708)

9,30
11,60
11,60

9,30
(708)

3,32
3,32
3,37
3,37
3,00
(710)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Oświetlenie

Wykonanie: Szczególnie stabilny cylinder lampy zapewnia równomierne nierażące oświetlenie,
z obrotowym hakiem do zawieszenia. 2 wymienne jarzeniówki energooszczędne umożliwiają
krótką budowę i zwiększoną żywotność. Dodatkowo lampa charekteryzuje się niskim zużyciem
prądu. Przewód zasilający wyposażony jest w wtyczkę konturową. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Szczególnie przydatna w
utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0011 11 H05RN-F 2x1 5 480

nr moc gorąca 9039 typ kabla długość kabla długość
zam. W m mm

Profesjonalna lampa prętowa

13,05
(913)

Wykonanie: Stabilny cylinder ochronny lampy zapewnia rozłożenie światła bez rażenia. Na jednym
końcu lampy umieszczony jest obrotowy hak. 60 białych lampek LED gwarantuje równomierne
i idealne rozłożenie światła przy pracy. Całkowicie załadowany akumulator pozwala na używanie
lampy przez 4 godziny. Dodatkowo lampa charkteryzuje się niskim zużyciem prądu. Dostawa
wraz z ładowarką sieciową 230 V i ładowarką samochodową 12 V. Stopień ochrony IP 20.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach.

0600 60 440

nr liczba LED 9048 długość
zam. mm

Lampa LED akumulatorowa

19,80
(913)

Wykonanie: Lampa ręczna bez kabla zasilającego. 24 białe lampki LED gwarantują równomierne
i idealne rozłożenie światła przy pracy, dwustopniowe ustawienie jasności. Gumowa obudowa
gwarantuje poręczność lampy, hak do zawieszenia i magnesowy uchwyt pozwalają na mocowanie
lampy prawie w każdym miejscu. Lampa ręczna funkcjonuje według wyboru z bateriami lub
 zwyczajnie dostępnymi na rynku akumulatorkami. Dostawa wraz z 3 bateriami Mignon 1,5 V.

Informacja dodatkowa: Baterie patrz (nr zam. 9041)
Akumulator patrz (nr zam. 9042)

0280 24 280

nr liczba LED 9048 długość
zam. mm

Lampa ręczna LED

13,30
(913)

IP 44

IP 20

IP 20
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Oświetlenie

IP 44

Wykonanie: Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z transparentnym, odpornym na uderzenia
cylindrem ochronnym lampy. Gumowany uchwyt zapewnia lepszy uchwyt lampy i odporność.
Ściągana i obsługiwana za pomocą baterii główka lampy z 12 żarówkami LED i magnesem,
 składanym hakiem do oddzielnego oświetlenia trudno dostępnych miejsc. Lampa warsztatowa
podłużna z jarzeniówkami energooszczędnymi i magnesem. Przewód zasilający wyposażony jest
w wtyczkę konturową. Dostawa wraz z 4 bateriami micro 1,5 V. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Szczególnie przydatna w
utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0002 18 H05RN-F 2x1 5 410

nr moc gorąca 9048 typ kabla długość kabla długość
zam. W m mm

Lampa prętowa

34,70
(911)

Wykonanie: Lampa ręczna z funkcją światła awaryjnego. 60 białych lampek LED gwarantuje
równomierne i idealne do pracy rozłożenie światła. 2-stopniowe ustawienie jasności. Gumowana
obudowa gwarantuje dobry uchwyt, z składanym hakiem, z magnesem pozwalającym na zamo-
cowanie lampy w prawie w każdym miejscu. Lampa ręczna funkcjonuje do wyboru z kablem
 sieciowym, z adapterem samochodowym, akumulatorkami lub bateriami. Lampa podłączona
do sieci przełącza się automatycznie w razie zaniku zasilania na tryb akumulatorowy. Dodatkowo
lampa charakteryzuje się niskim zużyciem prądu. Dostawa ze stacją ładowania, 3 akumulatorkami
i zasilaczem sieciowym 230 V.

0600 60 ok. 4 285

nr liczba LED 9045 zużycie prądu długość
zam. W mm

Lampa robocza LED

43,30
(911)

IP 44

Wykonanie: Lampa ręczna z funkcją światła awaryjnego. 60 białych lampek LED gwarantuje
równomierne i idealne rozłożenie światła przy pracy. W razie potrzeby lampa może być używana
jako lampa ostrzegawcza przez ustawienie transparentnej pomarańczowej osłony przed diodami
LED. Lampa jest wyposażona także w funkcję migania. Przełącznik jest wbudowany w ergonomiczny
uchwyt, ze składanym i obracalnym hakiem, z magnesem pozwalającym na zamocowanie lampy
w prawie w każdym miejscu. Latarka obsługiwana jest za pomocą 4 zintegrowanych akumulatorków,
kontrolka ładowania. Dostawa z ładowarką sieciową 230 V. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Szczególnie przydatna w
utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0600 60 4 295

nr liczba LED 9050 zużycie prądu długość
zam. W mm

Lampa robocza LED

47,60
(911)

IP 65

Wykonanie: Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z transparentną, odporną na uderzenia
rurą ochronną. Uchwyt pokryty gumą zapewnia lepsze chwytanie lampy i odporność. 60 białych
lampek LED gwarantuje równomierne i idealne rozołżenie światła przy pracy. Z przełącznikiem,
składanym hakiem. Z magnesem pozwalającym na zamocowanie lampy w prawie w każdym
miejscu. Latarka obsługiwana jest za pomocą 6 zintegrowanych akumulatorków. Dostawa wraz
z ładowarką sieciową 230 V. Stopień ochrony IP 65.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Szczególnie przydatna w
utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0600 60 4 358

nr liczba LED 9051 zużycie prądu długość
zam. W mm

Lampa warsztatowa podłużna LED

55,40
(911)



9/13

9
Lu

to
w

an
ie

/s
pa

w
an

ie
/

za
op

at
rz

en
ie

 w
ar

sz
ta

tó
w

Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Oświetlenie

IP 44

Wykonanie: Z 3 energooszczędnymi jarzeniówkami wysokiej jakości, przełączanymi odzielnie.
Lampa posiada 2 gniazda wtykowe ze stykami ochronnymi 230 V/16 A i pokrywami 
spręży nowymi. Chromowany stelaż można szybko wymienić na kabłąk za pomocą dwóch 
śrub z uchwytem gwiazdkowym. Nadaje się do zamontowania na ścianie jak i na stelażu. 
Przewód zasilający wyposażony jest w wtyczkę ochronną ze stykami ochronnymi.
Dostawa wraz z 3 żarówkami 20 W i uchwytem. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i stosowania zewnętrznego.
Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

0020 3 x 20 H07RN-F 3G1,5 2 E 27

nr moc gorąca 9044 typ kabla długość kabla wersja
zam. W m

Przenośna lampa robocza

54,20
(911)

IP 44

Wykonanie: Obudowa z materiału odpornego na uderzenia i pęknięcia, z gumowymi krawędziami.
Z 2 energooszczędnymi jarzeniówkami wysokiej jakości, przełączanymi oddzielnie. Lampa jest
wyposażona w 2 gniazda wtykowe ze stykami ochronnymi 230 V/16 A i pokrywami ochronnymi.
Przestawny kabłąk, dodatkowy uchwyt do transportu, nadaje się do zamontowania na statywie.
Przewód zasilający jest wyposażony w wtyczkę ze stykami ochronnymi.
Dostawa wraz z 2 żarówkami 36 W. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i stosowania zenętrznego.
Szczególnie  przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

Informacja dodatkowa: Moc jarzeniówek energooszczędnych odpowiada pięciokrotnej mocy
zwykłych żarówek.

0025 2 x 36 W H07RN-F 3G1,5 5 PL 2G10
0030 żarówka zapasowa 36 W – – PL 2G10

nr moc gorąca 9044 typ kabla długość kabla wersja
zam. m

Przenośna lampa robocza

97,50
12,70
(911)

IP 44

Wykonanie: Obudowa z odpornego na uderznie i pęknięcia materiału z gumowymi krawędziami.
Z 3 wysokojakościwoymi jarzeniówkami energooszczędnymi. Lampa zaopatrzona w 3 gniazda
wtykowe 230 V/16 A i pokrywami ochronnymi Ustawiany stelaż, dodatkowy uchwyt do trans -
portu i do zamontowania na specjalnym statywie. Przewód dostarczający energię wyposażony
jest w wtyczkę ochronną.
Dostawa wraz z 3 x 36 W żarówkami. Stopień ochrony IP 44.

Zastosowanie: Do stosowania w pomieszczeniach i stosowania zenętrznego.
Szczególnie przydatne w utrudnionych warunkach pracy na placu budowy.

Informacja dodatkowa: Moc jarzeniówek energooszczędnych odpowiada pięciokrotnej mocy
zwykłych żarówek.

0040 3 x 36 W H07RN-F 3G1,5 5 2G11
0045 żarówka zapasowa 36 W – – 2G11

nr moc gorąca 9044 typ kabla długość kabla wersja
zam. m

Przenośna lampa warsztatowa

133,50
5,20

(911)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Oświetlenie/Magnes mocujący

IP 20

Wykonanie: Z ramieniem o długości 500 mm. Lampa jest wyposażona w przycisk wł./wył.
Z żarówkami 20, 35 i 50 W. Dostawa z żarówką 20 W i zaciskiem śrubowym.
Stopień ochrony IP 20.

Zastosowanie: Do mocowania na maszynach, stołach, ścianach lub sufitach. Do stosowania 
w pomieszczeniach.

Informacja dodatkowa: Magnes mocujący patrz (nr zam. 9049 0026).

0006 szerokostrumieniowy 36° 20 230 1,8
0011 punktowy 9° 20 230 1,8
0016 żarówka szerokostrumieniowa 20 – –
0021 żarówka punktowa 20 – –

nr wykonanie 9049 moc gorąca napięcie zasilania długość kabla
zam. W V m

Lampa do oświetlania maszyn i miejsc pracy

61,80
65,50

9,50
9,50

(920)

IP 40

Wykonanie: Z ramieniem o długości 500 mm. Lampa jest wyposażona w przycisk wł./wył.
Pokrywa lampy wykonana z akrylu. Służy do równomiernego, nierażącego i niezacienionego
 światła. Dostawa z żarówką 11 W i zaciskiem śrubowym. Stopień ochrony IP 40.

Zastosowanie: Do mocowania na maszynach, stołach, ścianach lub sufitach. Do stosowania 
w pomieszczeniach.

Informacja dodatkowa: Magnes mocujący patrz (nr zam. 9049 0026).

0006 lampa warsztatowa 11 230 1,8
0011 żarówka zapasowa 11 – –
0016 mocowanie zapasowe na śrubę – – –

nr wykonanie 9052 moc gorąca napięcie zasilania długość kabla
zam. W V m

Lampa do oświetlania maszyn i miejsc pracy

96,50
16,90
13,70
(920)

Wykonanie: Silny magnes mocujący. Pasuje do (nr zam. 9049 oraz 9052).

Zastosowanie: Do mocowania na powierzchniach metalowych.

0026

nr 9049
zam.

Magnes mocujący (bez zdjęcia)

26,90
(920)


