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EURODIS już od 25 lat istnieje na polskim rynku. Nasza firma repre-
zentuje w Polsce najbardziej uznanych producentów wyposażenia 
Ochrony Indywidualnej z Francji, Włoch, Anglii, Hiszpanii, USA, 
Kanady, Afryki Południowej i Azji. Posiadamy magazyn w Bydgoszczy 
o powierzchni ok. 1000 m2 , 90% produktów dostępnych od ręki. 

WARUNKI WSPÓŁPRACY:
• czas na realizację zamówienia liczy się od momentu potwierdzenia zamówienia. Jeżeli 

przesyłka ma być doręczona w terminie do 24 godzin, należy złożyć zamówienie do 
godziny 12:00 i w tym dniu powinno ono zostać potwierdzone

• zamówienie może być złożone drogą telefoniczną, mailową, faxem lub przez stronę 
internetową

KOSZT TRANSPORTU:
• jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1000zł/netto, koszty transportu ponosi 

zamawiający
• jeśli wartość zamówienia jest większa niż 1000zł/netto, transport gratis



www.ultitec-protection.comkombinezony ochronne

kombinezony ochronne www.weesafe.fr

oparzenia termiczne www.cryovest.ca

detektory www.gazomat.com/en

www.tractel.comsprzęt wysokościowy

NASI PARTNERZY:

oparzenia termiczne

NASI PARTNERZY:

www.handex.frrękawice spawalnicze
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NORMY:
EN 175S (przyłbica spawalnicza) 
EN 379 (filtr optyczny)

DC-1 LC 500

Lekki hełm spawalniczy o ergonomicznym kształcie, maksymalnym zakryciu 
głowy i wytrzymałym materiale zapewniającym długą żywotność

• Stopień zaciemnienia: DIN 3,5 (technologia true color: przyciemnienie 
rzeczywistych kolorów).

• Możliwość regulacji zaciemnienia w zakresie 9-13 z zewnętrznym 
pokrętłem regulacyjnym.

• Naturalne postrzeganie kolorów, szczególnie czerwonych.
• Przycisk zewnętrzny do zmiany na tryb szlifowania.
• Cyfrowa regulacja (wewnętrzna) opóźnienia – od 0,1 do 1 sekundy.
• Wewnętrzna regulacja czułości
• Dwa czujniki ruchu. 
• Pole widzenia: 96 x 39mm.
• Zasilany energią słoneczną + wewnętrzny akumulator litowy, bez 

konieczności wymiany.
• Można stosować do spawania i szlifowania.
• Masa: 460g.

Czas reakcji zaciemnienia : 0,3ms.
Jakość optyczna: 1/1/1/2.

DC-1 SL513G

Przyłbica spawalnicza z systemem MRD (równomierny rozkład masy) 
zapewniającym większy komfort i równowagę. Dzięki swojej lekkiej 
konstrukcji, przyłbicę można stosować razem z kaskiem ochronnym – 
zalecane w przypadku prac spawalniczych o zwiększonym ryzyku 
obrażeń głowy, co jest częste w przypadku branży budowlanej, górnic-
twa oraz przemysłu stoczniowego.

• Stopień zaciemnienia: DIN 3,5 (technologia true color: przyciemnienie 
rzeczywistych kolorów).

• Możliwość regulacji zaciemnienia w zakresie 5-8 dla spawania 
gazowego lub mikroplazmowego lub 9-13 dla spawania łukowego, 
z regulacją cyfrową (wewnętrzną).

• Przycisk zewnętrzny do zmiany na tryb szlifowania.
• Cyfrowa regulacja (wewnętrzna) opóźnienia – od 0,1 do 0,9 sekundy.
• Wewnętrzna regulacja czułości.
• Pole widzenia: 98 x 62mm.
• Wyposażona w 4 niezależne czujniki fotoelektryczne.
• Wymienna bateria CR2450 + bateria słoneczna.
• Można stosować do spawania elektrodą, MIG, TIG, plazmowego, 

mikroplazmowego, gazowego oraz do szlifowania.
• Masa: 95 g.
• 2 lata gwarancji.
• Maksymalne zakrycie głowy przy minimalnej masie (350g).
• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia ochronę przed oparami, 

a konstrukcja warstwowa zapewnia ochronę osłony soczewek filtra.

Bardzo lekka – 445g (przyłbica + filtr)

Czas reakcji zaciemnienia : 0,1ms
Jakość optyczna: 1/1/1/2.

NORMY:
EN 175S (przyłbica spawalnicza) 
EN 379 (filtr optyczny)

Dostępne kolory masek:  

DUŻY ZAKRES WYBORU FILTRÓW5



DC-2 MULTI-XLE

Czas reakcji zaciemnienia: 0,4 ms.

NR REF.: DC2MULTIXLE

• 
•

•
•
•
•
•

Dostępne kolory masek:  

Czas reakcji zaciemnienia: 0,1 ms.

Czas reakcji zaciemnienia: 0,1 ms.

NR REF.: DC2ELPV913I

•

•

•
•
•
•
•

NR REF.: DC2ELPV913E

• 

• 
• 
• 
• 
• 

DC-2 El Paso V913I

DC-2 El Paso V913E

Jakość optyczna 1/1/1/2

Jakość optyczna 1/1/1/2

Jakość optyczna 1/1/1/2

DUŻY ZAKRES WYBORU FILTRÓW

NORMY:

NORMY:

NORMY:
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•

•
•
•
•
•
•

NR REF.: DC2MULTIXI

DC-2 Multi-XI

DC-2 XL V918I

Czas reakcji zaciemnienia: 0,4 ms.

EN 379 (filtr elektro-optyczny)

DC-2 przyłbica spawalnicza z systemem MRD zwiększającym 
komfort poprzez rozłożenie ciężaru przyłbicy z 4 czujnikami 
fotoelektrycznymi i wewnętrznym regulatorem stopnia zaciemnienia 
DIN 5-8 / 9-13.
• Stopień jasności i czułości regulowane wewnętrznymi pokrętłami.
• Z funkcją szlifowania (zewnętrzna regulacja).
• Zasilanie słoneczne + wymienna bateria CR2450.
• Pole widzenia 98 x 87 mm.

Jakość optyczna 1/1/1/2

stopień zaciemnienia DIN 8-14

NORMY:

NORMY:
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Przyłbica spawalnicza z funkcją szlifowania.
• Stopień zaciemnienia: DIN 3.5 (technologia true color: przyciem-

nienie rzeczywistych kolorów).
• Możliwość regulacji zaciemnienia w zakresie 5-8 dla spawania 

gazowego lub mikroplazmowego lub 9-13, dla spawania łukowe-
go, z regulacją cyfrową (wewnętrzną).

• Wyposażona w 4 niezależne czujniki fotoelektryczne.
• Wymienna bateria CR2450 + bateria słoneczna.
• Wewnętrzne pokrętło regulacji opóźnienia – od 0,1 do 1 sekundy.
• Wewnętrzne pokrętło regulacji czułości.
• Można stosować do spawania elektrodą, MIG, MAG, TIG, plazmo-

wego, mikroplazmowego, gazowego oraz do szlifowania.
• Masa: 160 g.
Duże pole widzenia: 98 x 87mm.
Czas reakcji zaciemnienia : 0,4ms
Maksymalna jakość optyczna 1/1/1/1.

DC-3 

EN 175 (przyłbica spawalnicza)

EN 379 (filtr elektro-optyczny)

-

Przyłbice DC2 dostępne z modułem filtrującym Clean AIR

Nowa Przyłbica spawalnicza z osłoną szlifierską, z systemem MRD 
zwiększającym komfort poprzez rozłożenie ciężaru przyłbicy.

• Maksymalne pokrycie głowy z minimalnym ciężarem (534 g. bez 
filtrów), pełna regulacja.

• Doskonale wyważona. Środek ciężkości umieszczony z tyłu 
dla zapobiegania bólowi karku.

• Wytrzymała i funkcjonalna, wyściełana na karku chłonnym, 
niepalnym potnikiem.

• Duża przestrzeń przy ustach umożliwiająca noszenie półmaski 
w celu redukcji gromadzenia się CO.

• Wierzchnia warstwa wzmocniona poliamidem dla lepszej 
odporności na gorąco i zachlapania.

• Osłona wewnętrzna polikarbonat 227 x 110 mm.
• Osłona zewnętrzna 128 x 107 mm.
• Konstrukcja umożliwiająca połaczenie z kaskiem ochronnym oraz 

innymi środkami ochrony indywidualnej z przewodem wentylacyj-
nym.

PRZYŁBICA DC-4

EN175 (przyłbica spawalnicza) 
EN379 (filtr samościemniający)
DUŻY ZAKRES WYBORU FILTRÓW

NORMY:

NORMY:

NORMY:
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DACAIR 

 
 

  

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PAPR DACAiR
• Masa: Cały zestaw (z filtrem) waży jedynie 920 g
• Przepływ powietrza: 180 lub 220 litrów / min
• Rodzaj filtra: Wymienny filtr P R SL
• Akumulator: Litowo-jonowy 7,4 V / 5200 mAh
• Czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora: Przy 180l/min 

> 8 godzin; przy 220l/min > 5 godzin. Czas pracy może być 
mniejszy w przypadku zablokowanego filtra lub niepełnego 
naładowania baterii

• Cykle ładowania: >350 Szybkie ładowanie: < 4 godziny
• Klasa ochrony: 500 (TH3) - 50 (TH2)
• Poziom hałasu: Maks. 69 do 74 dB(A) w zależności od modelu 

przyłbicy
• Gwarancja: Akumulator 6 miesięcy / PAPR 1 rok

• Przyłbica spawalnicza z 4 czujnikami fotoelektrycznymi i systemem MRD zwiększającym komfort poprzez 
rozłożenie ciężaru przyłbicy, wyposażona w jednostkę filtrującą.

 
• Respiratory DACAiR składają się z zasilanych aparatów oddechowych oczyszczających powietrze (PAPR: 

Powered Air Purifying Respirator) działających z przyłbicą, dzięki czemu umożliwiają pracę w różnych warunkach. 

Bateria litowo-jonowa
7.4V/5200mAh
Szybkie ładowanie < 4h

P R SL filtr oraz
filtr wstępny

Panel sterowania 
z kotrolkami LED

Przyłącze przewodu
powietrza

Sygnał dźwiękowy i wizualny:
- sygnał niskiego poziomu baterii
- sygnał blokady filtra

Podwójny kanał
rozprowadzania 
powietrza

PAPR DACAIR

GLPA100DAC

CE EN 12941

Jednostka filtrująca: lekka i łatwa w obsłudze, wyposażona w wymienny filtr cząsteczek stałych, 
zapewniająca skuteczna ochronę przed cząsteczkami i aerozolami.

EN  175 (przyłbica spawalnicza)

EN 12941:1998 + A1:2003 + A2:2008 w kategoriach TH2 lub TH3 (w zależności od modelu).

NORMY:
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DACAIR 
 

 
  

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ADF MULTI XE (ADF 718G PRO)
• Zaciemnienie w trybie jasnym: DIN 3,5
• Technologia True Color (szary LCD): Tak
• Różne stopnie zacienienia w trybie ciemnym: DIN 5-DIN 8 /DIN 9-DIN 13
• Z przełącznikiem wewnętrznym i regulacją zewnętrzną
• Tryb szlifowania: Tak, z regulacją zewnętrzną
• Pole widzenia: 100x53 mm
• Czujniki fotoelektryczne: 4 niezależne czujniki
• Zasilanie: Słoneczne + wymienna bateria CR2032
• Czas zmian: 0,04 ms
• Czas zmiany z ciemnego na jasne: Zmienna z regulacją 

wewnętrzną od 0,1 do 1 s
• Regulacja czułości: Ręczna z regulacją wewnętrzną
• Jakość optyczna CE EN379: 1/1/1/2
• Gwarancja: 2 lata
Ref: FMULTIXE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ADF SL513G
• Pole widzenia: 98x62 mm
• 4 niezależne czujniki fotoelektryczne
• Zaciemnienie w trybie jasnym: DIN 3,5 z technologią True Color
• Zaciemnienie w trybie ciemnym: DIN 5 – DIN 8 / DIN 9 – DIN 13 z 

wewnętrzną regulacją cyfrową.
• Czas zmian: 0,01 ms
• Z regulacją czasu zmiany pomiędzy zaciemnieniem w trybie 

ciemnym i w trybie jasny za pomocą wewnętrznego potencjometru 
– od 0,1 do 0,9 sekundy.

• Wewnętrzna cyfrowa regulacja czułości.
• Zewnętrzny przycisk do zmiany funkcji szlifowania.
• Jakość optyczna - CE EN379 1/1/1/2
• Wydłużona żywotność dzięki wymiennej baterii CR2450 połączo-

nej z ogniwami solarnymi.
• Gwarancja: 2 lata
• Przeznaczona do spawania metodą MIG-MAG i TIG, elektrodami, 

metodą impulsową łukową, plazmową, mikroplazmową i gazową 
oraz do cięcia i szlifowania

Ref: FSL513G

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ADF 958I PLUS
• Pole widzenia: 98x87 mm
• 4 niezależne czujniki fotoelektryczne
• Zaciemnienie w trybie jasnym: DIN 3,5 z technologią True Color
• Zaciemnienie w trybie ciemnym: DIN 5 – DIN 8 / DIN 9 – DIN 13 z 

wewnętrznym przełącznikiem i regulacją
• Czas zmian: 0,04ms
• Regulacja czasu zmiany pomiędzy zaciemnieniem w trybie ciemnym 

i w trybie jasnym za pomocą wewnętrznego potencjometru – od 
0,1 do 1 sekundy

• Wewnętrzna regulacja czułości.
• Jakość optyczna – CE EN379 1/1/1/1
• Wydłużona żywotność dzięki wymiennej baterii CR2450 połączo-

nej z ogniwami solarnymi
• Gwarancja: 2 lata
• Przeznaczona do spawania metodą MIG-MAG, TIG, elektrodami, 

metodą impulsową łukową, plazmową, mikroplazmową i gazową 
oraz do cięcia i szlifowania

Ref: FGRANDV958IP

10
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Przyłbica spawalnicza

Filtr elektroniczny

Przewód powietrza z osłoną
ochronną
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W zestawie
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do przechowywania
oraz transportu
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OSŁONA SZLIFIERSKA TWARZY DC-GUARD

OSŁONA TWARZY DC-GUARD DIN 5

• 
• 

• 

EN 166

EN 166
NR REF: EQDACAIRDCG

Rozmiary osłon z acetatu:
- 170 mm
- 203 mm

• Zapobieganie zaparowaniu dzięki kierowaniu przepływu 
powietrza na osłonę za pomocą kanału powietrza z przegrodą.

• Znakomita jakość widzenia bez zniekształceń obrazu lub 
zmęczenia oczu. Klasa optyczna 1 z osłoną poliwęglanową.

• Maksymalny poziom ochrony dzięki konstrukcji przedłużonej 
do części tylnej oraz obejmującej nie tylko czoło.

• Niewielka masa. Nagłowie waży jedynie 620g.
• Żywotność osłony została wydłużona dzięki zastosowaniu 

wygodnych odrywanych osłon poliwęglanowych.
• Certyfikacja CE EN 12941, klasa TH2, EN 166 3 9 B. 

Kompletny zestaw 
z 2 odrywanymi osłonami 

jednorazowymi

NORMY:

NORMY:
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GOGLE OCHRONNE CAPSTONE 
Z MASKĄ SPAWALNICZĄ 

OKULARY OCHRONNE ONIX PLUS

OKULARY OCHRONNE VENTURE 2

Wysoka ochrona przed odpryskami i kurzem.

Soczewki do spawania o stopniu zaciemnienia 3 lub 5.

NORMY:

przed promieniowaniem UVA/B/C

Soczewki o stopniu zaciemnienia 3 lub 5.

promieniowaniem UVA / B / C.

Soczewki o stopniu zaciemnienia 3 lub 5.

NORMY:
EN 166

NORMY:

13



• elastyczne i regulowane zauszniki
• regulacja nachylenia
• ochrona górna i boczna
• soczewki i oprawa wykonane z poliwęglanu
• kolor oprawek: czarny
• oznaczenie oprawek: F
• kolor soczewek: IR5
• oznaczenie soczewek: 5 1FK
• powłoka odporna na zarysowania

Identyfikator produktu: 60329

NORMY:
EN 166; EN 169

OKULARY OCHRONNE AIRLUX

OKULARY OCHRONNE FLYLUX

• panoramiczne widzenie
• lekkie – 21g
• elastyczne i samoregulujące
• soczewki i oprawki wykonane z poliwęglanu
• kolor oprawek: czarny
• oznaczenie oprawek: F
• kolor soczewek: IR5
• oznaczenie soczewek: 5 1FK
• powłoka anti-fog

Identyfikator produktu: 62555

NORMY:
EN 166; EN 169

• 2 w 1: pasek i zauszniki
• dostarczany z regulowanym elastycznym pałąkiem
• uszczelka piankowa
• kolor oprawek: czarny
• oznaczenie oprawek: F
• kolor soczewek: IR5 
• oznaczenie soczewek: 5 1FK
• soczewki wykonane z poliwęglanu
• powłoka odporna na zarysowania

Identyfikator produktu: 60955

NORMY:
EN 166; EN 169

OKULARY OCHRONNE PIVOLUX

14



• 2 w 1: bezbarwny boczny klosz na zawiasach 5
• regulowany pasek gumowy 
• kolor oprawek: niebieski
• oznaczenie oprawek: F
• oprawki żaroodporne PCV z 4 pośrednimi wentylatorami
• kolor soczewek: bezbarwna soczewka ochronna, przyciemnione, 

wymienna szyba IR5 do spawania płomieniowego
• oznaczenie soczewek: 2-1.2F + 5.1
• średnica soczewek ø50mm, Protane 5

Identyfikator produktu: 60821

NORMY:
EN 166; EN 169

• pasują na okulary korekcyjne
• panoramiczne widzenie
• elastyczne i samoregulujące
• ochrona górna i boczna
• soczewki i oprawa wykonane z poliwęglanu
• kolor oprawek: czarny
• oznaczenie oprawek: F
• kolor soczewek: IR5
• oznaczenie soczewek: 5 1FK
• powłoka odporna na zarysowania

Identyfikator produktu: 60405

NORMY:
EN 166; EN 169

OKULARY OCHRONNE REVLUX ECO

OKULARY OCHRONNE VISILUX

®
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ZATYCZKI MAXIFIT PRO ZE SZNURKIEM

ZATYCZKI DO USZU EARLINE 30206

NAUSZNIKI OCHRONNE SONIS

12

ZATYCZKI MAXIFIT PRO ZE SZNURKIEM

NORMY:

SNR=26.

NORMY:

Nauszniki dostępne w 4 rozmiarach: SONIS™1, SONIS™2, 
SONIS™C, SONIS™3
Każdy model w innym kolorze, co ułatwia rozróżnienie.
Regulowana opaska z wentylacją – dla skutecznej ochrony 
słuchawki przeciwhałasowe powinny być prawidłowo 
wyregulowane i dopasowane.

Materiał wykonania: 
• Nauszniki – ABS
• Poduszki – mieszanka pianka/PET
• Przewód ze stali nierdzewnej
• Opaska formowana z TPE

EN 352-1:2002
Certyfikat WE Nr 662532
Znak jakości KM 662534

NORMY:

• zatyczki wielokrotnego użytku, połączone sznurkiem
• można je myć
• w praktycznym opakowaniu  

• piankowe, poliuretanowe zatyczki do uszu ze sznurkiem
• opakowanie: 150 par w torebce polietylenowej
• stożkowy kształt
• każda para w indywidualnym opakowaniu

NORMY:
EN352-2 : 2002
SNR: 36 dB; H:35 dB; M:33 dB; L:31 dB

63 125 250 500 1000 2000 4000

32,7 36,2 37,6 36,9 37,7 37,6 47,9

3,7 4,5 4,5 3,0 3,5 3,4 4,3

29,0 31,7 33,1 33,9 34,2 34,2 43,6

Częstotliwość [Hz]

Średnie tłumienie [dB]

Odchylenie standardowe [dB]

Ochrona efektywna

EN 352-2.
SNR=26

16



Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

Półmaski wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami. 
Przystosowane do noszenia pod przyłbicą spawalniczą, nie 
kolidują z innymi środkami ochrony indywidualnej noszonymi 
przez użytkownika, np. goglami.
Niezwykła wygoda dzięki elastyczności i miękkości termopla-
stycznego elastomeru zastosowanego w maskach ELIPSE®.
Wykonana z lateksu i silikonu – materiały niealergenne.
Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie 
co najmniej 99,97% oraz porowatość o poziomie 0,3 mikrona

ELIPSE P3 
Półmaska do pracy z pyłami

SPR 299 – półmaska r. S/M 
SPR 501 – półmaska r. M/L
SPR 316 - dwa filtry wymienne do masek SPR 299/501

NORMY:

NORMY:

Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

ELIPSE A1P3 
Półmaska do pracy z oparami o stężeniu do 0,1%  i pyłami

SPR338 – półmaska r. S/M
SPR503 – półmaska M/L
SPR341 – dwa filtry wymienne do masek SPR 338/503

NORMY:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

ELIPSE A2P3 
Półmaska do pracy z oparami o stężeniu do 0,5%  i pyłami

SPR495 – półmaska r. S/M
SPR496 – półmaska M/L
SPR497 – dwa filtry wymienne do masek SPR 495/496

130g

260g

MASKA ELIPSE P3

Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

12

ZATYCZKI MAXIFIT PRO ZE SZNURKIEM

NORMY:

SNR=26.

PÓŁMASKI ELIPSE
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EN175 (przyłbica spawalnicza) - EN379 (filtr samościemniający)

ELIPSE Integra

MASKA PEŁNOTWARZOWA M2100

Gogle zintegrowane z półmaską

Dostępna w wersji P3 oraz A1P3

Maska zgodna z EN 140:1998
Maska + filtry zgodne z EN 1662.F.K.N.
Filtry zgodne z EN 143:2000

324g209g

EN 136:1998

Referencja
A2

A1B1E1

A1B1E1K1

P3

P3

A2P3

A1B1E1K1P3

Klasa ochrony
VO-500 

GV-500 

MG-500 

HE-500

HE-400 (PAD)

VO/HE 500

MG/HE-500
Filtr przeciwko 
gazom, oparom, 
pyłom 
i aerozolom

Rodzaj filtra
Filtr przeciwko
gazom i oparom

Filtr przeciwko 
pyłom i aerozolom

Maska z panoramicznym widokiem wykonana z antyalergicznej 
gumy dla doskonałej szczelności i komfortu.
Szybkie i łatwe podłączenie filtrów dzięki blokadzie bagnetowej.
Uprząż z gumy EPDM z pięcioma łatwo dopasowanymi paskami.
Dostępna pełna gama pojedynczych i łączonych filtrów na 
wszystkie rodzaje pyłów oraz substancji chemicznych.

NORMY:

NORMY:
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MASKA FFP2D Z ZAWORKIEM TYPHOONTM

MASKA FFP2D Z ZAWORKIEM TYPHOONTM

Z WĘGLEM AKTYWNYM

• Wygodna gąbka - 3600 wokół półmaski
• Zgrzewana część nosowa
• Pasek regulacyjny nie zawierający lateksu
• Unikalny zaworek.

Skuteczność filtracyjna: 94%.

Ochrona przed:
• pyłem ceglanym
• betonem
• pyłami metali żelaznych
• płytami pilśniowymi - obróbka ręczna
• tynkiem
• watą szklaną
• piaskowcem
• drewnem twardym.

• Wygodna gąbka - 3600 wokół półmaski
• Zgrzewana część nosowa
• Pasek regulacyjny niezawierający lateksu
• Unikalny zaworek

Skuteczność filtracyjna: 94%.

Ochrona przed:
• pyłem ceglanym
• betonem
• pyłami metali żelaznych
• płytami pilśniowymi - obróbka ręczna
• tynkiem
• watą szklaną
• piaskowcem
• spawaniem
• drewnem twardym
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Rękawice robocze i montażowe, wzmocnienie części 
dłoniowej i palców wykonane z naturalnej dwoiny, część 
wierzchnia dłoni wykonana z niebieskiej bawełny, 
marszczenie w nadgarstku
Mankiet 7 cm
Wzmocnienie śródręcza wykonane z dwoiny, końcówki 
palców z dwoiny, ochrona tętnicy

Dostępne rozmiary: 9-11

EN 420+A1:2009: 3
EN 388:2016: 4134

EN 420+A1:2010(5), EN 388:2016(2122), EN 
407:2004(412X4X), EN 12477+A1:2015(Typ B)

Rękawice przeznaczone do spawania lekkiego, wymagają-
cego dużej zręczności
Część dłoni wykonana z naturalnej koziej skóry
Mankiet 15 cm z dwoiny

Dostępne rozmiary: 7-11

Rękawice przeznaczone do spawania ogólnego, w którym 
istnieje ryzyko małych odprysków. Część dłoniowa wykona-
na z beżowej dwoiny z płócienną podszewką 
Mankiet 15 cm z dwoiny z płócienną podszewką
Wzmocnienie między palcem wskazującym i kciukiem

EN 420+A1:2009(2), EN 388:2016(3243), EN 
407:2004(413X4X), EN 12477+A1:2015(Typ A)

Dostępne rozmiary: 9-11

ryzyko małych odprysków.
Skóra wodoodporna i odporna na wysokie temperatury. 

ryzyko małych odprysków.

podwójna warstwa z bawełny moleton na wewnętrznej części dłoni.

NORMY:

NORMY:

NORMY:

15

RĘKAWICE 43340.47

RĘKAWICE 53039

RĘKAWICE 43232.00

RĘKAWICE LUCIFER

RĘKAWICE TIGERA

RĘKAWICE BUILDER

NORMY:

NORMY:

NORMY:
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RĘKAWICE SIGMA 3

RĘKAWICE MIGERA HYDRO

Dostępne rozmiary: 9/XL, 10/XXL

Rękawice monterskie z miękkiej skóry koziej, polecane 
również dla kierowców. 
Materiał: bawełna, elastyczny dodatek, skóra kozia.

NORMY:
EN 420, EN 388: 4X43

Dostępne rozmaiary: 6-11

Rękawice ochronne do lekkich prac ręcznych w każdych 
warunkach, także w środowisku tłustym, do precyzyjnego 
montażu, gdzie niezbędna jest ochrona przed przecięciami. 
Rękawice wykonane z włókien odpornych na przecięcia, 
ścieg: 18. Rękawice oblane szarym poliuretanem po 
wewnętrznej stronie dłoni i palcach
Elastyczny dziany nadgarstek 
Bez silikonu
Kategoria I

Rękawice spawalnicze i manipulacyjne, chroniąca przed-
przecięciem

Wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej zapewniającej 
wysoki poziom zręczności i przyczepności: 4* /5

Mankiet z naturalnej dwoiny: 15 cm
Zalecane do spawania Arc MIG MAG
Szyte z Kevlaru® dla dodatkowej wytrzymałości szwów

Dostępne rozmiary: 8-12

NORMY:
420+A1 (2009); EN 12477+A1 (2005):  
A, EN 388 (2016): 2 1 3 2; EN 407 (2004)

NORMY:
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Dostępne rozmiary: 10/XXL

NORMY:

Rękawice do spawania metodą TIG wykonane z najwyższej jakości 
skóry koziej
Na części zewnętrznej elastyczny ściągacz w nadgarstku 
Mankiet 14 cm ze skóry bydlęcej zamszowej
Szyte nićmi kevlarowymi
Wykończone poliestrową lamówką

Rękawica przeznaczona do spawania, obróbki metali, prac na
gorąco, szlifowania.
Bydlęca skóra dwoinowa (top A)
Kategoria III
W pełni bawełniana podszewka, wzmocnienie na szwie,
Kevlarowe zszycie
Długość rękawicy 35 cm
Bez sztucznych barwników. (AZO)

EN 420, EN 388: 4244, EN 407: 41324X, EN 12477: A
NORMY:

Dostępne rozmaiary: 10

17

Rękawica przeznaczona do obróbki metali, zróżnicowanego spawania, 
szlifowania.
Część dłonicowa ze skóry koziej licowej
Kategoria II
Najwyższej jakości żółty mankiet z dwoiny bydlęcej
Zszyte kevlarem, Elastyczny ściągacz z wierzchu
Bez sztucznych barwników. (AZO)

EN 420, EN 388: 3121
NORMY:

Dostępne rozmaiary: 10

RĘKAWICE PREMIUM GUANTLET WELDING

SS1712

RĘKAWICE STANDARD TIG YELLOW
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EN 420, EN 388: 4223X

Dostępne rozmiary: 10

Ogólne zastosowanie przy montażowych, stolarskich, 
inżynieryjnych.
Naturalna miękka skóra, dwoina bydlęca 
Kategoria II
Żółta bawełna z wierzchu, gumka przytrzymująca na wierzchniej 
części rękawicy 
Wyściółka z polaru od strony chwytnej, elastyczna gumka 
z wierzchu
Bez sztucznych barwników (AZO)

RĘKAWICE TOP RIGGER

RĘKAWICE PREMIUM GUANTLET WELDING

RĘKAWICE SUPER ASSEMBLY

Ogólne zastosowanie, Magazynowanie, Ogrodnictwo, Prace 
montażowe.
Miękka kozia skóra licowa
Kategoria II
Zapięcie na rzep w nadgarstku
Elastyczny mankiet
Wierzch bawełniany w różnych kolorach w zależności od 
rozmiaru
Bez sztucznych barwników. (AZO)

Dostępne rozmiary:
8 niebieski wierzch,
9 żółty wierzch, 
10 czerwony wierzch, 
11 czarny wierzch

EN 420, EN 388: 2121
NORMY:

Rękawice przeznaczone do obróbki metali, zróżnicowanego spawania, 
szlifowania.
Najwyższej jakości żółty mankiet z dwoiny bydlęcej.
Czerwone wzmocnienie wokół kciuka.
W pełni bawełniana podszewka, wzmocnienie na szwie, Kevlarowe 
zszycie.
Długość: 14"
Bez sztucznych barwników. (AZO)

EN 420, EN 388: 4244, EN 407: 41324X, EN 12477: A 
NORMY:

Dostępne rozmiary: 10

NORMY:
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-193oC

oraz skóra zamszowa.

-193oC

NORMY:

NORMY:
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Cholewka
• skóra licowa, wodoodporna i olejoodporna
• przeciwzapalny i wodoodporny język wyściełany skórą
• szwy wykonane z materiału opóźniającego palenie
• buty na zamek i sznurowadła
• ognioodporny rzep
• boczny zamek
Podszewka 
• wykonana ze skóry, ognioodporna
• wkładka wewnętrzna dająca duży komfort, przeciwpotna i 

antygrzybiczna 
Podeszwa 
• antystatyczna z PU/gumy nitrylowej
• kompozytowy podnosek ochronny 240J
• wysoki współczynnik przyczepności
• wzmocnienie pięty
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• odporność kompleksu podeszwy na ciepło kontaktowe 

(150°C przez 40 minut)
• podeszwa odporna na odpryski metalu

Dostępne rozmiary: 39-47

Normy: EN-ISO 20349:2010

ATNA TOP MILLEMETA® S3 HI-3 HRO WG M SRC

ATNA TOP S3 HI-3 HRO WG SRC

Cholewka
• skóra licowa, wodoodporna i olejoodporna 
• skórzany wyściełany język, 
• szwy wykonane z materiału opóźniającego palenie
• ognioodporny rzep
• boczny zamek
Podszewka 
• wykonana ze skóry, ognioodporna
• wyjmowana antybakteryjna wkładka wewnętrzna, 

odporna na ścieranie, przeciwpotowa
Podeszwa 
• wykonana z PU/gumy nitrylowej
• obuwie antystatyczne
• kompozytowy podnosek ochronny 240J
• podeszwa środkowa odporna na przebicie (do 1430 N) 
• wysoki współczynnik przyczepności
• odporna na węglowodory
• absorpcja energii okolicy pięty
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• odporność kompleksu podeszwy na ciepło kontaktowe 

(150° C przez 40 minut)
• podeszwa odporna na odpryski metalu

Dostępne rozmiary: 39-47

Normy: EN-ISO 20349:2010
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UNISOUDEUR S3 HRO SRC

CELSIUS S3 HI HRO SRC

SENA S1 SRC

Cholewka
• ognioodporna i wodoodporna skóra
• szwy wykonane z materiału opóźniającego palenie
Podszewka 
• wykonana ze skóry
• wyjmowana antybakteryjna wkładka wewnętrzna, odporna na 

ścieranie, przeciwpotowa
Podeszwa 
• wykonana z PU/gumy nitrylowej
• niezatykający się wzór podeszwy
• obuwie antystatyczne
• kompozytowy podnosek ochronny 240J
• podeszwa środkowa odporna na przebicie (do 1430 N) 
• wysoki współczynnik przyczepności
• odporna na węglowodory
• absorpcja energii okolicy pięty
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300°C

Dostępne rozmiary: 39-47

Normy: EN-ISO 20345:2011

Cholewka
• skóra licowa odporna na wodę, olej, ogień
• wyściełany skórzany kołnierz zapewniający wysoką 

ochronę kostek
• ułatwione zakładanie i zdejmowanie obuwia
• szerokie śródstopie
Podszewka 
• Podszewka 3D Mesh - górna wentylacja i wysoka 

odporność na ścieranie
Podeszwa 
• wykonana z PU
• obuwie antystatyczne
• kompozytowy podnosek ochronny 200J
• wysoki współczynnik przyczepności
• absorpcja energii okolicy pięty
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300°C

Dostępne rozmiary: 39-48

Normy: EN-ISO 20345 

Cholewka
• skóra licowa odporna na wodę i olej
• przeciwiskrowy i wodoodporny wyściełany skórą język, 
• brak szycia bocznego
• łatwe zakładanie i zdejmowanie
Podszewka 
• przeciwpotowa i antybakteryjna podszewka
Podeszwa 
• wykonana z PU/ gumy nitrylowej
• obuwie antystatyczne
• kompozytowy podnosek ochronny 240J
• wysoki współczynnik przyczepności
• absorpcja energii okolicy pięty
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300°C

Dostępne rozmiary: 39-47

Normy: EN-ISO 20345 26



Cholewka
• skóra licowa odporna na wodę i olej
• przeciwiskrowy i wodoodporny wyściełany skórą język
• szwy wykonane z materiału opóźniającego palenie
• łatwe zakładanie i zdejmowanie
Podszewka 
• ognioodporna podszewka ze skóry
• przeciwpotowa i antybakteryjna wkładka
Podeszwa 
• wykonana z PU/ gumy nitrylowej 
• obuwie antystatyczne
• kompozytowy podnosek ochronny 240J
• podeszwa środkowa odporna na przebicie (do 1430 N)
• wysoki współczynnik przyczepności
• absorpcja energii okolicy pięty
• podeszwa odporna na wysoką temperaturę – żaroodporna 

do 300°C
• odporność kompleksu podeszwy na ciepło kontaktowe 

(150 ° C przez 40 minut)

Dostępne rozmiary: 39-47

Normy: EN-ISO 20349:2010 

UniVulcain-Anthracite S3 SRA 
UniVulcain Brown S3 SRA

VOLCA S3 HI-3 HRO WG SRC

Cholewka
• skóra nubukowa odporna na wodę i olej
• odporna na przebicie
• łatwe zakładanie i zdejmowanie
• szerokie śródstopie
Podszewka 
• tkanina z mikrowentylacją
• odparowanie wilgoci + wysoka odporność na ścieranie
• wyjmowana, antybakteryjna wkładka 
Podeszwa 
• wykonana z PU 
• obuwie antystatyczne
• kompozytowy podnosek ochronny 200J
• podeszwa antyperforacyjna, antypoślizgowa
• amortyzacja wstrząsów
• podeszwa odporna na węglowodory

Dostępne rozmiary: 39-48

Normy: EN-ISO 20345:2011
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Cholewka
• zamszowa skóra bydlęca, wodoodporna
• sznurowadła okrągłe, wytrzymałe na rozciąganie
• maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 120mm
Podszewka 
• tekstylna, oddychająca, wchłaniająca pot, odporna na 

ścieranie 
• antybakteryjna wkładka, antystatyczna, podszewka z tkaniny 

wchłaniającej pot. Możliwość prania.
Podeszwa 
• wykonana z PU -2D
• podnosek stalowy 200J
• możliwa wersja z wkładką antyprzebiciową stalową 

(S1+P+SRC)
• komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja 

energii w części piętowej
• elementy odblaskowe
• wersja ekstra szeroka

Dostępne rozmiary: 35-50!

Normy: EN-ISO 20345: 2011

Cholewka
• ogniotrwała wołowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 210 mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, 

wchłaniająca pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• podeszwa PU + Nitryl A.D.E. System® z systemem 

NON BENDING – zapobiegającym skręceniom stopy 
na śliskim podłożu

• podnosek stalowy 200J
• wkładka antyprzebiciowa, podeszwa odporna na przebicie.
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• odporność na odpryski płynnych metali

Dostępne rozmiary: 36-49

Normy: EN ISO 20345: 2011; EN ISO 20349: 2017

Cholewka
• ogniotrwała wołowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 126mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca 

pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• podeszwa PU + Nitryl A.D.E. System® z systemem 

NON BENDING – zapobiegającym skręceniom stopy 
na śliskim podłożu

• podnosek stalowy 200J
• wkładka antyprzebiciowa, podeszwa odporna na przebicie
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• odporność na odpryski płynnych metali

Dostępne rozmiary: 36-49

Normy: EN ISO 20345:2011; EN ISO 20349:2017

ARCE S1 i S1P+SRC

CORAZA S3+CI+HRO+WG+AL+FE+HI1

ESCUDO S3+CI+HRO+WG+HI1
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Cholewka
• oddychająca zamszowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 120 mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• podeszwa PU + Nitryl z systemem NON BENDING – zapobiega-

jącym skręceniom stopy na śliskim podłożu
• podnosek stalowy 200J
• możliwa wersja z wkładka antyprzebiciową - P
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• podeszwa odporna na poślizg

Dostępne rozmiary: 35-50!

Normy: EN ISO 20345:2011

Cholewka
• oddychająca wołowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 120 mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• podeszwa PU + Nitryl z systemem NON BENDING – zapobiega-

jącym skręceniom stopy na śliskim podłożu
• podnosek stalowy 200J
• możliwa wersja bez wkładki antyprzebiciowej (S2+CI+HRO+SRC)
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• podeszwa odporna na poślizg

Dostępne rozmiary: 35-50!

Normy: EN ISO 20345:2011

Cholewka
• oddychająca wołowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 120 mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• podeszwa PU / PU
• podnosek stalowy 200J
• możliwa wersja bez wkładki antyprzebiciowej (S2+CI+SRC)
• podeszwa odporna na poślizg

Dostępne rozmiary: 35-50!

Normy: EN ISO 20345:2011

MIRTO S1+P+HRO+SRC

PINO S3+CI+HI+HRO+SRC

ROBLE VLCRO S3+CI+SRC
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Cholewka
• oddychająca wołowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 120 mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• Podeszwa PU / PU
• podnosek stalowy 200J
• możliwa wersja z wkładką antyprzebiciową (S3+CI+SRC)
• podeszwa odporna na poślizg

Dostępne rozmiary: 35-50!

Normy: EN ISO 20345:2011

Cholewka
• oddychająca wołowa skóra
• maksymalna wysokość wewnętrzna: 120 mm
Podszewka 
• wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, 

wchłaniająca pot
• pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Podeszwa 
• podeszwa PU + Nitryl z systemem NON BENDING – 

zapobiegającym skręceniom stopy na śliskim podłożu
• podnosek stalowy 200J
• możliwa wersja z wkładką antyprzebiciową – P
• podeszwa odporna na ciepło – żaroodporna do 300oC
• podeszwa odporna na poślizg

Dostępne rozmiary: 35-48

Normy: EN ISO 20345:2011

OBÓWIE OCHRONNE

ATNA 
S3 HI-3 HRO WG SRC
EN ISO 20349: 2010

CELSIUS S3 HI HRO SRC
EN ISO 20345: 2011

UNISENA S3 HI CI SRC
EN ISO 20345 : 2011

UNISOUDEUR S3 HI CI SRC
EN 20345 : 2011

VOLCA 
S3 HI-3 HRO WG SRC
EN ISO 20349: 2010

CORAZA 
S3+CI+HRO+WG+FE+HI1

EN ISO 20349:2010
EN ISO 20345:2011

ESCUDO S3+CI+HRO +WG+HI1
EN ISO 20349:2010
EN ISO 20345:2011
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ROBLE S3+CI+SRC

WELDER S3+CI+HI+HRO+SRC
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KURTKA SPAWALNICZA 40010

SPODNIE SPAWALNICZE 15100

1-5

S-XXL

NORMY:

NORMY:
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FARTUCH SPAWALNICZY 40067

Ochrona przeciw odpryskom 
roztopionego metalu.

Ognioodporny kaptur ochronny.
Tkanina Pyrovatex gsm.
99% bawełna, 1% materiał antystatyczny (węgiel)

Regulacja: klapa na rzepy
Na górze system regulacji na zaczep

Kolor: niebieski

Opakowanie:
• karton: 10 szt.
• pojedynczo w worku foliowym

EN ISO 11611:2007, EN ISO 11612:2008, EN 149-5:2008

Kombinezon ULTITEC 1000FR

Kombinezon o ograniczonej palności chroniący przed pyłem 
i działaniem lekkiego strumienia cieczy.
Włóknina wielowarstwowa SMMS: wytrzymała, miękka, oddychająca. 
Skuteczna ochrona przed pyłami i niskim poziomem cieczy.

TYP 5 EN ISO 13982-1
TYP 6 EN 13034
EN ISO 14116; EN 1073-2; EN 1149-5 

KAPTUR SPAWALNICZY PYROCAG

NORMY:

NORMY:

NORMY:
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PISAK SL250

PISAK STYLMARK

PISAK B® PAINTSTIK®

powierzchni.

suchych oraz zimnych powierzchniach.

Odporny na zmienne warunki pogodowe oraz na

gładkich oraz zabrudzonych powierzchniach.
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PISAK PAINTSTIK P

PISAK QUIK STIK®

KREDA FM.400

Dostępna również wersja kieszonkowa - Quik Stik®

podczas pracy
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MARKER SILVER-STREAK®

MARKER RED-RITER®

OŁÓWEK SPAWALNICZY
SILVER-STREAK®  i RED-RITER®

27

OŁÓWEK SPAWALNICZY

MARKER SILVER-STREAK®

MARKER RED-RITER®

SILVER-STREAK®  i RED-RITER®
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MARKER THERMOMELT®  HEAT-STIK®

TEMPILSTIK®

TEMPILSTIK®

°C

°C

do prawie wszystkich powierzchni.

SOAPSTONE - STAETYT

28

°C

°C

do prawie wszystkich powierzchni.
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SYSTEM BLOKOWANIA I ZNAKOWANIA ŹRÓDEŁ ODCIĘĆ LOCKOUT TAGOUT

29

 
 

MASTER LOCK

SYSTEM BLOKOWANIA I ZNAKOWANIA ŹRÓDEŁ ODCIĘĆ LOCKOUT TAGOUT
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Burnshield to sterylne, wilgotne produkty, które zapewniają 
podstawową ochronę w nagłych przypadkach oparzeń. Spraw-
dzają się przy oparzeniach: ogniem, gorącą wodą / parą wodną, 
chemicznych, popromiennych oraz elektrycznych.

KLUCZOWE CECHY PRODUKTÓW BURNSHIELD:
bezpieczne dla dzieci, wysoce skuteczne w ciągu pierwszych 24 godzin od oparzenia, absorbują i rozpra-
szają ciepło, chłodzą i uśmierzają ból, naturalnie antybakteryjne - redukują infekcje, zapewniają pokrycie 
oparzenia oraz utrzymują ranę czystą i nawilżoną, nie kleją się i nie przywierają do ran, nietoksyczne, 
niedrażniące, sterylizowane przez napromieniowanie Gamma, posiadają 5-letni okres trwałości od daty 
wyprodukowania.

ŁAGODZĄCY ŻEL HYDROGEL

CZYM JEST BURNSHIELD?

Żel łagodzący do oparzeń powierzchownych lub częściowych oparzeń termicznych, służący do ponowne-
go nawodnienia opatrunku i trudno dostępnych obszarów. Pomaga zapobiec infekcji, a dzięki wysokiej 
zawartości wody sprzyja szybkiemu chłodzeniu, które minimalizuje uszkodzenia skóry.

SASZETKI 3,5 ml
dostępne: opakowanie 

5 sztuk / karton 10 sztuk

TUBKA 25 ml
dostępne: pojedyncza tubka  

dozownik 12 sztuk  
opakowanie 2 sztuki

BUTELKA WYCISKANA 50 ml 
dostępne: pojedyncza butelka, 
opakowanie butelka+bandaż

KLUCZOWE SKŁADNIKI ŻELU HYDROGEL:
Olejek z drzewa herbacianego, woda (96%), czynnik żelujący
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Spray o takich samych właściwościach, jak Żel Łagodzący Hydrogel.

SPRAY 125 ml
dostępny w pojedynczej butelce

SPRAY 75 ml
dostępny: pojedyncza butelka,
dozownik 6 sztuk, opakowanie 

butelka + bandaż

ŁAGODZĄCY SPRAY HYDROGEL

OPATRUNEK BURNSHIELD

Idealnie pokrywający oparzenie, piankowy opatrunek. 
• Rozmiar: 10 x 10 cm, dostępny w: Twin Pack – op. 2 sztuki / 

dozownik 15 sztuk 

Inne rozmiary opatrunków:
20 x 20 cm, 20 x 45 cm, 60 x 40 cm; 
• opatrunki specjalistyczne na kończyny, na twarz, na palce 

oraz opatrunek typu peleryna na całe ciało

-

ZESTAW MINI BURN KIT

Kompaktowy i lekki zestaw do pomniejszych oparzeń. W skład 
zestawu wchodzą 4 elementy: opatrunki, Hydrogel w żelu i bandaż.

OPIS

Zestaw Mini Burn Kit 
(pojedyńcze opakowanie)

Zestaw Mini Burn Kit 
(dozownik stojący)

Zestaw Mini Burn Kit 
(dozownik na ścianę)

REFERENCJA

550013

550014

550015

ILOŚĆ
W OP.
1

6

10

OP. ZBIORCZE

100

16 (dozownik)

8 (dozownik)
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ZESTAW ESSENTIAL BURN KIT 
+ OPAKOWANIE MIĘKKIE

Przenośny zestaw w trzech rozmiarach.
W skład zawartości wchodzą m.in.: opatrunki o różnych rozmiarach, opatrunek na palce i kończyny, 
Hydrogel w saszetkach i butelce, bandaż proform i piankowy, wodoodporne plastry, taśma, rękawiczki,
nożyczki, koc.

MAŁY ZESTAW - 18 ELEMENTÓW 
REF: 900818ŚREDNI ZESTAW - 30 ELEMENTÓW

REF: 900819

DUŻY ZESTAW - 42 ELEMENTY
REF: 900820

ZAWARTOŚĆ 
DUŻEGO ZESTAWU

Przenośny zestaw. W skład zestawu wchodzą 24 elementy: opatrunki o różnych rozmiarach, opatru-
nek na palce i kończyny, Hydrogel w saszetkach i spray'u, bandaż proform i piankowy, wodoodporne 
plastry, taśma, rękawiczki, nożyczki i koc.

33

ZESTAW ESSENTIAL BURN KIT 
+ OPAKOWANIE NYLONOWE
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rodzajów detektorów.

DETEKTOR µGAZTOX TM

Certyfikat ATEX

Detektor µGAZTOX™ to urządzenie ochrony 

indywidualnej przeznaczone dla pracowników, 

którzy mogą być narażeni na działania niebez-

piecznego stężenia gazu w miejscu pracy. 

W zależności od instalowanego typu czujnika 

ten jednogazowy detektor gazu mierzy 

niebezpieczne stężenia tlenu (O2) lub gazów 

toksycznych, takich jak siarkowodór (H2S), 

tlenek węgla (CO), tlenek siarki (SO2) i inne.  

41



WCIĄGNIK DŹWIGNIOWY BRAVO™ 
DESYNC Z OGRANICZNIKIEM ŁADUNKU - NOWOŚĆ

CHWYTAK DO BLACH KS

DYNAMOMETR DYNAFOR ™LLZ2

Lekki i wytrzymały dynamometr z wbudowanym 
wyświetlaczem LCD. 
Zaprojektowany do pomiaru sił (daN) oraz 
podwieszonej masy (kg) – dokładność 0,3%.
• Żywotność baterii – 350 godz.
• Współczynnik bezpieczeństwa >4
• Szeroka gama: 1t do 20t
• Ochrona IP65 / NEMA 4: pozwala na użytkowanie na dworze
• Zakres temperaturowy: -20ºC do +50ºC

Brak spawów przenoszących obciążenia 
• korpus z pełnego odlewu.
Każdy chwytak jest testowany obciążeniem 200% WLL.
Wymagana minimalna waga podnoszonego elementu 
• 5% udźwigu chwytaka.
Zawieszenie na zawiesiu łańcuchowym z dużym uchem pod hak.
Możliwość używania również do podnoszenia 
poziomego dzięki zawieszeniu na zawiesiu łańcuchowym.

Przeznaczony do podnoszenia, ciągnięcia, zabezpieczania 
i napinania ładunków w najbardziej ekstremalnych warunkach. 
• DOR od 250 kg do 9000 kg
• Zdesynchronizowany hamulec automatyczny z podwójnymi 

zapadkami zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa
• Odporny na korozję łańcuch nośny Corolim® o mniejszym 

zużyciu i dłuższej żywotności – zgodny z normą EN818-7
• Pełna zgodność z EN13157
• Kompaktowe i lekkie rozwiązanie
• Solidna konstrukcja oznacza krótszy czas przestojów
• Łatwe przenoszenie do użycia w dowolnym miejscu
• Hak obrotowy z sygnalizacją przeciążenia i wytrzymałymi 

stalowymi blokadami bezpieczeństwa
• Funkcja przelotowa umożliwiająca szybką regulację łańcucha 

nośnego
• Opcja: Zabezpieczenie przeciążeniowe dla bezpiecznej 

i pewnej pracy, eliminujące niepotrzebne uszkodzenia 
wciągnika – 0,5 t do 9 t

• Opcja: blokada łańcucha i urządzenie skracające dla większe-
go bezpieczeństwa, zapewniające, że ładunek lub naprężenie 
nie zostanie zwolnione 
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ELEKTRYCZNY WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY
VOLT TRAC™ 250-2000KG

ELEKTRYCZNY WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY TRALIFT™ TT

RĘCZNY WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY TRALIFT™ - NOWOŚĆ

Ręczny wciągnik łańcuchowy tralift™ ma unikalną konstrukcję 
Tractel®, która jest kompaktowa, lekka, a jednocześnie wytrzyma-
ła i jest w stanie sprostać najbardziej ekstremalnym warunkom 
podnoszenia.

• DOR od 250kg do 20t
• Odporny na korozję łańcuch nośny Corolim® o mniejszym 

zużyciu i dłuższej żywotności – zgodny z normą EN818-7
• Pełna zgodność z EN13157, Certyfikat TÜV Rheinland
• Kompaktowe i lekkie rozwiązanie
• Solidna konstrukcja z odlewanymi stalowymi zaczepami 

zabezpieczającymi
• Łatwe przenoszenie do użycia w dowolnym miejscu
• Hak obrotowy ze wskaźnikiem przeciążenia i wytrzymałymi 

stalowymi blokadami bezpieczeństwa
• Opcja: Zabezpieczenie przeciążeniowe dla bezpiecznej i pewnej 

pracy, eliminujące niepotrzebne uszkodzenia wciągnika
– 0,5 t do 20 t

Przeznaczony do stałego montażu na wysięgniku żurawia, pod 
suwnicą lub na wózkach z napędem lub bez napędu

• Odpowiedni do najtrudniejszych zastosowań i warunków
• Zalecany do środowisk zapylonych i wilgotnych, a także do 

użytku na zewnątrz
• Bardzo długa żywotność dzięki trwale nasmarowanej 

przekładni i profilowanemu łańcuchowi stalowemu z 
powłoką z fosforanu manganu

• Zakres zastosowań: -15 do +50°C
• Niewielki ciężar i wysokość dzięki kompaktowej obudowie
• Wzmocniony hak ładunkowy z kutym zabezpieczeniem
• Prąd zmienny (230V / 1-f / 50Hz) lub trójfazowy (400V / 

3-f / 50Hz)
• Ergonomiczny pilot zdalnego sterowania, przewodowy lub 

bezprzewodowy
• Wykończenie odporne na korozję

Elektryczny wciągnik łańcuchowy przeznaczony do stałego montażu 
na żurawiu lub pod suwnicą. Służy do podnoszenia i przenoszenia 
ciężkich przedmiotów usprawniając procesy logistyczne, zmniejsza-
jąc jednocześnie wysiłek fizyczny pracownika. Ergonomiczna 
modułowa konstrukcja umożliwia szybki demontaż i montaż 
podczas konserwacji z łatwym dostępem do wszystkich głównych 
części: prowadnicy łańcucha, silnika i komponentów elektrycznych.

• Niezależna certyfikacja TUV Rheinland na zgodność z EN14492
• Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą konserwację
• Smarowanie w kąpieli olejowej dla lepszego chłodzenia i niskiego 

zużycia przekładni
• Wyłącznik termiczny i zabezpieczenie kolejności faz w standardzie
• Sprzęgło przeciążeniowe
• Obniżone napięcie sterujące (24 V)
• Standardowy udźwig: od 250 kg do 2000 kg przy FEM/ISO 

2m/M5. Dostępne na życzenie klasyfikacje FEM/ISO od 1Am/M4 
do 5m/M8, rozszerzające zakres udźwigu: 125kg do 2200kg
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WÓZEK Z NAPĘDEM ŁAŃCUCHOWYM 
NA BELKĘ - CORSO™

WÓZEK PCHANY NA BELKĘ - CORSO™

KLAMRA ZACZEPOWA NA BELKĘ – CORSO™

Corso - uchwyt ze śrubą regulacyjną do mocowania na belce 
do transportu. Uchwyt belkowy Corso można szybko i łatwo 
zamontować na belce stalowej, tworząc solidny punkt 
kotwiczenia urządzeń dźwigowych, takich jak tirfor®, bravo™, 
tralift™, minifor™ i tralift™ TT.

• DOR od 1 t do 10 t
• Szerokość belki 75 mm - 330 mm w zależności od nośności
• Łatwa regulacja szerokości do wielkości stalowej belki
• Duży korpus wykonany ze stopu stali
• Wysoka stabilność przy prawidłowym zamocowaniu
• Śrubę regulacyjną można zablokować co uniemożliwia jej 

obrót przez dokręcenie wkrętu dociskowego

Ręcznie obsługiwany wózek pchany Corso można szybko 
i łatwo zamontować na stalowej belce, zarówno z prostym, jak 
i pochyłym kołnierzem, tworząc niezawodny punkt kotwienia dla 
urządzeń dźwigowych, takich jak tirfor®, bravo™, tralift™, minifor™ 
i tralift™ TT.
Możliwe jest ręczne dopasowanie szerokości wózka, dzięki czemu 
można go łatwo dopasować do najczęściej używanych profili.

• Dopuszczalne obciążenie robocze w zakresie od 250 kg do 20 ton
• Szerokoś
• belki od 45 do 320 mm (w zależności od nośności)
• Zestaw zawiera korbę umożliwiający szybką i łatwą regulację 

rozstawu wózka do szerokości belki
• Stalowe ograniczniki krańcowe pełniące również funkcję drążków 

przeciwdziałających spadaniu i przechylaniu
• Stalowe rolki jezdne z łożyskami kulowymi gwarantują wytrzyma-

łość i lekkość działania

Wózek ręczny napędzany łańcuchem
Ręcznie obsługiwany wózek Corso z przekładnią można szybko 
i łatwo zamontować na stalowej belce, zarówno 
z prostym, jak i pochyłym kołnierzem, tworząc niezawodny punkt 
kotwiczenia dla urządzeń dźwigowych, takich jak tirfor®, bravo™, 
tralift™, minifor™ i tralift™ TT.
Możliwe jest ręczne dopasowanie szerokości wózka, dzięki czemu 
można go łatwo dopasować do najczęściej używanych profili.

• Dopuszczalne obciążenie robocze w zakresie od 250 kg do 20 ton
• Szerokość belki od 45 do 320 mm (w zależności od nośności)
• Zestaw zawiera korbę umożliwiający szybką i łatwą regulację 

rozstawu wózka do szerokości belki
• Stalowe ograniczniki krańcowe pełniące również funkcję drążków 

przeciwdziałających spadaniu i przechylaniu
• Manipulowanie wózkiem za pomocą łańcucha manewrowego 

pozwala na przemieszczanie ciężkich ładunków wzdłuż belki przy 
zachowaniu większej kontroli

• Stalowe rolki jezdne z łożyskami kulowymi gwarantują wytrzyma-
łość i lekkość działania
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WCIĄGNIK RĘCZNY TIRFOR® SERIA TU

TIRFOR® SERIA T500

Uniwersalne i przenośne urządzenie wielofunkcyjne do 
ręcznego podnoszenia i ciągnięcia Może być stosowany 
także do opuszczania, napinania i zabezpieczania ładun-
ków we wszystkich kierunkach. Obsługa przez jedną 
osobę za pomocą dostarczanej w standardzie dźwigni 
teleskopowej.

• Łatwe przenoszenie do użycia w dowolnym miejscu
• Bezpieczna i pewna praca w dowolnym kierunku, w linii 

prostej lub przy użyciu krążków odchylających na 
nieograniczonej długości

• Odporne na zużycie szczęki zaciskowe w wymagających 
zastosowaniach zwiększają żywotność liny stalowej

• Zabezpieczenie przeciążeniowe dla bezpiecznej 
i pewnej pracy

• Łatwy i szybki montaż oraz obsługa
• Obciążenie robocze można zwiększyć poprzez zastoso-

wanie zbloczy
• Ustawianie obciążeń z milimetrową dokładnością
• Bezpieczny system zwalniający
• Nośność od 800 - 3200 kg
• Dostępna jest pełna gama akcesoriów – zblocza, krążki 

odchylające, kotwy i zwijarki

Uniwersalnym, przenośny, wielofunkcyjny wciągnik ręczny do 
podnoszenia, ciągnięcia i pozycjonowania ale także do 
opuszczania, napinania i zabezpieczania ładunków we 
wszystkich kierunkach.
Seria tirfor® TU została opracowana z myślą o codziennych, 
ciężkich zastosowaniach w najbardziej ekstremalnych 
warunkach.

• Obsługa przez jedną osobę za pomocą dostarczanej 
w standardzie dźwigni teleskopowej.

• Łatwe przenoszenie do użycia w dowolnym miejscu
• Gama TU w pełni zgodna z normą EN13157
• Bezpieczna i pewna praca w dowolnym kierunku, w linii 

prostej lub ze zmiennym kierunkiem przy użyciu zbloczy 
i zastosowaniu dowolnej długości liny

• Odporne na zużycie szczęki zaciskowe w wymagających 
zastosowaniach zwiększają żywotność liny stalowej

• Zabezpieczenie przeciążeniowe dla bezpiecznej i pewnej 
pracy

• Łatwy i szybki montaż oraz obsługa
• Obciążenie robocze można zwiększyć poprzez zastosowa-

nie zbloczy
• Ustawianie obciążeń z milimetrową dokładnością
• Bezpieczny system zwalniający
• Nośność od 800 - 3200 kg
• Dostępna jest pełna gama akcesoriów – zblocza, krążki, 

kotwy i zwijarki
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NOTATKI



Bezpłatna infolinia


