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Energotytan jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się techniką łączeniową, projektowaniem, wdrażaniem 
i produkcją narzędzi dla sektora energetyki zawodowej i kolejnictwa. 

Od momentu swojego powstania w Polsce w 2000 roku Energotytan stawia na stały rozwój i optymalizację produktów we współpracy 
z Klientami oraz wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna praca staje się łatwiejsza. Obecnie oferta 
produktowa zawiera końcówki i tulejki kablowe, narzędzia standardowe i specjalistyczne używane w energetyce i kolejnictwie, przyrządy 
pomiarowe oraz urządzenia do obróbki i łączenia rur w instalacjach wody pitnej, grzewczych, gazowych i ogrzewania podłogowego. 

Zespół inżynierów i techników zajmuje się ciągłym rozwojem nowych technologii, aby spełnić oczekiwania Klientów. Najnowsze 
oprogramowanie i własny wydział budowy prototypów zapewnia najwyższą wydajność i nieograniczone możliwości konstrukcyjne. 
Dzięki nowoczesnym maszynom CNC i EDM do cięcia i frezowania elementów jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość swoim 
wyrobom. Materiały i procesy podlegają ciągłej kontroli pod względem zgodności z przyjętymi standardami jakościowymi, a produkcja 
zawsze podąża za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Przeszkolony zespół specjalistów wspomagany systemem 
projektowania 3D pozwala nie tylko spełniać aktualne wymagania Klientów, ale również być zawsze krok przed nimi.
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System do przewozu drabin SafeStow 

SafeStow
 » Innowacyjny system ładunku / rozładunku 

drabin z poziomu podłoża
 » Gwarantuje maksimum

 bezpieczeństwa.

bezpieczne i bezwysiłkowe podnoszenie i opuszczanie drabin z poziomu gruntu SafeStow4® został specjalnie zaprojektowany 
w celu ułatwienia ładunku i rozładunku, nawet bardzo ciężkich drabin, z poziomu podłoża. System SafeStow4® idealnie 
pasuje do naszych koszy dachowych oraz relingów (minimum 3 belki wymagane). SafeStow4® wykonany został z wysokiej 
jakości, lekkich stopów aluminium (3kg lżejszy od poprzedniej wersji), dzięki czemu jest odporny na korozję i bardzo estetyczny 
dla oka. Dzięki nowym połączeniom anty wibracyjnym, ulepszonym pasom mocowania oraz szerszym wkładkom gumowym 
na belkach poprzecznych, mamy gwarancję, że przewożona drabina jest zupełnie bezpieczna i nie ulega uszkodzeniom. 

SafeStow4® posiada również dodatkowe zaczepy do pasów, które wykorzystywane są do zabezpieczenia ich, w momencie, 
kiedy nie są używane. SafeStow4® jest idealnym narzędziem do bezpiecznego podnoszenia i opuszczania drabin, z poziomu 
gruntu, przy minimalnym nakładzie siły. Rhino Products zapewnia wysoki poziomu bezpieczeństwa produkowanych urządzeń, 
a SafeStow4® nie jest tu wyjątkiem. SafeStow4® został poddany testom zderzeniowym 20g, które są dwukrotnie bardziej 
rygorystyczne, aniżeli inne, stosowane przez naszą konkurencję. SafeStow4® posiada również certyfikat TUV GS.

Model Długość Ilość drabin Cena PLN/szt.
RAS16 2,2 m jedna lub dwie tel.

RAS18 3,1 m jedna lub dwie tel.
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System przewozu drabin SafeClamp 

SafeClamp - uchwyty do mocowania drabin
Klamry do drabin SafeClamp, to wytrzymały, łatwy w montażu produkt umożliwiający bezproblemowy i szybki montaż 
drabin na dachu każdego samochodu osobowego i dostawczego, który dodatkowo zabezpiecza drabinę podczas transportu. 
Wykonane z bardzo wytrzymałych kompozytów wraz z hakami ze stali nierdzewnej, gwarantują długą żywotność oraz 
odporność na korozje. Innowacyjny system mocowania, który jest 5 razy szybszy, aniżeli tradycyjne metody dostępne na rynku.

 » Wyprodukowane z bardzo wytrzymałych materiałów kompozytowych
 » Przystosowane do zabezpieczenia nawet czteroelementowych drabin
 » Przetestowane w całym cyklu żywotności (UKAS IS017025)
 » Pozytywne wyniki testów zderzeniowych (ECE17.07)
 » Testowany podczas zderzeń z przeciążeniem 20G
 » 5 razy szybsze w montażu niż tradycyjne zaciski
 » Zamek patentowy z dwoma kluczykami
 » Zatwierdozne certyfikatem TÜV GS
 » Doskonała odporność na korozję
 » Produkt 100% Europejske

Model Waga Ilość drabin Cena PLN/szt.
RAS21P 2 kg jedna 349.
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System do przewozu drabin LadderStow i drabiny na tylne drzwi 

LadderStow - manualna prowadnica drabinowa
 » Manualne ładowanie za pomocą suwaków zapewniających niskie tarcie 
 » Regulowany pasek wraz z klamrą do montażu drabiny z tyłu pojazdu 
 » Regulowana wysokość i szerokość dla różnych rodzajów drabin
 » Maksymalna głębokość przewożonych drabin 220mm
 » (Głębokość 120-220mm / Szerokość 350-500mm) 
 » Eliminuje konieczność wchodzenia na samochód 
 » Klamra zgodna z regulacjami b5 EN 361 
 » Dostępne także w wersji trzymetrowej 

Model Długość Ilość drabin Cena PLN/szt.
Drabina na tylnie drzwi dobierana jest indywidualnie do 

każdego modelu samochodu tel.

Model Długość Cena PLN/szt.
RAS37 2,2 lub 3,0 m tel.

Drabiny na tylne drzwi RL
Drabina na tylne drzwi została zaprojektowana tak, aby łączyła się 
ze stylizacją pojazdu, na którym zostanie zamocowana. Posiada 
przyjazne dla użytkownika okrągłe ramiona oraz antypoślizgowe 
stopnie. W celu zapewnienia łatwej i szybkiej instalacji, 
posiadamy specjalnie przystosowane zestawy montażowe. 

Płyty dołączone w zestawie, przeznaczone są dla danego modelu 
pojazdu. Zapewniają one dodatkowe wzmocnienie drzwi oraz 
działają jako szablon do zaznaczenia otworów przed wierceniem. 

 » Dedykowany zestaw montażowy 
 » Antypoślizgowe stopnie
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Tuby dachowe PipeTube 

Model Długość tuby Cena PLN/szt.
RP10 2 m 1085 zł

RP12 3 m 1210 zł

Tuby dachowe do przewozu drążków elektroizolacyjnych i rur
Tuba Dachowa łączy w sobie styl, wytrzymałość oraz bezpieczeństwo przewożonych materiałów. Nowoczesna konstrukcja i wysokiej 
jakości materiały sprawiły, iż nasza Tuba z powodzeniem przeszła szereg rygorystycznych testów.

 » Pokrywy tworzywowe z osłoną ze stali w celu zwiększenia aerodynamiki
 » Dostępne dwie długości 2m i 3m, zamek patentowy z dwoma kluczykami
 » Dodatkowe zabezpieczenia na kluczyk, doskonała odporność na korozję
 » Wyprodukowana z bardzo wytrzymałego aluminium konstrukcyjnego
 » Przetestowana w całym cyklu żywotności(UKAS IS017025)
 » Testowana podczas zderzeń z przeciążeniem 20G
 » Zatwierdzona certyfikatem TÜV
 » Produkt 100% Europejski

System klucza patentowego
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Relingi dachowe KammBar 

KammaBar - system relingów dachowych
Relingi Kammbar® Najnowsza generacja aluminiowych relingów dachowych, przystosowanych do większości, obecnych na rynku 
samochodów dostawczych. Na dzień dzisiejszy są to jedne z najbardziej aerodynamicznych relingów dostępnych na rynku. Inspiracją do 
ich powstania były wieloletnie badania profesora Wunibalda Kamma nad zagadnieniami aerodynamiki. Kamm bar to nie tylko spaniałe
połączenie siły, aerodynamiki oraz oszczędności w zużyciu paliwa, ale również prostota montażu i wytrzymałość. Użyte do ich 
produkcji anodowane aluminium sprawia, iż są one w 100% odporne na korozję. Nasze relingi Kammbar posiadają również wszelkie,
niezbędne certyfikaty, jak TÜV oraz 20g Crash Test.

 » Aerodynamiczne kształty relingów oraz ograniczników
 » Wstępnie zmontowane ”stopki” zamykane na klucz
 » Dopuszczalne obciążenie do 50kg na jeden reling
 » Lekkie a zarazem ekstremalnie wytrzymałe
 » Wyprodukowane z anodowanego aluminium
 » Szybkie i łatwe w montażu

Rolka ładunkowa KammaBar
W celu uzupełnienia systemu Kammbar, 
wprowadziliśmy rolkę ładunkową. Montowana z
tyłu pojazdu, wspiera ładowanie oraz rozładunek
przewożonych przedmiotów, i jednocześnie chroni
pojazd przed uszkodzeniami. 

W skład rolki ładunkowej wchodzi unikalne, 
regulowane połączenie kompozytowe oraz belka 
ze stali nierdzewnej. Przystosowana do większości 
aktualnych pojazdów dostawczych - Maksymalne 
obciążenie 50kg.
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Relingi dachowe DeltaBar 

DeltaBar - system relingów dachowych
Relingi Deltabar® – łączą w sobie korzyści aerodynamiki oraz wysoką wytrzymałość na duże obciążenia podczas transportu 
ładunku. Aerodynamiczny profil belki znacznie przyczynia się do redukcji hałasu oraz zużycia paliwa. Nasze relingi Deltabar®
posiadają wszelkie, znaczące certyfikaty, jak TÜV oraz 20g Crash Test. Dla Relingów Deltabar® przygotowaliśmy szereg dostępnych 
akcesoriów, takich jak: Ograniczniki ładunku, Tuby dachowe, Rolkę ładunkową, Uchwyt do mocowania lampy ostrzegawczej. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Ograniczniki ładunku
Ograniczniki ładunku Rhino służą do zabezpieczenia 
przewożonego ładunku przed przemieszczaniem się 
na boki, a także ze względu na swoją perforowaną 
konstrukcje do mocowania do nich innych elementów 
montażowych. 

System ograniczników jest bardzo szybki w montażu. 
Ograniczniki pasują zarówno do naszych relingów, 
jak również do koszy dachowych Rhino.

Rolka ładunkowa DeltaBar
Profesjonalna rolka ładunkowa RHINO montowana 
jest do ostatniej belki z tyłu samochodu, dzięki 
czemu pojazd chroniony jest przed uszkodzeniami, 
a ładunek i wyładunek przedmiotów jest 
o wiele łatwiejszy i bezpieczniejszy zarówno dla 
przewożonych towarów jak i użytkownika pojazdu.

Rolka dostępna jest w kilku wariantach szerokości.
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Aluminiowe kosze dachowe 

Aluminiowe kosze dachowe
Nasza nowa generacja aluminiowych koszy dachowych, starannie zaprojektowana i wykonana, stworzona została do działania.
Wykorzystane do ich budowy aluminium jest lżejsze o 25%, a jednocześnie równie wytrzymałe co jego stalowy odpowiednik 
i doskonale odporne na korozję. Nowoczesne wzornictwo poprawi wygląd każdego pojazdu.

 » bagażnik doposażony w rolkę umożliwiającą ładunek oraz wyładunek przewożonych elementów
 » Aerodynamiczny przekrój relingów skutecznie redukuje hałas oraz opór powietrza
 » Wyprodukowany z anodowanego aluminium o długiej żywotnośći
 » Kompozytowe złącza i zaślepki zapewniają wytrzymałość
 » Indywidualny dobór do marki i modelu pojazdu
 » Szybki i łatwy montaż
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Stopnie załadunkowe SafeStep 

Stopnie SafeStep
SafeStep™ Głównym zadaniem tego stopnia jest ułatwienie dostępu do przestrzeni ładunkowej pojazdu, jak również zapewnienie 
komfortu i bezpieczeństwa podczas ładunku i rozładunku elementów znajdujących się na dachu samochodu. Dodatkowo, SafeStep™ 
może być dopasażony w czujniki parkowania z dzwiękowym systemem ostrzegania, dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa
kierowcy. Dostępne są dwie wersje stopnia SafeStep, podwójna i potrójna, przystosowane do różnych pojazdów.

 » Zgodność z certyfikatem TUV
 » Poddany testom zderzeniowym 20g
 » Taśma odblaskowa zamocowana na każdym stopniu
 » Szybki i łatwy montaż wraz z instrukcją
 » Antypoślizgowa powłoka zapewniająca maksymalną

 ochronę w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych
 » Pokrycie wykonane z elektroforetycznej powłoki, na

 którą została nałożona poliestrowa farba proszkowa, w celu
 zagwarantowania maksymalnej odporności na korozję
 » Stopnie dobierane są indywidualnie do modelu samochodu
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STOSOWANIE
Niniejsze warunki stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między 
firmą ENERGOTYTAN S.C., zwaną dalej Sprzedawcą, a nabywcą towarów 
tej firmy, zwanym dalej Kupującym, o ile odrębne umowy nie stanowią 
inaczej.

DOSTAWY
a. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów zamówionych wg 

katalogu lub innych ustaleń.
b. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie zamówień.
c. Kupujący, który zalega z zapłatą wymagalnej faktury nie otrzyma 

nowego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania 
należności, a Sprzedawca zachowuje prawo własności 
dostarczonego towaru aż do czasu spłaty całej przeterminowanej 
kwoty.

d. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub 
niewyraźnie wypełnionych zamówień.

e. jednostką dostawy jest opakowanie o ilości sztuk, metrów itp., 
podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.); dla narzędzi jednostką 
dostawy jest 1 szt.; zamówienie o ilości mniejszej niż odpowiednia 
dla całego opakowania jest realizowana w pełnym opakowaniu przy 
zaokrągleniu w górę.

DANE TECHNICZNE
Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz 
innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. mogą być modyfikowane 
przez Sprzedawcę bez uprzedzenia. Powyższe nie dotyczy towarów 
już zamówionych, w stosunku do których obowiązują dane techniczne 
i parametry obowiązujące w dniu złożenia/potwierdzenia zamówienia.
W przypadku gdy dostawa towarów zgodnie z danymi technicznymi 
lub parametrami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia nie jest 
możliwa, a Kupujący nie wyrazi zgody na zmiany w powyższym zakresie, 
będzie on miał prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty 
otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub też od 
daty otrzymania towaru, którego taka zmiana dotyczy).

PRZESYŁKI
Wszystkie przesyłki są dostarczane do odbiorcy firmą kurierską (jeżeli 
umowa nie stanowi inaczej). Dostępny na magazynie towar jest wysyłany 
na następny dzień roboczy. Opłaty za pakowanie, załadunek i transport 
naliczane są indywidualnie (w zależności od ilości / rodzaju towaru).

CENY
Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku 
VAT, kosztów opakowania i transportu. Ceny te nie są wiążące dla 
Sprzedawcy, który może bez zapowiedzi zmienić je w wyniku wzrostu 
kosztów spowodowanych np. zmianą kursów walut.
Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca będzie miał również prawo do 
zmiany cen w przypadku, podwyższenia swoich kosztów, stanowiących 
podstawę kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynników, jak np. 
zmiany kursu walut. 
Ceny na wyroby nie ujęte w cenniku są ustalane indywidualne. 
ENERGOTYTAN może udzielić rabatu od cen wg cennika głównego 
dla odbiorców hurtowych (firm handlowych) lub stałych odbiorców 
detalicznych.

PŁATNOŚĆI
•	 Zapłata gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru lub przedpłata.
•	 Zapłata przy odbiorze przesyłki (pobranie).
•	 Płatności przelewem (ustalana indywidualnie).
•	 Za nieterminowe płatności naliczamy ustawowe odsetki.
•	 Płatność następuje na podstawie faktury, która jest dołączona do 

przesyłki (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).

POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na życzenie.

Warunki sprzedaży i gwarancji

REKLAMACJE I ZWROTY 
Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze zgodność towaru 
z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
Uszkodzenia towaru podczas dostawy tylko na podstawie 
protokołu firmy kurierskiej.

Towary wykonywane na specjalne zamówienia nie podlegają 
zwrotowi ani wymianie.

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na serwis@
energotytan.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze 
wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Postanowienie 
to nie narusza ustawowych uprawnień Kupującego z tytułu 
odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.

SIŁA WYŻSZA 
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C. 
jest zwolniona ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków 
sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

GWARANCJA
a. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie urządzenia/

narzędzia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta, 
jeżeli jest ono prawidłowo użytkowane. Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia/
narzędzia, gdy stwierdzone zostanie jego użytkowanie niezgodnie 
z parametrami pracy określonymi przez producenta.

b. Okres gwarancji wynosi odpowiednio: 
12 m-cy dla urządzeń i narzędzi 
6 m-cy dla akumulatorów

c. Gwarancji nie podlegają ostrza, matryce oraz inne podzespoły 
ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także 
uszkodzenia mechaniczne bądź inne powstałe z winy użytkownika.

d. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych 
z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych, oraz przywrócenia 
jego pełnej funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie, 
nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia 
urządzenia do serwisu Sprzedawcy. W przypadku konieczności 
testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni 
roboczych.

e. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Sprzedawcy 
kompletne urządzenie na koszt własny wraz z dowodem zakupu 
i kartą gwarancyjną. brak spełnienia tego warunku nie uprawnia 
Kupującego do świadczenia ze strony gwaranta.

f. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego w skutek wad 
rzeczy Kupujący nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją

g. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 
z powodu: 
•	 podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub 

do niesprawnego urządzenia peryferyjnego, 
•	 wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian 

konstrukcyjnych urządzenia, 
•	 wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez 

gwaranta, 
•	 wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

h. Urządzenia i narzędzia powinny być utrzymane w czystości 
i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli jest to wymagane przez 
producenta.

i. Każdorazowy użytkownik jest zobowiązany znać zasady obsługi 
danego produktu. 

j. Zobowiązania spółki ENERGOTYTAN, które wynikają z niniejszej 
gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie 
przekraczają ceny samego towaru.
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Sugerowane ceny katalogowe netto w PLN. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia. Pełną ofertę katalogową 
produktów znajdziesz na www.energotytan.com. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Energotytan® zabronione. Niniejszy katalog 
ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny katalogowe ważne od 01/09/2019 do 
01/09/2020 mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia. Mimo że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości 
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Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
www.energotytan.com.pl

Wsparcie sprzedaży

Ekspozytor piankowy bez 
narzędzi E12

210x280x250 mm

Regał systemowy
z poświetlaniem LED

480x460x1260 mm

Display
na narzędzia

505x2330 mm

Ekspozytor piankowy bez 
narzędzi E6

210x280x250 mm
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ENERGOTYTAN SERWIS
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tel: +48 50/556-87-76 
tel: +48 50/316-00-82 
tel: +48 33/842-75-38
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