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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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Zaciskarki serii EXPERT

Zaciskarki ENERGOTYTAN serii EXPERT

Zaciskarka do tulejek 0,08-10 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » niewymienna matryca zaciskająca
 » zacisk na kwadrat
 » długość 195 mm
 » waga 0,3 kg

Zaciskarka do tulejek 0,08-16 mm²
 » dwukomponentowa rękojeść gwarantuje 

stabilność podczas pracy
 » wyposażona w pozycjoner o zakresie 0,08-4mm²
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » niewymienna matryca zaciskająca
 » zacisk na sześciokąt
 » długość 215 mm
 » waga 0,5 kg

Model Zakres Rączki Zacisk Cena PLN/szt.
EK303 0,08-10 mm² tworzywowe kwadrat 550 zł

EK302 2,5-16 mm² tworzywowe kwadrat 550 zł

Model Zakres Zacisk Cena PLN/szt.
E0816T 0,08-16 mm² sześciokąt 599 zł
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Zaciskarki ENERGOTYTAN serii EXPERT

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
E056I 0,5-6 mm² 220 mm 399 zł

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
E01416T 0,14-16 mm² 220 mm 399 zł

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
E0116 0,1-16 mm² 220 mm 399 zł

E056I Zaciskarka do koń. izolowanych 0,5-6 mm
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » niewymienna matryca zaciskająca
 » zacisk owalny
 » waga 0,5 kg²

E056K Zaciskarka do konektorów 0,5-6 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » niewymienna matryca zaciskająca
 » waga 0,5 kg

E0116 Zaciskarka do koń. nieizolowanych 0,1-16 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » niewymienna matryca zaciskająca
 » waga 0,5 kg

E01416T Zaciskarka do tulejek 0,14-16 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » zacisk trapezowy
 » waga 0,5 kg

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
E056K 0,5-6 mm² 220 mm 399 zł
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Zaciskarki ENERGOTYTAN serii XB

Zaciskarka do wszystkich końcówek i złączek z izolacją XB1 0,5-6 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 210 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XB1 0,5-6 mm² 0,5 kg 199 zł

Zaciskarka do końcówek konektorowych bez izolacji XB2 0,5-6 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 210 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XB2 0,5-6 mm² 0,5 kg 199 zł

Zaciskarka do końcówek i złączek bez izolacji XB3 0,5-10 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 210 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XB3 0,5-10 mm² 0,5 kg 199 zł

Zaciskarka do końcówek tulejkowych z izolacją i bez izolacji XB4 0,25-10 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 210 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XB4 0,25-10 mm² 0,5 kg 199 zł
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Zaciskarki ENERGOTYTAN serii XN

Zaciskarka do wszystkich końcówek i złączek z izolacją XN1 0,5-6 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 220 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XN1 0,5-6 mm² 0,52 kg 249 zł

Zaciskarka do końcówek konektorowych bez izolacji XN2 0,5-6 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 220 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XN2 0,5-6 mm² 0,52 kg 249 zł

Zaciskarka do końcówek i złączek bez izolacji XN3 0,5-10 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 220 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XN3 0,5-10 mm² 0,52 kg 249 zł

Zaciskarka do końcówek tulejkowych z izolacją i bez izolacji  XN4 0,25-10 mm²
 » najnowszy mechanizm gwarantuje powtarzalność zacisku
 » patentowa przekładnia zwiększa siłę docisku
 » wymienna matryca zaciskająca
 » długość 220 mm

Model Zakres Waga Cena PLN/szt.
XN4 0,25-10 mm² 0,52 kg 249 zł



www.energotytan.com10

Zaciskarki
 » Narzędzia produkcyjne i serwisowe
 » Indywidualny dobór matryc
 » Urządzenia pneumatyczne
 » Zaciskarki mechaniczne
 » Powtarzalność zacisków
 » Zestawy walizkowe

Zaciskarki z wymiennymi matrycami i zestawy walizkowe

Zestawy z wymiennymi matrycami
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » uchwyt na matryce w rączce
 » w zestawie 3 matryce

Zestaw walizkowy zaciskarek PZD
 » boczny zacisk 
 » gumowany uchwyt
 » poręczny kształt
 » w zestawie walizka

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
Z-005 0,5-10 mm² 200 mm 359 zł

T-007 0,5-10 mm² 200 mm 399 zł

1060001 0,5-10 mm² 200 mm 499 zł

 » mechanizm z przekładnią zwiększa siłę nacisku
 » walizka i 3 matryce w zestawie

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
PZD 0,5-16 mm² 200 mm 120 zł

PZD+T 0,5-16 mm² 200 mm 150 zł

 » boczne ładowanie tulejki do zaciskarki
 » w zestawie walizka
 » gumowany uchwyt
 » poręczny kształt

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
Z-005D 0,5-10 mm² 200 mm 499 zł

Model Zakres Rączki Cena PLN/szt.
Z8-64D 0,5-6 mm² tworzywowe 109 zł

Z8-64AD 0,5-6 mm² gumowane 199 zł

0,5-16 mm² 0,5-6 mm² 1-10 mm²

0,5-16 mm²

0,5-6 mm²

1-10 mm²

0,5-16 mm²

0,5-6 mm²
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Zaciskarki mechaniczne - zestawy walizkowe

Zaciskarka z wymiennymi matrycami Z-003
 » mechanizm zapadkowy zwiększa siłę
 » walizka, 5 matryc, imbus
 » szybka wymiana matryc

 » boczne ładowanie tulejk i końcówek do zaciskarki
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » ergonomiczny uchwyt

 » mechanizm zapadkowy zwiększa siłę
 » matryce dokręcane wkrętakiem
 » szybka wymiana matryc
 » walizka, 5 matryc, wkrętak

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
12858 0,5-16 mm² 210 mm 699 zł

Model Zakres Rączki Cena PLN/szt.
Z-056YJD 0,5-16 mm² tworzywowe 250 zł

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
Z-003 0,5-16 mm² 210 mm 269 zł

0,5-16 mm² 0,5-6 mm² 1-10 mm² 0,5-6 mm²

0,5-16 mm² 0,5-6 mm² 1,5-10 mm² 0,5-6 mm² 213.255.187.068

0,5-16 mm² 0,5-6 mm² 1,5-16 mm²2x0,5-6 mm²
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Zestawy zaciskarek OP610
 » zaciskarka do końcówek izolowanych 1-10 mm²
 » zaciskarka do tulejek 1-10 mm²
 » boczny zacisk w szczypcach
 » wyprofilowany uchwyt
 » poręczny kształt

Zestawy z wymiennymi matrycami Z0040
 » nowoczesna przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » dedykowana walizka na matryce i zaciskarkę
 » w zestawie 5 matryc

Model Zakres Rączki Cena PLN/szt.
Z0040 0,5-16 mm² tworzywowe 279 zł

Model Zestaw Cena PLN/szt.
OP610 OP6I+OP10T 249 zł

Zaciskarki z wymiennymi matrycami i zestawy walizkowe

0,5-10 mm² 0,5-6 mm²

Zaciskarka z wymiennymi matrycami Z-006
 » nowoczesna przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » dedykowana walizka na matryce i zaciskarkę
 » w zestawie 5 matryc

Model Zakres Rączki Cena PLN/szt.
Z-006 0,5-16 mm² tworzywowe 299 zł0,5-16 mm² 0,5-6 mm² 1,5-10 mm² 0,5-6 mm² 213.255.187.068

0,5-16 mm²

0,5-6 mm²

1-6 mm²

0,5-6 mm²
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Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
Z-001 0,5-16 mm² 200 mm 249 zł

Zestawy walizkowy Z-001
 » przekładnia zapadkowa w rączce
 » szybka wymiana matryc
 » walizka, 5 matryc, imbus

Model Wymiary Cena PLN/szt.
ZWE-2 40x30x12 cm 299 zł

Model Zawartość Wymiary Cena PLN/szt.
ZWE-1 Walizka z wyposażeniem 350x295x75 mm 499 zł

Zaciskarki z wymiennymi matrycami i zestawy walizkowe

Zestawy walizkowy ZWE-1

 » zaciskarka do tulejek 0,25-10 mm² Z-10SA
 » automatyczny ściągacz izolacji EX500
 » zestaw wkrętaków VDE
 » 600 sztuk tulejek izolowanych 0,5mm2 / 8 mm
 » 600 sztuk tulejek izolowanych 0,75mm2 / 8 mm
 » 500 sztuk tulejek izolowanych 1mm2 / 8 mm
 » 400 sztuk tulejek izolowanych 1,5mm2 / 8 mm
 » 300 sztuk tulejek izolowanych 2,5mm2 / 10 mm
 » 200 sztuk tulejek izolowanych 4,0mm2 / 10 mm
 » 200 sztuk tulejek izolowanych 6,0mm2 / 10 mm
 » 100 sztuk tulejek izolowanych 10,0mm2 / 10 mm
 » organizer tworzywowy na tulejki i narzędzia

Zestawy walizkowy ZWE-2

 » zaciskarka do tulejek 0,25-10 mm² Z-10SA
 » automatyczny ściągacz izolacji E510
 » 600 sztuk tulejek izolowanych 0,5mm2 / 8 mm
 » 600 sztuk tulejek izolowanych 0,75mm2 / 8 mm
 » 500 sztuk tulejek izolowanych 1mm2 / 8 mm
 » 400 sztuk tulejek izolowanych 1,5mm2 / 8 mm
 » 300 sztuk tulejek izolowanych 2,5mm2 / 10 mm
 » organizer tworzywowy na wszystkie tulejki i narzędzi

0,5-16 mm² 0,5-6 mm² 1-6 mm² 0,5-6 mm²

0,25-10 mm²

0,25-10 mm²
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Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych

Zaciskarki do tulejek na kwadrat
 » idealna do tulejek pojedyńczych TI i podwójnych TP 
 » boczne ładowanie tulejki do zaciskarki
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » ergonomiczny uchwyt

Model Zakres Rączki Zacisk Cena PLN/
szt.

Z-64 0,25-6 mm² tworzywowe kwadrat 99 zł

Z-10S 0,14-10 mm² tworzywowe kwadrat 140 zł

Z-10SA 0,14-10 mm² gumowane kwadrat 159 zł

Zaciskarka do tulejek E16A
 » boczne ładowanie tulejki do zaciskarki
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » ergonomiczny uchwyt

Zaciskarka czołowa do tulejek EC16A
 » czołowe ładowanie tulejki do zaciskarki
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » ergonomiczny uchwyt

Zaciskarki do tulejek na sześciokąt
 » boczne ładowanie tulejki do zaciskarki
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » ergonomiczny uchwyt

Model Zakres Rączki Zacisk Cena PLN/
szt.

E16A 0,25-16 mm² gumowane czworokąt 349 zł

Model Zakres Rączki Zacisk Cena PLN/
szt.

EC16A 0,25-16 mm² gumowane czworokąt 499 zł

Model Zakres Rączki Typ Zacisk Cena PLN/szt.
Z66A 0,25-6 mm² gumowane prosta sześciokąt 199 zł

E10A 0,25-10 mm² gumowane wygięta sześciokąt 349 zł
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Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych

Zaciskarki do tulejek
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » boczny zacisk trapezowy
 » mechanizm zapadkowy
 » zacisk karbowany

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » boczny zacisk trapezowy
 » mechanizm zapadkowy
 » zacisk karbowany

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
Z2.5 0,25-2,5 mm² 145 mm 49 zł

Z6 0,5-6 mm² 140 mm 49 zł

Z16 0,5-16 mm² 220 mm 59 zł

Z35 10-35 mm² 220 mm 59 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

P2-10WF 0,25-10 mm² 23-7 200 mm 139 zł

P2-35WF 10-35 mm² 8-2 200 mm 139 zł

P2-50R 35-50 mm² 2-0 200 mm 199 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

P5-10WF 0,25-10 mm² 23-7 225 mm 109 zł

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » boczny zacisk trapezowy
 » mechanizm zapadkowy
 » zacisk karbowany

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

ZA-416 4-16 mm² 12-6 220 mm 139 zł

ZA-35WF 10-35 mm² 8-2 220 mm 139 zł

Zaciskarki do tulejek
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » boczny zacisk trapezowy
 » mechanizm zapadkowy
 » zacisk karbowany

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

MPM-616 6-16 mm² 10-6 230 mm 119 zł

MPM-1035 10-35 mm² 8-2 230 mm 119 zł

MPM-2550 25-50 mm² 2-0 230 mm 119 zł

Zaciskarki do tulejek serii Z
 » boczny zacisk karbowany
 » przekładnia nożycowa
 » zacisk karbowany
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Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych

Zaciskarki do tulejek
 » boczny zacisk trapezowy z karbowaniem
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » mechanizm zapadkowy
 » ergonomiczny uchwyt

Model Zakres AWG Długość Waga Cena PLN/szt.
E55 10-50 mm² 8-1/0 330 mm 0,76 kg 380 zł

E95 50-95 mm² 1/0-3/0 330 mm 0,77 kg 400 zł

E150 120-150 mm² 250-300 380 mm 0,80 kg 480 zł

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
E120WF 6-50 mm² 410 mm 1270 zł

Zaciskarki do tulejek
 » przekładnia stożkowa
 » ergonomiczny uchwyt
 » karbowany zacisk

Model Zakres Wymiary Cena PLN/szt.
S-70150 70-150 mm² 110x125 mm 820 zł

S-150240 150-240 mm² 110x125 mm 820 zł

Zaciskarki stołowe do tulejek
 » tulejki izolowane i nieizolowane
 » szybkie i łatwe zaciskanie
 » zacisk karbowany

E55E150

E95
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Zaciskarki do końcówek izolowanych

Zaciskarka do końcówek izolowanych
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

P2-30JC 0,5-6 mm² 20-10 200 mm 139 zł

P2-40J 0,25-6 mm² 23-10 200 mm 139 zł

P2-16C 10-16 mm² 7-5 200 mm 139 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

P5-40J 0,25-10 mm² 23-7 225 mm 119 zł

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » mechanizm zapadkowy
 » szczelny boczny zacisk
 » automatyczna blokada

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy
 » ZA-30j- rączki gumowane

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

ZA-30J 0,5-6 mm² 20-10 220 mm 139 zł

Z-30J 0,5-6 mm² 20-10 225 mm 129 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

12602 10-16 mm² 7-5 245 mm 590 zł

E18C 10-16 mm² 8-6 270 mm 339 zł

E35C 10-35 mm² 8-2 409 mm 499 zł

E18C

E35C
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Zaciskarki do końcówek nieizolowanych i konektorów

Zaciskarka do końcówek nieizolowanych
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
T16 0,75-16 mm² 350 mm 350 zł

E16 0,75-16 mm² 290 mm 299 zł

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

P5-10A 0,5-10 mm² 20-7 225 mm 119 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

ZA-1016 1,0-16 mm² 20-5 220 mm 139 zł

Zaciskarki do konektorów
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

P2-03BC 0,5-6 mm² 20-10 200 mm 139 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

ZA-03BC 0,5-6 mm² 20-10 230 mm 119 zł

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » konektory boczne nieizolowane
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

Z-05FL 0,5-2,5 mm² 22-14 230 mm 159 zł

Model Zakres AWG Długość Cena PLN/
szt.

Z-7FL 0,5-2,5 mm² 22-14 230 mm 159 zł

 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » konektory boczne izolowane
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy
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Zaciskarki do końcówek, RJ, BNC i złącz MC3/MC4

Zaciskarka do końcówek telefonicznych RJ
 » szczelny boczny zacisk z przekładnią zwiększającą siłę nacisku
 » mechanizm zapadkowy 

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
Z-002 BNC 630 mm 280 zł

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
Z-2008R RJ45-10-11/12 205 mm 99 zł

Zaciskarki do końcówek BNC 
 » zaciska: RG55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212
 » 222, 223, 303, 304, 400, bELDEN 8279, 8281, 9231, 9252
 » przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » szczelny boczny zacisk
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres Długość Cena PLN/szt.
P2-05H 1.72-8.1 mm 205 mm 139 zł

ZA-05H 1.72-8.1 mm 220 mm 100 zł

 » szczelny regulowany czterostronny boczny zacisk
 » precyzyjna przekładnia zwiększa siłę nacisku
 » mechanizm zapadkowy

Model Zakres Waga Długość Cena PLN/
szt.

Z-1-4 0,5-2,5 mm² 0,6 kg 230 mm 1280 zł

Zestawy walizkowy BNC Z-002
 » Profesjonalny zestaw narzędzi do obróbki przewodów koncentrycznych 

zawiera wszystko, co jest niezbędne do prawidłowego zaciskania złączy 
na przewodach RG6, RG58, RG11, RG174 i innych. Całość dostarczana 
w poręcznej walizce.
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Zaciskarki elektryczne i pneumatyczne

Zaciskarki produkcyjne
 » Automaty do zaciskania i ściągania izolacji 
 » Indywidualny dobór matryc
 » Urządzenia pneumatyczne
 » Urządzenia elektryczne
 » Powtarzalność zacisków

EC-65 Elektryczna przemysłowa zaciskarka stołowa z wymiennymi matrycami
 » dzięki wytrzymałej konstrukcji i prostej obsłudze odpowiednia jest zarówno do krótkich uruchomień jak i produkcji seryjnej
 » urządzenie umożliwia precyzyjne zaciskanie końcówek i tulejek kablowych w zakresie 0,08-50 mm²
 » dla indywidualnych wymagań produkujemy matryce według wymagań klienta
 » zużycie energi to niecałe 160 VA co przenosi się na niższe koszty produkcji
 » wszechstronna dzięki zastosowaniu szerokiej gamie matryc i lokatorów
 » zaciskarka jest bardzo mobilna i nie wymaga sprężonego powietrza
 » bardzo duży wybór matryc zaciskających
 » aplikatory dostosowane do końcówek
 » dwa tryby pracy seryjnej
 » regulowana siła docisku
 » zasilanie 230V, 50 Hz

Model Zakres Zasilanie Waga Matryce Cena PLN/szt.
EC-65 0,1-50 mm² 230V/50Hz 10 kg strona 33 11500 zł
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Matryce do zaciskarki EC-65

E0160SQ
0,08-6 mm²

E0160
0,14-6 mm²

E1025
10-25 mm²

E1025L
10-25 mm²

E3550
35-50 mm²

I0115
0,1-1,5 mm²

E4099TWIN
4-10 mm²

I0560
0,5-6 mm²

I0560AS
0,5-6 mm²

I0560J
0,5-6 mm²

I2560UF
2,5-6 mm²

I1425UF
0,14-2,5 mm²

I1525F
1,5-2,5 mm²

R0115
0,1-1,5 mm²

R0115E
0,1-1,5 mm²

R0508A
0,5-0,75 mm²

R0560
0,5-6 mm²

R0515A
0,5-1,5 mm²

R1025A 
1-2,5 mm²

D0140
0,14-4 mm²

T0140
0,1-4 mm²

D6099
6-10 mm²

T4099E
4-10 mm²

T0599Q
0,5-10 mm²

T160Q
16 mm²

Matryce do zaciskarki EC-65
 » inne rozmiary na zamówienie
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Zaciskarki elektryczne i pneumatyczne

Model Zakres Zasilanie Waga Cena PLN/szt.
E-MC-25 0,5-2,5 mm² 230V/50Hz 12 kg 19900 zł

E-MC-25 Elektryczna automatyczna zaciskarka do tulejek ze ściągaczem izolacji 
Dzięki zastosowaniu bardzo bogatej bazy matryc zaciskarką MC 25 można zacisnąć wiele modeli tulejek izolowanych. Proces 
ściągania izolacji, nakładania tulejki i prasowania uruchamiany jest automatycznie zaraz po umieszczeniu przewodu w maszynie. 
Dodatkowym atutem jest możliwość szybkiej wymiany matrycy zaciskającej na inny przekrój. Samo ściąganie izolacji, nakładanie 
tulejek izolowanych z taśmy i zaciskanie jej wykonywane jest w jednym zautomatyzowanym procesie. Urządzenie ułatwia 
i przyśpiesza proces produkcyjny, oraz pozwala uniknąć niepoprawnych zaciśnięć. Dzięki tym właściwością urządzenie to jest 
nieoddzownym pomocnikiem przy obróbce przewodów i prefabrykacji wszelakiego typu rozdzielnic i automatyce przemysłowej.

 » dzięki wytrzymałej konstrukcji i prostej obsłudze odpowiednia jest zarówno do krótkich uruchomień jak i produkcji seryjnej.
 » urządzenie umożliwia ściąganie izolacji i precyzyjne zaciskanie izolowanych tulejek kablowych w zakresie 0,5-2,5 mm².
 » zaciskarka jest bardzo mobilna i nie wymaga sprężonego powietrza.
 » niskie zużycie energi przenosi się na niższe koszty produkcji.
 » wszechstronna dzięki zastosowaniu szerokiej gamy matryc.
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Zaciskarki elektryczne i pneumatyczne

E-MC-40 Automatyczna zaciskarka do tulejek ze ściągaczem izolacji
 » urządzenie umożliwia ściąganie izolacji i precyzyjne zaciskanie 

izolowanych tulejek kablowych w zakresie 0,5-10 mm².
 » dzięki wytrzymałej konstrukcji i prostej obsłudze zaciskarka 

odpowiednia jest zarówno do krótkich uruchomień jak 
i długoterminowej produkcji seryjnej.

 » zaciskarka E-MC-40 jest bardzo mobilnym i kompaktowym 
urządzeniem, wymaga dodatkowo sprężonego powietrza.

 » niskie zużycie energi przenosi się na niższe koszty produkcji.
 » wszechstronna dzięki zastosowaniu szerokiej gamy matryc.

Model Zakres Zasilanie Waga Cena PLN/
szt.

E-MC-40 0,5-1,5 mm² 230V/5bar 29 kg 33900 zł

E-MC-40L 4-10 mm² 230V/5bar 29 kg 29900 zł

ETC-1 Automatyczna zaciskarka do tulejek i końcówek kablowych 
 » bardzo duży wybór matryc zaciskających (str. 39)
 » dwa tryby przemysłowej pracy seryjnej
 » licznik operacji wykonanych
 » szuflada na akcesoria

Model Zasilanie Siła Cena PLN/szt.
ECT-1 230V/50Hz 12,7 kN 5950 zł
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Zaciskarki pneumatyczne do tulejek

ZP66X Pneumatyczna zaciskarka  
do tulejek 0,08-10 mm²
 » szybkie i łatwe zaciskanie tulejek izolowanych i nieizolowanych
 » idealne do zakuwania seryjnego przewodów
 » sterowanie nożne
 » głowica boczna

Zaciskarka pneumatyczna do tulejek izolowanych 
i nieizolowanych
 » szybkie i łatwe zaciskanie tulejek izolowanych i nieizolowanych
 » idealne do zakuwania seryjnego przewodów
 » sterowanie pneumatyczne nożne
 » szeroki wybór matryc:
 » MP1: 95-120 mm²
 » MP2: 35-95 mm²
 » MP3: 0,25-25 mm²

Model Zakres Siła Zasilanie Waga Cena PLN/szt.
ZP-120T 0,08-120 mm² 18 kN 5-7  bar 4,8 kg 4850 zł

Model Zakres Zasilanie Waga Cena PLN/szt.
ZP66X 0,08-10 mm² 5-7  bar 5 kg 4500 zł
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Zaciskarki pneumatyczne do tulejek

Zaciskarki pneumatyczne stołowe do tulejek
 » szybkie i łatwe zaciskanie tulejek izolowanych i nieizolowanych
 » wersja stołowa wyposażona w nożny przycisk sterujący
 » idealne do zakuwania seryjnego przewodów

Model Zakres Siła Waga Cena PLN/szt.
E-AC-25T 0,25-2,5 mm² 13 kN 1 kg 1999 zł

E-AC-40T 0,25-4 mm² 13 kN 1 kg 2599 zł

E-AC-100T 4-10 mm² 13 kN 1 kg 2199 zł

Zaciskarka pneumatyczna ręczna do tulejek
 » szybkie i łatwe zaciskanie tulejek izolowanych i nieizolowanych
 » idealne do zakuwania seryjnego przewodów
 » ręczny przycisk sterujący

Model Zakres Siła Waga Cena PLN/szt.
E-AC-25 0,25-2,5 mm² 13 kN 0,4 kg 1400 zł

E-AC-40 0,25-4 mm² 13 kN 0,4 kg 2100 zł

E-AC-100 4-10 mm² 13 kN 1 kg 1800 zł
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Zaciskarki pneumatyczne

Pneumatyczna zaciskarka stołowa uniwersalna ZP-UNI
 » szybkie i łatwe zaciskanie tulejek izolowanych i nieizolowanych
 » bardzo duży wybór matryc zaciskających (strona 39)
 » wersja stołowa wyposażona w nożny przycisk sterujący
 » idealne do zakuwania seryjnego przewodów
 » produkcja nietypowych matryc
 » szybka wymiana matryc
 » regulowana siła docisku

Model Zakres Siła Waga Cena PLN/
szt.

ZP-UNI 0,01-50 mm² 25 kN 6 kg 2900 zł

Zaciskarka pneumatyczna stołowa ZP
 » wersja stołowa wyposażona w nożny przycisk sterujący
 » idealne do zakuwania seryjnego przewodów
 » szeroki wybór matryc zaciskających
 » regulowana siła docisku

Model Zakres Siła Waga Cena PLN/
szt.

ZP-50 4-70 mm² 20 kN 6 kg 4900 zł

ZP-300 6-300 mm² 80 kN 11 kg 6900 zł
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Matryce wymienne do zaciskarek produkcyjnych

Wymienne matryce do zaciskarek elektrycznych, pneumatycznych i ręcznych

A16WFA26TW

A30JC

A03BC

4-16mm22x0.5-6mm2

1.0-6mm2

0.5-6mm2

A04WFL A0616WFL

A30J VA-0256BJ

A03B

0.5-4mm2 6,10,16mm2

0.5-6mm2 0.25-6mm2

1.5-6mm2

A625GFL A35WF

A06WF2C

A03C

6-25mm2 10-35mm2

0.5-2.5mm2

0.5-6mm2

A05FL / A-FL

4.8-6.3mm2/4.8mm2

A07FL

1.25-2.5mm2

A02H1A02H A02H2

8.8mm/8.1mm
6.5mm

8.0mm/6.4mm
1.7mm/1.0mm

6.5mm/5.4mm
1.7mm

A05H

A1HK

4.5mm/6.5mm/7.0mm
1.7mm/1.0mm

2mm/2.2mm/2.4mm2

A457

5.4mm/8.0mm
11.0mm2

A2HK

0.5-4mm2

A1050A3HK

10A-50A4-10mm2

A1016

A5516

A0510

0.5-16mm2

5.5-16mm2

0.5-10mm2

A101 VA-1510ND

1.5-10mm2 1.5-10mm2

A10

1.5-6mm2
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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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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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