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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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Mini kamery inspekcyjne RUNPOCAM     

RUNPOCAM
 » idealna do inspekcji instalacji elektrycznych, rur, przepustów,  podwieszanych sufitów,
 » funkcja robienia zdjęć, nagrywanie filmów w hD, oraz dźwięku
 » głowica podświetlana diodą LED
 » gwint M6

Przykłady zastosowań kamety inspekcyjnej 

Model Długość Cena PLN/szt.
10105 5 m 1700 zł

10106 10 m 1800 zł

10107 20 m 1850 zł

A

CB

ED

F G

DłUgie ODLegłOŚCi 
w RURACh

do 40 m obustronnie

do 20 m

iNsPekCje RUR
od Ø 20 mm

iNsPekCjA RUR
także o dużych średnicach

sUfity PODwieszANe
inspekcja nad stelażami

iNsPekCjA i seRwis 
weNtyLACji 

kONtROLA izOLACji 
ŚCiAN

iNsPekCjA 360°
sufity podwieszane

iNsPekCjA kANAłów 
PRzyPODłOgOwyCh

wyPOsAżeNie sPeCjALNe
do mikrokontroli
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Mini kamery inspekcyjne RUNPOCAM - akcesoria

sposoby połączeń kompatybilne ze wszystkimi produktami Rtg 6 mm 

hak końcowy 
RTG Ø 6 mm

RUNPOCAM
2 x RTG Ø 6 mm

Systemy przeciągania kabli 
z głowicą RTG Ø 6 mm:

końcówka RUNPOGLIDER  
2 x RTG Ø 6 mm

Złączka podwójna 
2 x RTG Ø 6 mm

Adapter ochronny do kamer
 » szybkie i bezpieczne prowadzenie w dużych rurach
 » zabezpiecza i udostępnia dodatkowy uchwyt
 » kompatybilny z RUNPOCAM

Model gwint Cena PLN/szt.
20468 RTG 6 mm 75 zł

Latarka akumulatorowa LeD
 » wodoodporna konstrukcja IP67
 » uchwyt boczny i czołowy
 » ładowanie poprzez USb

Dodatkowe mikrokamery
 » wodoodporna konstrukcja IP 67
 » podświetlanie diodami LED

Model Rozmiar kam. Długość Cena PLN/szt.
20488 3,9 mm (320x240) 1 m 410 zł

20481 9 mm (720x576) 0,8 m 260 zł

Dodatkowe kamery STANDARD 13 mm
 » wodoodporna konstrukcja IP 67
 » podświetlanie diodami LED

Model gwint Cena PLN/szt.
20485 RTG 6 mm 75 zł

Model Długość kam. Długość Cena PLN/szt.
20478 30 mm 5 m 650 zł

20479 30 mm 10 m 680 zł

20480 30 mm 20 m 715 zł
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Wciągarki do kabli i przewodów EXPERT        

włókno szklane do przeciągania kabli Ø 4,5 i 6 mm
 » szybki system do wciągania, zaciągania kabli i przewodów
 » czyszczenie i udrażnianie rur, przepustów i kanalizacji
 » szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów dodatkowych
 » włókno na stojaku
 » gwint M6

Profi-set

standard-set

zestaw standard-set zestaw Profi-set

innowacyjny system podwójnego uchwytu wylotu włókna szklanego innowacyjny system podwójnego uchwytu wylotu włókna szklanego

stalowa wytrzymała konstrukcja rozkładane teleskopowe stopy wraz ze schowkiem na akcesoria

hamulec bębna stalowa wytrzymała konstrukcja z hamulcem bębna

akcesoria dodatkowe (opis poniżej)

Przekrój/długość standard-set waga Cena PLN/szt. Profi-set waga Cena PLN/szt.
Ø 4,5mm/30m 10054 3,5 kg 720 zł 10052 4,3 kg 980 zł

Ø 4,5mm 40 m 10056 3,7 kg 820 zł 10055 4,6 kg 1080 zł

Ø 4,5mm 50 m 10058 3,9 kg 920 zł 10057 4,8 kg 1180 zł

Ø 4,5mm 60 m 10048 4,1 kg 1020 zł 10047 5,1 kg 1280 zł

Ø 4,5mm 80 m 10051 4,6 kg 1200 zł 10050 5,5 kg 1490 zł

Ø 6mm 40 m 10060 6,9 kg 999 zł 10059 7,8 kg 1200 zł

Ø 6mm 50 m 10062 7,1 kg 1100 zł 10061 8,0 kg 1300 zł

Ø 6mm 60 m 10064 7,3 kg 1200 zł 10063 8,2 kg 1440 zł

Ø 6mm 80 m 10066 7,7 kg 1470 zł 10065 8,6 kg 1690 zł

Akcesoria dodatkowe dołączone do zestawu Profi-set
 » 2 x tulejka początkowa
 » 1 x złączka
 » 1 x szekla
 » 1 x klej
 » 1 x rolka

Rozkładane stopy ze schowkiem na akcesoria Profi-set

Szybki wybieg włókna Automatyczny hamulec 
wybiegu włókna
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Wciągarki do kabli i przewodów EXPERT        

włókno szklane do przeciągania kabli Ø 7,5/ 9/ 11/ 15 mm
 » szybki system do wciągania, zaciągania kabli i przewodów z licznikiem metrów
 » czyszczenie i udrażnianie rur, przepustów i kanalizacji
 » szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów dodatkowych
 » włókno umieszczone na stojaku z końcówkami
 » gwint M12, licznik metrów

Model Przekrój Długość Ø stojaka gwint waga Cena PLN/szt.
10076 Ø 7,5 mm 40 m 730 mm M12 9,6 kg 1500 zł

10077 Ø 7,5 mm 50 m 730 mm M12 10,2 kg 1600 zł

10078 Ø 7,5 mm 60 m 730 mm M12 10,9 kg 1700 zł

10079 Ø 7,5 mm 80 m 730 mm M12 12,2 kg 1800 zł

10080 Ø 7,5 mm 100 m 730 mm M12 13,5 kg 1900 zł

10091 Ø 7,5 mm 120 m 730 mm M12 14,8 kg 2050 zł

10081  Ø 9 mm 40 m 730 mm M12 10,7 kg 1500 zł

10082 Ø 9 mm 50 m 730 mm M12 11,6 kg 1600 zł

10083 Ø 9 mm 60 m 730 mm M12 12,6 kg 1750 zł

10084 Ø 9 mm 80 m 730 mm M12 14,5 kg 1850 zł

10085 Ø 9 mm 100 m 730 mm M12 18,1 kg 2100 zł

10086 Ø 9 mm 120 m 730 mm M12 19,9 kg 2200 zł

10092 Ø 11 mm 100 m 1000 mm M12 31,6 kg 2600 zł

10093 Ø 11 mm 120 m 1000 mm M12 34,3 kg 2800 zł

10094 Ø 11 mm 150 m 1000 mm M12 38,7 kg 3300 zł

10095 Ø 11 mm 200 m 1000 mm M12 45,6 kg 3800 zł

10096 Ø 11 mm 250 m 1000 mm M12 53,2 kg 4200 zł

10097 Ø 11 mm 300 m 1000 mm M12 59,6 kg 4600 zł

10099 Ø 15 mm 150 m 1400 mm M12 87,5 kg 9900 zł

10100 Ø 15 mm 200 m 1400 mm M12 101,3 kg 10800 zł

10101 Ø 15 mm 250 m 1400 mm M12 115,3 kg 11900 zł

10102 Ø 15 mm 300 m 1400 mm M12 129,1 kg  12500 zł

10103 Ø 15 mm 350 m 1400 mm M12 143,1 kg 13900 zł

10104 Ø 15 mm 400 m 1400 mm M12 157,3 kg 14900 zł

RUNPOCAM 
kOMPAtyBiLNe
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Wciągarki i pręty do kabli i przewodów STANDARD        

wciągarki do przewodów z włókna 
szklanego stANDARD
 » szybki system do wciągania, zaciągania kabli i przewodów
 » czyszczenie i udrażnianie rur, przepustów i kanalizacji
 » szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów dodatkowych
 » kolor włókna: żółty, niebieski, czerwony, zielony
 » włókno umieszczone na stojaku transportowym
 » końcówki montażowe w zestawie

Model Ø włókna Długość Cena PLN/szt.
WSZ-4,5/30 4,5 mm 30 m 599 zł

WSZ-4,5/50 4,5 mm 50 m 659 zł

WSZ-6/50 6 mm 50 m 890 zł

WSZ-6/100 6 mm 100 m 1200 zł

WSZ-6/200 6 mm 200 m 1800 zł

WSZ-8/80 8 mm 80 m 1350 zł

WSZ-8/100 8 mm 100 m 1450 zł

WSZ-10/100 10 mm 100 m 1610 zł

WSZ-10/150 10 mm 150 m 2190 zł

WSZ-10/200 10 mm 200 m 2700 zł

WSZ-11/150 11 mm 150 m 2500 zł

WSZ-11/200 11 mm 200 m 2900 zł

WSZ-11/250 11 mm 250 m 3500 zł

WSZ-12/200 12 mm 200 m 3100 zł

WSZ-12/250 12 mm 250 m 3900 zł

WSZ-13/250 13 mm 250 m 4200 zł

WSZ-13/300 13 mm 300 m 4520 zł

WSZ-14/200 14 mm 200 m 4100 zł

wciągarka do kabli i przewodów w kasecie POweR ReX
 » szybkie rozwijanie i zwijanie na obrotnicy kasetowej 
 » rozdudowany zestaw akcesoriów dodatkowych
 » zwiększa odporność na zginanie i tarcie
 » włókno idealne do wąskich zakrętów
 » solidna tworzywowa obudowa
 » obciążenie 450 kg

Model Przekrój Długość waga Cena PLN/
szt.

10087 Ø 3 mm 20 m 1,12 kg 370 zł

10088 Ø3 mm 30 m 1,24 kg 430 zł

10089 Ø3 mm 40 m 1,34 kg 460 zł

10090 Ø3 mm 50 m 1,46 kg 510 zł

Ø

3 mm 16–50 mm 55 mm 450 Kg 120 Kg

R

RUNPOCAM 
kOMPAtyBiLNe
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Włókna szklane - pręty luzem bez stojaka

Pręty z włókna szklanego do wciągania kabli i przewodów
 » szybki system do wciągania, zaciągania kabli i przewodów
 » szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów dodatkowych
 » czyszczenie i udrażnianie rur, przepustów i kanalizacji
 » włókno wyposażone w końcówki gwintowane
 » zestaw bez stojaka

Model Przekrój Długość gwint Cena PLN/szt.
20413  Ø 3 mm 20 m M6 140 zł

20104 Ø 3 mm 30 m M6 180 zł

20105 Ø 3 mm 40 m M6 200 zł

20106 Ø 3 mm 50 m M6 230 zł

20311 Ø 4,5 mm 30 m M6 280 zł

20312 Ø 4,5 mm 40 m M6 330 zł

20313 Ø 4,5 mm 50 m M6 380 zł

20314 Ø 4,5 mm 60 m M6 440 zł

20315 Ø 4,5 mm 80 m M6 550 zł

20317  Ø 6 mm 40 m M6 350 zł

20318 Ø 6 mm 50 m M6 430 zł

20319 Ø 6 mm 60 m M6 480 zł

20320 Ø 6 mm 80 m M6 600 zł

20368 Ø 7,5 mm 40 m M12 440 zł

20369 Ø 7,5 mm 50 m M12 490 zł

20370 Ø 7,5 mm 60 m M12 560 zł

20371 Ø 7,5 mm 80 m M12 700 zł

20372 Ø 7,5 mm 100 m M12 800 zł

20414 Ø 7,5 mm 120 m M12 900 zł

20373 Ø 9 mm 40 m M12 490 zł

20374 Ø 9 mm 50 m M12 550 zł

20375 Ø 9 mm 60 m M12 650 zł

20376 Ø 9 mm 80 m M12 800 zł

20377 Ø 9 mm 100 m M12 1000 zł

20378 Ø 9 mm 120 m M12 1100 zł

20386 Ø 11 mm 100 m M12 1400 zł

20417 Ø 11 mm 120 m M12 1600 zł

20418 Ø 11 mm 150 m M12 2050 zł

20419 Ø 11 mm 200 m M12 2500 zł

20420 Ø 11 mm 250 m M12 3500 zł

20421 Ø 11 mm 300 m M12 3890 zł

20178 Ø 15 mm 350 m M16 tel.

20179 Ø 15 mm 400 m M16 tel.

Ø

3 mm 16-50 mm 55 mm 450 kg

4,5 mm 30–80 mm 120 mm 1300 kg

6 mm 40–100 mm 168 mm 2200 kg

7,5 mm 50–120 mm 500 mm 3400 kg

9,5 mm 60–200 mm 620 mm 4500 kg

11 mm 80–250 mm 770 mm 6200 kg

15 mm 180–450 mm 1200 mm 6200 kg

R
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Wciągarki i przepychacze do kabli i przewodów        

wciągania kabli i przewodów RUNPO
 » szybkie rozwijanie i zwijanie na obrotnicy kasetowej 
 » zwiększa odporność na zginanie i tarcie
 » taśma idealna do wąskich zakrętów
 » solidna tworzywowa obudowa
 » obciążenie 270 kg

Model Przekrój Długość Opis waga Cena PLN/szt.
10013 Ø 5,3 mm 20 m zestaw kasetowy RUNPO 1,06 kg 520 zł

10014 Ø 5,3 mm 30 m zestaw kasetowy RUNPO 1,30 kg 580 zł

20240 Ø 5,3 mm 20 m linka RUNPO 0,46 kg 390 zł

20241 Ø 5,3 mm 30 m linka RUNPO 0,66 kg 450 zł

20242 Ø 5,3 mm 40 m linka RUNPO 0,86 kg 520 zł

Automatyczny przepychacz do linek RUNPOteC Rt 2008
 » szybkie i bezproblemowe przepychanie kabli w każdych warunkach 
 » zwiększa odporność na zginanie i tarcie
 » taśma idealna do wąskich zakrętów
 » solidna tworzywowa obudowa
 » obciążenie 270 kg

Model Przekrój Długość Opis waga Cena PLN/szt.
10001 Automatyczny przepychacz do linek 1,12 kg 899 zł

30017 Ø 4 mm 10 m linka spiralna RUNPOGLIDER spiral MET - 92 zł

30018 Ø 4 mm 15 m linka spiralna RUNPOGLIDER spiral MET - 120 zł

30019 Ø 4 mm 20 m linka spiralna RUNPOGLIDER spiral MET - 150 zł

30020 Ø 4 mm 25 m linka spiralna RUNPOGLIDER spiral MET - 170 zł

30021 Ø 4 mm 30 m linka spiralna RUNPOGLIDER spiral MET - 190 zł

Ø

5,3 mm 16–40 mm 15 mm 270 Kg

R



255

Wciągarki stalowe i nylonowe do przewodów        

stalka eBs30 do wciągania przewodów
 » szybkie rozwijanie i zwijanie 
 » idealna do przeciągania kabli
 » taśma stalowa profilowana
 » tworzywowe opakowanie

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
EBS30 stalka 3.2x1.6 mm 30 m 100 zł

stalka eAs15 do wciągania przewodów
 » szybkie rozwijanie i zwijanie 
 » idealna do przeciągania kabli
 » taśma stalowa profilowana
 » tworzywowe opakowanie

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
EAS15 stalka 3.2x1.6 mm 15 m 80 zł

wciągania kabli i przewodów - włókno eBf
 » zwiększona odporność na tarcie
 » idealna do wąskich zakrętów
 » solidna obudowa
 » włókno szklane

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
EBF30 włókno 3.7 mm 30 m 370 zł

EBF60 włókno 3.7 mm 60 m 550 zł

Linka tworzywowa do wciągania 
przewodów
 » wzmocnione tworzywo elastyczne
 » wytrzymałość 170 kg
 » końcówki w zestawie
 » średnica 4 mm

Pręty z nylonu do wciągania kabli
 » wzmocniony nylon o sile zrywającej 300 kg
 » końcówka w zestawie

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
EN415C nylon 4 mm 15 m 40 zł

EN430C nylon 4 mm 30 m 80 zł

Linka nylonowa do wciągania kabli Ø 4,5
 » wzmocniony nylon
 » końcówki w zestawie

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
20060 nylon 4 mm 5 m 27 zł

20061 nylon 4 mm 10 m 31 zł

20062 nylon 4 mm 15 m 38 zł

20063 nylon 4 mm 20 m 45 zł

20064 nylon 4 mm 25 m 55 zł

20065 nylon 4 mm 30 m 60 zł

Model Opis Długość Cena PLN/szt.
30027 tworzywo 4 mm 5 m 58 zł

30028 tworzywo 4 mm 10 m 65 zł

30029 tworzywo 4 mm 15 m 75 zł

30030 tworzywo 4 mm 20 m 90 zł

30042 tworzywo 4 mm 25 m 105 zł

30043 tworzywo 4 mm 30 m 120 zł
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Akcesoria do włókien szklanych        

Obrotowa głowica 
elastyczna 
RUNPOgLiDeR

Model gwint Obciążalność Cena PLN/szt.
20238 M6 270 kg 120 zł

Model gwint Ø głowicy Cena PLN/szt.
20116 M6 7 mm 29 zł

20303 M6 10 mm 33 zł

20119 M6 13 mm 35 zł

Model gwint Ø otworu Cena PLN/szt.
20411 M6 7 mm 29 zł

30208 M6 8 mm 33 zł

Model gwint Materiał Cena PLN/szt.
20280 M6 stal nierdzewna 53 zł

20383 M12 stal nierdzewna 96 zł

20194 M16 stal 370 zł

Model gwint Ø rolki Cena PLN/szt.
20279 M6 25 mm 63 zł

20382 M12 50 mm 130 zł

20195 M16 70 mm 450 zł

Model gwint Ø głowicy Cena PLN/szt.
20404 M12 na M6 30 mm 89 zł

20409 M12 na M6 20 mm 80 zł

gumowy uchwyt do przepychania włókna
 » zapobiega ślizganiu się rąk 

podczas 
pracy

 » ułatwia 
wciąganie 
prętów

Model Ø włókna Cena PLN/szt.
30070 3-12 mm 25 zł

Model gwint Ø otworu Cena PLN/szt.
20428 M6 1,5 mm 24 zł

20427 M6 2,0 mm 25 zł

głowica elastyczna

głowica oczkowa

szekla

Rolka prowadząca

głowica czołowa z redukcją

głowica z linką

tulejka początkowa  
z gwintem

Model Ø włókna gwint Cena PLN/szt.
20107 3 mm M6 25 zł

20322 4,5 mm M6 39 zł

20316 6 mm M6 42 zł

20381 7,5 mm M12 35 zł 

20379 9 mm M12 35 zł

20422 11 mm M12 40 zł

30078 15 mm M16 200 zł

tulejka łącząca  
z gwintem

tulejka łącząca  
wklejana

Model gwint Ø tulejki Cena PLN/szt.
20251 M6 4,5 mm 130 zł

20387 M12 7,5 mm 134 zł

20187 M16 - 135 zł 

Model Ø włókna ilość sztuk Cena PLN/szt.
20108 3 mm 2 25 zł

20323 4,5 mm 3 48 zł

20321 6 mm 2 50 zł

20380 7,5 mm 1 50 zł 

20412 9 mm 1 50 zł

20423 11 mm 1 58 zł

30080 15 mm 1 220 zł

klej do włókien szklanych

Model Pojemność Rodzaj Cena PLN/szt.
30050 3 g jednoskładnikowy 28 zł

30067 24 ml dwuskładnikowy 79 zł
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Wciągarki do kabli i przewodów, stojaki, akcesoria        

hak manipulacyjny
 » do sufitów podwieszanych
 » do wąskich przestrzenii
 » obrotnica w zestawie

Model gwint Min. otwór Cena PLN/szt.
30239 M6 6,5 cm 75 zł

Model gwint zasilanie Cena PLN/szt.
20059 M6 AAA 85 zł

Model Opis Pojemność Cena PLN/szt.
30467 Żel 0,25 kg 25 zł

30064 Żel 1 kg 50 zł

52055381 Żel 5 kg 249 zł

52055382 Żel 10 kg 450 zł

52055378 Spray 400 ml 49 zł

Latarka LeD

żele i pianki poślizgowe  
do wciągania kabli

stojaki do włókien szklanych

Model Ø włókna Ø stojaka Cena PLN/szt.
20202 4,5 mm 330 mm 480 zł

20300 6 mm 530 mm 590 zł

20405 7,5-9 mm 730 mm 1150 zł

20416 11 mm 1000 mm 1350 zł 

20497 15 mm 1400 mm 6300 zł

Model Ø włókna Cena PLN/szt.
20408 3 mm 80 zł

20250 4,5 mm 85 zł

20252 6 mm 140 zł

20384 7,5 mm 165 zł

20385 9 mm 180 zł

20424 11 mm 210 zł

20197 15 mm 500 zł

zestawy naprawcze do włókien szklanych

zestaw prętów bazaltowych do kabli
 » szybki system do wciągania, zaciągania kabli i przewodów
 » czyszczenie i udrażnianie rur, przepustów i kanalizacji
 » szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów dodatkowych
 » do przedłużania standardowych zestawów na stojakach
 » torba transportowa w zestawie

Model Opis zestawu Cena PLN/szt.

10020 zestaw 19 części 
z hakiem i latarką 520 zł

10016 zestaw 17 części 440 zł
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Opończe kablowe        

Opończe kablowe stANDARD
 » opończa przeznaczona do czołowego lub przelotowego uciągu kabli
 » do kabli energetycznych i telefonicznych
 » zabezpiecza przewód przed wyrwaniem

Model Ø zakres pracy Obciążenie max. Długość typ Cena PLN/szt.
D-05 7-12 mm 300 kg 315 mm jednoucha 99 zł

C-01 7-13 mm 300 kg 315 mm dwuucha 15 zł

S-01 10-20 mm 1860 kg 600 mm jednoucha 120 zł

D-02 12-19 mm 1590 kg 550 mm jednoucha 125 zł

C-02 13-18 mm 400 kg 365 mm dwuucha 140 zł

C-03 18-25 mm 600 kg 465 mm dwuucha 139 zł

D-07 18-24 mm 600 kg 365 mm jednoucha 159 zł

D-08 25-38 mm 700 kg 465 mm jednoucha 169 zł

S-03 30-40 mm 3696 kg 600 mm jednoucha 189 zł

S-04 40-50 mm 5490 kg 600 mm jednoucha 220 zł

D-10 48-60 mm 2000 kg 715 mm jednoucha 249 zł

C-07 60-75 mm 2000 kg 1110 mm dwuucha 259 zł

D-12 75-90 mm 2500 kg 930 mm jednoucha 275 zł

S-07 80-95 mm 7320 kg 600 mm jednoucha 280 zł

D-13 90-115 mm 2500 kg 1045 mm jednoucha 299 zł

D-14 110-135 mm 3000 kg 1170 mm jednoucha 350 zł

D-15 130-150 mm 3000 kg 1295 mm jednoucha 399 zł

Opończe kablowe PROfi - jednouche

Model Ø zakres pracy Cena PLN/szt.
OPK12/15 10-15 mm 385 zł

OPK12/20 15-20 mm 355 zł

OPK12/30 20-30 mm 295 zł

OPK12/40 30-40 mm 305 zł

OPK12/50 40-50 mm 315 zł

OPK12/60 50-60 mm 325 zl

OPK12/70 60-70 mm 335 zł

OPK12/80 70-80 mm 345 zł

OPK12/90 80-90 mm 360 zl

OPK12/100 90-100 mm 375 zł

Opończe kablowe PROfi - dwuuche

Model Ø zakres pracy Cena PLN/szt.
OPK15/15 10-15 mm 435 zł

OPK15/20 15-20 mm 405 zł

OPK15/30 20-30 mm 350 zł

OPK15/40 30-40 mm 360 zł

OPK15/50 40-50 mm 370 zł

OPK15/60 50-60 mm 380 zł

OPK15/70 60-70 mm 395 zł

OPK15/80 70-80 mm 410 zł

OPK15/90 80-90 mm 425 zł

OPK15/100 90-100 mm 440 zł
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Opończe kablowe        

Opończe kablowe PROfi gt
 » przeznaczone do czołowego lub przelotowego uciągu kabli
 » do kabli energetycznych i telefonicznych
 » zabezpieczają przed wyrwaniem

Opończe kablowe RUNPO z
 » przeznaczone do czołowego lub przelotowego uciągu kabli
 » do kabli energetycznych i telefonicznych
 » siła zrywająca 200 kg

Opończe kablowe z gwintem
 » przeznaczone do czołowego lub przelotowego uciągu kabli
 » do kabli energetycznych i telefonicznych
 » zabezpieczają przed wyrwaniem

Model Ø zakres pracy Obciążenie max. wymiar M wymiar e Cena PLN/szt.
GT1925 19-25 mm 3085 kg 228 mm 914 mm 250 zł

GT2631 26-31 mm 4354 kg 228 mm 914 mm 270 zł

GT3849 38-49 mm 7439 kg 279 mm 914 mm 330 zł

GT5063 50-63 mm 8391 kg 304 mm 914 mm 390 zł

GT6476 64-76 mm 11113 kg 304 mm 914 mm 450 zł

GT7688 76-88 mm 11113 kg 355 mm 914 mm 490 zł

GT89101 89-101 mm 14061 kg 355 mm 1016 mm 500 zł

GT102114 102-114 mm 14510 kg 381 mm 1067 mm 550 zł

GT115127 115-127 mm 15420 kg 406 mm 1118 mm 600 zł

GT128152 128-152 mm 16330 kg 432 mm 1168 mm 650 zł

GT153177 153-177 mm 17240 kg 457 mm 1219 mm 700 zł

Model Ø zakres pracy Długość Cena PLN/szt.
20272 4-6 mm 280 mm 100 zł

20273 6-9 mm 310 mm 115 zł

20274 9-15 mm 460 mm 130 zł

Model Ø zakres pracy Długość Cena PLN/szt.
20365 4-6 mm 200 mm 65 zł

20366 6-9 mm 220 mm 75 zł

20367 9-13 mm 320 mm 110 zł

Opończe kablowe MiCRO z gwintem M6
 » do kabli energetycznych i telefonicznych
 » siła zrywająca 120 kg / gwint M6

Model Ø pracy gwint Długość Cena PLN/
szt.

20266 9-15 mm M6 430 mm 148 zł

20267 15-19 mm M6 480 mm 150 zł

20268 19-25 mm M6 480mm 155 zł

20269 25-31 mm M6 530 mm 160 zł

20436 30-40 mm M12 920 mm 220 zł

20437 40-50 mm M12 1020 mm 230 zł

20438 50-60 mm M12 1120 mm 250 zł

20439 60-70 mm M12 1220 mm 280 zł

20440 70-85 mm M12 1320 mm 330 zł

20441 85-100 mm M12 1420 mm 400 zł
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Wciągarka elektryczna do kabli i przewodów        

wciągarka elektryczna do kabli Cw800e
Idealne rozwiązanie przy poziomym wciąganiu jednego lub kilku kabli energetycznych. Obsługiwana przez jednego operatora 
urządzenie CW800 pozwala wygenerować siłę kilku osób i pracować z prędkością 4 m/min przy obciążeniu maks. 800 kg lub 8 m/
min przy obciążeniu maks. 400 kg. Wciągarka może zostać przytwierdzona do podłoża poprzez otwory montażowe, lub przypięta 
do większych obiektów za pomocą dołączonego pasa. Wózek stalowy może być montowany na haku przyczepy w samochodzie 
lub mocowany do podłoża w poziomie i w pionie. Zawartość zestawu: wciągarka elektryczna, wózek transportowy, pas 
montażowy, instrukcja obsługi.

 » idealne rozwiązanie dla profesjonalistów
 » przewód zasilający: 3m
 » waga wciągarki: 32kg
 » waga wciągarki z wózkiem: 41,2kg
 » obroty silnika: 1400 obr/min
 » zasilanie 230V, 50 hz,
 » moc silnika 0,75 kWh, 5,1 A

Model Ø zakres pracy Cena PLN/szt.
10138 Wciągarka CW 800E wraz z wózkiem stalowym i pasem montażowym 8955 zł

10176 Krętlik pociągowy z kompensacją obrotów, obciążenie 1500 kg 760 zł

sposoby montażu przenośnej wciągarki kablowej
 » wciągarka może zostac zamontowana bezpośrednio na haku każdego samochodu osobowego lub dostawczego
 » zamontowana może zostać także do większych obiektów stałych (np. drzewo) za pomocy pasa montażowego
 » montaż bezpośrednio do podłoża za pomoca kotew lub wkrętów
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Poliestrowe liny pociągowe na stojaku        

zastosowanie wciągarki kablowej

Poliestrowe liny pociągowe do kabli i przewodów
 » Liny poliestrowe RUNPOTEC idealnie współpracują z wciągarką kablową 

RUNPOTEC CW 800 E. Przy połączeniach lina pociągowa-przewód zalecamy 
stosowanie krętlika pociągowego z kompensacją obrotów, który ogranicza 
siły tarcia, chroniąc przewód i napęd urządzenia, a także znacznie przyśpies 
za pracę. Stalowy stojak gwarantuje bezpieczne zwijanie / rozwijanie 
oraz składowanie liny tak, aby zawsze była gotowa do użytku. UWAGA! 
Liny nie są przeznaczone do wciągania pionowego ładunków i osób .

Ø liny Długość liny Ø szpuli szerokość szpuli Model Cena PLN/szt.
8mm 120 m 520 mm 70 mm 10169 1435 zł

10 mm 120 m 520 mm 70 mm 10167 1615 zł

10 mm 200 m 770 mm 98 mm 10168 2200 zł

12 mm 150 m 770 mm 98 mm 10120 2290 zł

12 mm 200 m 770 mm 98 mm 10121 2560 zł

12 mm 300 m 770 mm 192 mm 10122 3100 zł

12 mm 350 m 770 mm 192 mm 10123 3460 zł

 » Wciągany przewód jest dołączany do liny pociągowej za 
pomoca krętlika 10176
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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 01/09/2018 do 01/09/2019 mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.  
Mimo że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy 
lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. 
Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
www.energotytan.com.pl
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