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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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Uchwyty do napinania przewodów   “żabki do kabli”

Uchwyt do napinania przewodów nieizolowanych seria ECO
 » do chwytania przewodów nieizolowanych podczas naciągu
 » specjalnie zaprojektowane szczęki do linii Cu i lin stalowych  
 » zapadka zabezpieczająca wysuwanie się przewodu

Uchwyt do napinania przewodów AFL i AL seria ECO
 » do chwytania przewodów nieizolowanych AfL podczas naciągu
 » specjalnie zaprojektowane szczęki do linii nieizolowanych  
 » zapadka zabezpieczająca wysuwanie się przewodu

Model Ø [mm] Uciąg [kg] Cena PLN/szt.
ECO2TG 5-18 2000 700 zł

ECO3TG 8-24 3000 900 zł

Model Ø [mm] Przekrój 
[mm²] Uciąg [kg] Cena PLN/

szt.
ECO2T 4-22 16-185 2000 700 zł

ECO3T 16-32 150-400 3000 800 zł

Linie napowietrzne i trakcyjne
 » uchwyty do napinania przewodów i wciągarki
 » wiertarki do szyn kolejowych i tramwajowych
 » prostownice do drutu jezdnego
 » naprężarki do taśm stalowych

Uchwyt do napinania lin i drutów PROFI
 » do chwytania lin i drutów podczas naciągu
 » konstrukcja stalowa ocynkowana 
 » szczęki hartowane

Model zakres pracy Ø Siła zrywająca Obciążenie max. Waga Cena PLN/szt.
12009 1-3 mm 400 kg 200 kg 0,11 kg 110 zł

12016 1-4 mm 500 kg 250 kg 0,24 kg 140 zł

12023 1-5 mm 800 kg 400 kg 0,38 kg 160 zł

12030 1-8 mm 1200 kg 600 kg 0,60 kg 200 zł

12047 1-12 mm 1800 kg 900 kg 0,90 kg 280 zł

12054 5-18 mm 2000 kg 1000 kg 1,85 kg 450 zł

12061 10-25 mm 3000 kg 1500 kg 2,25 kg 750 zł
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Uchwyty do napinania przewodów      “żabki do kabli”

Uchwyt do napinania przewodów nieizolowanych PROFI
 » do chwytania przewodów nieizolowanych podczas naciągu
 » specjalnie zaprojektowane szczęki do linii Cu i lin stalowych
 » zapadka zabezpieczająca wysuwanie się przewodu

Uchwyt do napinania przewodów AFL i AL PROFI
 » do chwytania przewodów nieizolowanych AfL podczas naciągu
 » specjalnie zaprojektowane szczęki do linii nieizolowanych
 » zapadka zabezpieczająca wysuwanie się przewodu

Uchwyt do napinania przewodów izolowanych PROFI
 » do chwytania przewodów izolowanych AsXSn, Excel, Axcel
 » specjalnie zaprojektowane szczęki do linii izolowanych
 » zapadka zabezpieczająca wysuwanie się przewodu

Model Ø [mm] Przekrój 
[mm²] Uciąg [kg] Cena PLN/

szt.
12504 1-5 1-16 1250 250 zł

12511 3-9 6-35 2500 370 zł

12528 4-12 16-70 4500 460 zł

12535 6-18 50-150 7000 560 zł

12542 10-28 95-400 8000 899 zł

12559 20-40 240-800 9000 1450 zł

Model Ø [mm] Przekrój 
[mm²] Uciąg [kg] Cena PLN/

szt.
12801 5-9 25-35 1000 379 zł

12818 5-12 16-70 1700 499 zł

12825 8-18 50-150 3000 639 zł

12856 15-28 120-400 3500 999 zł

12863 20-40 240-800 4000 1300 zł

Model Ø [mm] Przekrój 
[mm²] Uciąg [kg] Cena PLN/

szt.
12870 8-25 4x16-35 1250 570 zł

12887 16-34 4x35-70 3000 840 zł

12894 28-45 4x95-150 4500 999 zł
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Wciągarka taśmowa do linii napowietrznych E1500L
 » podnoszenie i opuszczanie (luzowanie) mechanizmem zapadkowym
 » przyrząd naciągający stosowany jest do wykonywania naciągu
 » rączka wykonana z nieprzewodzącego materiału fRP  

głównego linii napowietrznej gołej lub izolowanej
 » w zestawie taśma z podwójnymi szeklami

Wciągarka linowa ręczna nN/SN - EXPERT
 » podnoszenie i opuszczanie (luzowanie) 
 » nowoczesny mechanizm zapadkowy
 » w zestawie lina stalowa

Model Obciążenie Długość pasa Waga Cena PLN/szt.

E1500L 1500 kg 2 m 4,5 kg 1450 zł

Model Obciążenie Waga Cena PLN/szt.
E94 2000 kg 4,2 kg 1300 zł

E93 1500 kg 4,0 kg 1100 zł

Wciągarka linowa ręczna do linii 
napowietrznych E94
 » przyrząd naciągający stosowany jest do wykonywania naciągu 

głównego linii napowietrznej gołej lub izolowanej
 » podnoszenie i opuszczanie (luzowanie) mechanizmem 

zapadkowym
 » w zestawie lina stalowa z szeklami

Wciągarki linowe do linii napowietrznych nN/SN/WN

Model Obciążenie Lina Cena PLN/szt.
LA1500 500/250 kg 7,6/3,8 m 1900 zł

LA3000 1000/500 kg 3,0/1,5 m 2100 zł

LA4000 1400/700 kg 6,0/3,0 m 2900 zł

LA6000 1800/900 kg 4,4/2,2 m 3900 zł
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Model Obciążenie Lina Cena PLN/szt.
T58329 800 kg 20 m 2200 zł

T58439 1600 kg 20 m 2900 zł

T58519 3200 kg 20 m 4700 zł

Wciągarki i wielokrążki do linii nN/SN/WN

Wciągarka linowa, statyw ratowniczy Tracpode EN 795-B, EN 1496
 » Tracpode jest w pełni regulowanym teleskopowym statywem ratowniczym
 » Stopki urządzenia mocowane przegubowo
 » wysokość min. 1,78m, max. 2,73
 » szerokość min. 1,3m, max. 1,87
 » ciężar: 17 kg

Wciągnik linowy Tirfor
 » Stosowane do podnoszenia, przeciągania i pozycjonowania ładunków na dużych odległościach w zależności od długości liny. 

Pracują w różnych pozycjach i dlatego idealnie nadają się do profesjonalnych zastosowań w energetyce zawodowej.

Przeciwskrętny krętlik kablowy
 » Przeciwskrętne krętliki kablowe zapobiegają skręcaniu się kabli, lin i przewodów podczas przeciągania ich przez przepusty, rury, 

oraz układania w wykopach.

 » rozładowuje naprężenia na kablach
 » neutralizuje ruchy skrętne
 » przyśpiesza wciąganie kabli
 » zabezpiecza kabel podczas pracy

Model Obciążenie Wymiary Cena PLN/szt.
KX10 10 kN Ø 30 x 100 mm 299 zł

KX30 30 kN Ø 37 x 132 mm 399 zł

KX50 50 kN Ø 41 x 160 mm 499 zł

Model Opis Cena PLN/szt.

86509 Statyw teleskopowy 3136 zł

108269 Statyw teleskopowy + 1 zblocze 3785 zł

108789 Statyw teleskopowy + 2 zblocza 4218 zł

29968 Wspornik do wciągarki Blockfor 773 zł

18042 Wciągarka Blockfor z liną 20m 4725 zł

58199 Wciągarka caRol TS250 3402 zł

51042 Lina stalowa do wciągarki caRol - 20m 599 zł

31572 Torba transportowa 248 zł
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Wciągarki łańcuchowe do budowy linii napowietrznych PROFI
 » wciągarka stosowana do wykonywania naciągu przewodów przy budowie linii napowietrznej gołej lub izolowanej
 » wykorzystywana także w przemyśle stoczniowym, transportowym, budownictwie oraz telekomunikacji
 » w zestawie wysokogatunkowy łańcuch pokryty opatentowaną warstwą zabezpieczającą przed korozją
 » podnoszenie i opuszczanie (luzowanie łańcucha) mechanizmem zapadkowym
 » 1,5 m łańcucha w zestawie, łańcuch nie wymaga smarowania
 » konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

Wciągarka łańcuchowa do budowy linii napowietrznych ECO
 » wciągarka stosowana do wykonywania naciągu przewodów przy budowie linii napowietrznej gołej lub izolowanej
 » wykorzystywana także w przemyśle stoczniowym, transportowym, budownictwie oraz telekomunikacji
 » podnoszenie i opuszczanie (luzowanie łańcucha) mechanizmem zapadkowym
 » w zestawie wysokogatunkowy łańcuch transportowy
 » konstrukcja wykonana ze stopów
 » 1,5 m łańcucha w zestawie

Wciągarki łańcuchowe do linii napowietrznych nN/SN/WN

Model Obciążenie Waga Cena PLN/
szt.

P750 750 kg 4,5 kg 900 zł

P1500 1500 kg 5,5 kg 1300 zł

P3000 3000 kg 8,0 kg 1550 zł

P6000 6000 kg 18,0 kg 2900 zł

Model Obciążenie Waga Cena PLN/szt.
E95 500 kg 5 kg 750 zł

E96 750 kg 7 kg 990 zł

E97 1500 kg 11 kg 1200 zł

E98 3000 kg 20 kg 1700 zł

E99 5000 kg 28 kg 2600 zł

E100 6000 kg 30 kg 2990 zł
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Wielokrążek do obsługi linii napowietrznych z liną polipropylenową
 » profesjonalny wielokrążek stalowy w wykonaniu trzyrolkowym 
 » lina polipropylenowa w zestawie
 » w zestawie 2 sztuki

Wciągarki i wielokrążki do linii nN/SN/WN

Ultralekkie wciągarki łańcuchowa do budowy linii napowietrznych AC
 » wciągarka stosowana do wykonywania naciągu przewodów przy budowie linii napowietrznej gołej lub izolowanej
 » wykorzystywana także w przemyśle stoczniowym, transportowym, budownictwie oraz telekomunikacji
 » podnoszenie i opuszczanie (luzowanie łańcucha) mechanizmem zapadkowym
 » w zestawie wysokogatunkowy łańcuch transportowy
 » 1,5 m łańcucha i pokrowiec w zestawie
 » ultralekka konstrukcja akuminiowa

Model Ø Rolek Lina Obciążenie Uciąg Cena 
PLN/szt.

WS40/18H 40 mm 6mm/18m 500 kg 220 kg 380 zł

WS40/20H 40 mm 6mm/20m 600 kg 300 kg 450 zł

WS40/20 40 mm 10mm/20m 1400 kg 350 kg 670 zł

WS40/30 40 mm 10mm/30m 1400 kg 350 kg 690 zł

WS60/20 60 mm 8mm/20m 1000 kg 250 kg 580 zł

WS60/30 60 mm 8mm/30m 1000 kg 250 kg 630 zł

WS80/20 80 mm 10mm/20m 1400 kg 350 kg 680 zł

WS80/30 80 mm 10mm/30m 1400 kg 350 kg 720 zł

WS80/40 80 mm 10mm/40m 1400 kg 350 kg 750 zł

WS80/50 80 mm 10mm/50m 1400 kg 350 kg 780 zł

WS100/20 100 mm 14mm/20m 2000 kg 500 kg 1050 zł

WS100/30 100 mm 14mm/30m 2000 kg 500 kg 1180 zł

WS100/40 100 mm 14mm/40m 2000 kg 500 kg 1350 zł

Model Obciążenie Waga Cena PLN/szt.
AC250 250 kg 2,3 kg 730 zł

AC500 500 kg 3,3 kg 850 zł
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Rolki kablowe do linii napowietrznych, namioty kablowe

RKN rolki do wciągania kabli i przewodów
 » rolka do przeciągania przewodów w liniach napowietrznych
 » wbudowany zamek zapobiega przemieszczaniu się rolki
 » otwierana konstrukcja

Rolki kablowe aluminiowe do linii napowietrznych
 » rolka do podwieszania i przeciagania przewodów w liniach napowietrznych
 » rolka aluminiowa z tuleją mosiężną, korpus ocynkowany
 » wersja zamknięta zabezpieczona „motylkiem” 

Model Przekrój Ø liny Ø rolki Obciążenie Cena PLN/szt.

Wersja zamknięta

11668 150 mm² 16 mm 115 mm 200 kg 450 zł

11675 500 mm² 29 mm 200 mm 250 kg 585 zł

Wersja otwarta

11606 150 mm² 16 mm 115 mm 150 kg 360 zł

11613 500 mm² 29 mm 200 mm 200 kg 495 zł

Model Zakres Rolka Obciążenie Cena PLN/
szt.

RKN120 25-70 mm² tworzywo 5 kN 420 zł

RKN160 95-120 mm² tworzywo 10 kN 540 zł

RKN200 150-240 mm² tworzywo 15 kN 519 zł

Zblocze linowe 80169
 » umożliwia podnoszenie ładunków bez limitu wysokości
 » wyposażone w hak obrotowy

RKT rolki do wciągania kabli i przewodów
 » rolka do przeciągania przewodów w liniach napowietrznych
 » wbudowany zamek zapobiega przemieszczaniu się rolki
 » rolka wykonana z utwardzanego nylonu
 » otwierana konstrukcja

Model Rolka Waga Obciążenie Cena PLN/
szt.

RKT5 Ø80x50mm 1,9 kg 5 kN 170 zł

RKT10 Ø160x40mm 2,6 kg 10 kN 220 zł

RKT15 Ø120x60mm 3,4 kg 15 kN 280 zł

Model Ø Rolka Produkcja Cena PLN/
szt.

80169 200 mm tworzywo Francja 299 zł

Zblocze linowe 80689
 » umożliwia podnoszenie ładunków bez limitu wysokości
 » otwierana konstrukcja

Model Ø Rolka Produkcja Cena PLN/
szt.

80689 100 mm stalowa Francja 439 zł
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Naprężarki taśm stalowych i dynamometry

Naprężarki mechaniczne taśm stalowych E87
 » stosowana do naprężania i ucinania taśm stalowych
 » główne zastosowanie przy słupach wirowych lub słupach które nie 

posiadają otworów na standardowe śruby hakowe
 » siła 2 kN, waga 1,5 kg

Model Opis Cena PLN/szt.
E87 Naprężarka z obcinakiem taśm stalowych 350 zł

E87SET Naprężarka + taśma stalowa + zapinki 570 zł

E1930 Taśma stalowa na naprężarki 30 m 100 zł

E4113 Zapinki do taśm stalowych - 100 sztuk 100 zł.

Bandownica zapadkowa do taśmy E88
 » bandownica wzmacniana do taśmy stalowej ENERGOTYTAN 

E88, to ręczna naprężarka typu zapadkowego. bandownica 
jest uniwersalnym narzędziem stosowanym do naprężania 
i ucinania taśm stalowych różnej szerokości i grubości. 

 » Szerokość obsługiwanych taśm: 9-23 mm
 » Grubość obsługiwanych taśm: 0,1-2 mm
 » Tworzywo: stal galwanizowana

Model Wymiary Waga Cena PLN/
szt.

E88 223x102x93mm 1,5 kg 500 zł

Model Rozmiar Stal Opak. Cena PLN/
szt.

A100-Y-304 10mm 304 100 sztuk 89 zł

A100-L-304 10xmm 304 100 sztuk 79 zł

A200-Y-304 20mm 304 100 sztuk 120 zł

A200-L-304 20mm 304 100 sztuk 110 zł

Taśmy stalowe STAINLESS STEEL 304/430
 » Taśma stalowa E107/E207 stosowana jest do tworzenia 

solidnych opasek mocujących. Taśma montażowa wykonana 
z odpornej na korozję i warunki atmosferyczne stali 
nierdzewnej o szerokości 10/20mm i grubości 0.7mm, 
konfekcjonowana jest w zwoju o długości 30/32/50mb 
w poręcznym kartonowym opakowaniu.

 » jest idealnym rozwiązaniem kwestii mocowania, wiązania 
i spinania wymagającego wysokiej siły, wytrzymałości 
i trwałości. Pakowanie w zwojach umożliwia dostosowanie 
długości odcinka taśmy do konkretnych wymagań, 
ograniczając w ten sposób ilość odpadów.

Model Rozmiar Stal Długość Cena PLN/
szt.

E107-30-430 10x0,7mm 430 30m 84 zł

E107-30-304 10x0,7mm 304 30m 93 zł

E207-32-430 20x0,7mm 430 32 120 zł

E207-30-304 20x0,7mm 304 32 130 zł

E107-50-430 20x0,7mm 430 50 180 zł

E107-50-304 20x0,7mm 304 50 199 zł

Spinki do taśmy stalowej A100/A200 
 » Sprzączka - klamerka/spinka do taśmy stalowej A100/

A200 stosowana do tworzenia solidnych opasek mocujących 
z taśmy stalowej, wykonana z odpornej na korozję i warunki 
atmosferyczne stali nierdzewnej o grubości 0.65mm.
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Asekuracja do pracy na wysokości

HT22 Uprząż do różnorodnych zastosowań
 » 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
 » Przednie i tylne mocowanie
 » 5 punktów regulacji
 » Pas miednicowy

Pasy asekuracyjne EN 358
 » klamry asekuracyjne typu D

Model Rozmiar Cena PLN/szt.

32892 S 195 zł

10082 M/L 195 zł

10092 XL 195 zł

Model Rozmiar uprzęży Cena PLN/szt.

31592 S 184 zł

14002 M/L 184 zł

28502 XL 194 zł

Model Rozmiar pasa Cena PLN/szt.

32882 S 184 zł

10052 M 184 zł

10062 XL 194 zł

 » Pas do pracy w podpadciu

Model Długość Cena PLN/szt.

10812 1,5 m 209 zł

 » Linka asekuracyjna z amortyzatorem LCA

HT45 Uprząż do różnorodnych zastosowań
 » 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
 » Pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego
 » Zgodna z normą EN 361
 » 5 punktów regulacji

Model Rozmiar uprzęży Cena PLN/szt.

55012 S 305 zł

55022 M/L 305 zł

55032 XL 315 zł

Model Długość Cena PLN/szt.

10812 1,5 m 209 zł

 » Linka asekuracyjna z amortyzatorem LCA
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Naprężarki taśm stalowych i dynamometry

HT ELECTRA Uprząż przeznaczona do pracy przy sieciach elektroenergetycznych
 » Punkty zaczepowe na pasie: duże klamry zaczepowe typu D na pasie umożliwiającym utrzymanie pozycji na stanowisku pracy
 » Grzbietowy punkt zaczepowy: grzbietowy pierścień D-ring 65 mm wykonany ze stali cynkowanej elektrolitycznie malowanej
 » Sprzączki regulacyjne. Sprzączki wykonane ze stali cynkowanej elektrolitycznie + malowanej kataforetycznie na czarno
 » Sprzączki zamykające. Automatyczne sprzączki wykonane z aluminium anodyzowanego na czarno i stali nierdzewnej
 » Prostokąt łączący: Sprzączki wykonane ze stali cynkowanej elektrolitycznie + malowanej kataforetycznie na czarno
 » Punkt zaczepowy na klatce piersiowej: pętle kotwiczące z taśmy poliestrowej
 » Unikalnie zaprojektowany pas biodrowy z możliwością obrotu o 150°
 » Pasy wykonane z 45 mm czarnego i niebieskiego poliestru
 » Wskaźnik upadku na wszystkich punktach zaczepowych
 » Miękka, przeciwpotna wkładka plecowa X-Pad
 » Opcjonalnie system mechanizmów Elastrac™
 » Pierścienie uchwytu narzędziowego
 » Alpinistyczne pasy udowe

Profesjonalny kask ochronny do pracy na wysokości
 » Kask ochronny zgodny z normami EN397 i EN50365 nadaje się do ogólnego stosowania oraz do prac pod napięciem. 
 » Specialistyczne dodatkowe akcesoria dla różnych warunków pracy
 » Dostępne również zaciski do montażu latarki
 » Idealny kask dla elektromonterów

Model Opis Cena PLN/szt.
60252 Kask niebieski 129 zł

60432 Kask czerwony 129 zł

60442 Kask biały 129 zł

60262 Zintegrowana, przyciemniana osłona 
przeciwsłoneczna 75 zł

60272 Zintegrowana przeźroczysta osłona oczu 75 zł

60282 Ochronniki słuchu montowane do kasku 99 zł

60292 Douszne ochronniki słuchu 19 zł

60302 Zaciski do montażu latarki 29 zł

62782 Wymienne opaski przeciwpotne tel. 

Model Rozmiar uprzęży Cena PLN/szt.

65272 S 1036 zł

65282 M/L 1036 zł

65292 XL 1058 zł
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Dynamometry trakcyjne

Dynamometr elektroniczny Dynafor LLX1
 » Model: Dynafor LLX1
 » Zakres pracy: 0,5-20 ton
 » Wyświetlacz: LCD 18mm
 » Zgodność z dyrektywami UE: 2006/42/CE
 » Stopień ochrony: IP65
 » Wskażnik baterii: Tak
 » Obudowa: Stalowa/aluminiowa
 » Temperatura pracy: -20°C do +40°C
 » funkcja tarowania: Tak
 » Automatyczne wyłączenie: Tak

Dynamometr elektroniczny Dynafor 
Zasada działania urządzenia dynafor™ LLZ2 polega 
na dokonywaniu pomiaru za pomocą mierników sił 
wydłużenia w ramach granicy plastyczności ciała 
metalowego poddanego działaniu sił rozciągających. 
Urządzenie działa we wszystkich kierunkach. 

Sygnał elektryczny proporcjonalny do obciążenia jest 
generowany przez mierniki wbudowane w czujnik. 
Sygnał ten jest następnie przetwarzany przez układ 
analityczny wyposażony w mikroprocesor, a uzyskany 
wynik jest wyświetlany na wbudowanym w urządzeniu 
ekranie LCD.

Model LLX1 0,5T 1T 2T 3,2T 5T 6,3T 12,5T 20T

Precyzja 0,2 daN 0,5 daN 1 daN 2 daN 2 daN 2 daN 5 daN 10 daN

Waga 1,1 kg 1,1 kg 1,23 kg 1,5 kg 2,3 kg 2,3 kg 4,3 kg 7,0 kg

Wrażliwość 0,05 % / 10°C

Czas pracy 450 godzin

Sensor Aluminiowy / stalowy

Wyświetlanie 110 % Maksymalnego Obciążenia Użytkowego

Cena PLN 6500 zł 6550 zł 7700 zł 8230 zł 8500 zł 8800 zł 10500 zł 11600 zł
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Dynamometry  elektroniczne

Dynamometr elektroniczny Dynafor LLX2
 » Zakres pracy: 0,5-10 ton
 » Wyświetlacz: LCD 18mm
 » Zgodność z dyrektywami UE: 2006/42/CE
 » Stopień ochrony: IP66/67(opcja)
 » Wskażnik baterii: Tak
 » Obudowa: Stalowa/aluminiowa
 » Temperatura pracy: -20°Cdo+40°C
 » funkcja tarowania: Tak
 » Automatyczne wyłączenie: Tak

Dynamometr elektroniczny Dynafor LLZ2
 » Zakres pracy: 1-20 ton
 » Wyświetlacz: LCD 18mm
 » Zgodność z dyrektywami UE: 2006/42/CE
 » Stopień ochrony: IP65
 » Wytrzymałość baterii: 250 godzin
 » Obudowa: Aluminiowa
 » Temperatura pracy: -10°C do +50°C
 » funkcja tarowania: Tak
 » Automatyczne wyłączenie: Tak

Model LLX2 0,5T 1T 2T 3,2T 5T 6,5T

Precyzja 0,5 daN 1 daN 2 daN 3,2 daN 5 daN 6,3 daN

Waga 2,3 kg 3,3 kg

Czas pracy 300-1000 godzin

Sensor Aluminiowy

Wyświetlanie 110 % Maksymalnego Obciążenia Użytkowego

Cena PLN 6500 zł 6550 zł 7700 zł 8230 zł 8500 zł 8800 zł

Model LLZ2 1T 3,2T 6,3T 12,5T 20T

Precyzja 0,5 daN 1 daN 2 daN 3,2 daN 5 daN

Waga 3,8-37,5 kg 60 kg

Czas pracy 300-00 godzin

Sensor Aluminiowy/stalowy

Wyświetlanie 110 % Maksymalnego Obciążenia Użytkowego

Cena PLN 5400 zł 5900 zł 6900 zł 7500 zł 8300 zł
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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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