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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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Nożyce mechaniczne
 » Narzędzia produkcyjne i serwisowe
 » Napędy ręczne i zapadkowe
 » Systemy akumulatorowe
 » Urządzenia hydrauliczne

Nożyce mechaniczne do kabli i przewodów

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » stal narzędziowa
 » hartowane ostrza

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
NK35 35 mm² 160 mm 35 zł

NK60 60 mm² 200 mm 49 zł

 » stal narzędziowa
 » hartowane ostrza

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
Z22A 25 mm² 160 mm 29 zł

Z38A 35 mm² 190 mm 36 zł

Z60A 70 mm² 210 mm 49 zł

 » kute ze stali narzędziowej
 » hartowane ostrza

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
S50 35 mm² 170 mm 150 zł

S70 50 mm² 200 mm 169 zł

 » kute ze stali narzędziowej
 » hartowane ostrza

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » stal narzędziowa
 » hartowane ostrza
 » dwa ostrza

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
Z808 50 mm² 200 mm 60 zł

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
Z100 50 mm² 280 mm 139 zł
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Nożyce mechaniczne do kabli i przewodów

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » przekładnia zwiększa siłę cięcia
 » kute ze stali narzędziowej
 » ostrza z mikroszlifem
 » rączki teleskopowe

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » przekładnia zwiększa siłę cięcia
 » kute ze stali narzędziowej
 » ostrza z mikroszlifem

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
Z-105 150 mm² 350-510 mm 300 zł

Nożyce mechaniczno-zapadkowe do kabli Cu i Al
 » rączki aluminiowe rozsuwane teleskopowo
 » system cięcia mechaniczno-zapadkowy
 » regulowany kąt ustawienia rączek
 » waga: 1,9 kg

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
05402 0-300 mm² 570-770 mm 1200 zł

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
Z-201 150 mm² 570 mm 330 zł
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Nożyce mechaniczne do kabli i przewodów

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » wymienne ostrza
 » ostrza hartowane
 » lekka konstrukcja

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
NC-100 150 mm² 320 mm 159 zł

NC-250 300 mm² 600 mm 299 zł

NC-500 500 mm² 810 mm 366 zł

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
NCR-125 120 mm² 570 mm 119 zł

NCR-250 240 mm² 600 mm 189 zł

NCR-500 500 mm² 820 mm 295 zł

05400 185 mm² 500 mm 550 zł

05408 240 mm² 440 mm 299 zł

05412 300 mm² 600 mm 350 zł

05419 500 mm² 900 mm 550 zł

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » profilowane rączki antypoślizgowe
 » wzmacniane aluminiowe rączki
 » ostrza hartowane
 » lekka konstrukcja
 » stal narzędziowa
 » do kabli Cu i Al

Model Zakres cięcia Długość Cena PLN/szt.
NA-150 150 mm² 390 mm 159 zł

NA-300 300 mm² 575 mm 189 zł

NA-500 500 mm² 750 mm 349 zł

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » przekładnia zwiększa siłę cięcia
 » wymienne ostrza
 » ostrza hartowane
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Nożyce mechaniczne do kabli i przewodów

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

113533 190 mm 10 mm² 0,19 63 zł

Nożyce do kabli i przewodów
 » do kabli Cu i Al
 » stal nierdzewna
 » zakres do 10 mm²

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

114738 160 mm 10 mm² 0,19 58 zł

Nożyce do kabli i przewodów
 » czernione, stal narzędziowa
 » rękojeść antypoślizgowa
 » do kabli Cu i Al

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

488167 160 mm  35 mm² 0,22 77 zł

488211 210 mm 60 mm² 0,29 115 zł

Nożyce do kabli i przewodów izolowane
 » rękojeść antypoślizgowa
 » stal narzędziowa
 » do kabli Cu i Al

Nożyce do kabli i przewodów izolowane
 » rękojeść antypoślizgowa
 » izolacja dwuwarstwowa
 » ostrze hartowane

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

489201 210 mm  60 mm² 0,36 152 zł

Nożyce do kabli i przewodów izolowane
 » rękojeść antypoślizgowa
 » ostrze hartowane
 » izolacja dwuwarstwowa

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

429184 190 mm  40 mm² 0,39 200 zł

Nożyce do kabli i przewodów
 » rękojeść antypoślizgowa PVC
 » wymienne ostrza
 » do kabli Cu i Al

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

441322 320 mm  60 mm² 0,45 270 zł

441605 600 mm 120 mm² 1,7 450 zł

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

486163 160 mm  35 mm² 0,24 83 zł

486217 210 mm 60 mm² 0,35 110 zł

Nożyce izolowane do kabli i przewodów
 » rękojeść antypoślizgowa PVC, IEC 60900
 » wymienne hartowane ostrza
 » do kabli Cu i Al

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

449328 320 mm  60 mm² 0,9 376 zł

449601 600 mm 200 mm² 2,1 597 zł

Nożyce izolowane do kabli i przewodów
 » rękojeść antypoślizgowa PVC, IEC 60900
 » wymienne ostrza, przekładnia
 » do kabli Cu i Al

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

469685 600 mm  210 mm² 2,0 799 zł

Nożyce izolowane do kabli i przewodów
 » rękojeść antypoślizgowa PVC, IEC 60900
 » wymienne ostrza, przekładnia
 » rączki teleskopowe
 » do kabli Cu i Al

Model Wymiary Zakres Waga [kg] Cena PLN/szt.

469609 600 mm  210 mm² 2,0 1200 zł

Nożyce mechaniczne do kabli Cu i Al
 » do kabli Cu i Al
 » stal nierdzewna
 » zakres do 10 mm²
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Nożyce zapadkowe do kabli i przewodów

Nożyce zapadkowe do cięcia kabli i przewodów E320
 » precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie jedną ręką kabli Cu oraz Al
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali
 » możliwość otwarcia na każdym etapie cięcia 
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów

Nożyce zapadkowe do cięcia kabli i przewodów E500
 » precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie jedną ręką kabli Cu oraz Al
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie cięcia 
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów

Nożyce zapadkowe
 » Narzędzia produkcyjne i serwisowe
 » Wersje izolowane i standardowe
 » Napędy zapadkowe

Model Cu/Al Max. Ø Długość Waga Cena PLN/szt.

E320 300 mm² 32 mm 260 mm 0,6 kg 900 zł

Model Cu/Al Max. Ø Długość Waga Cena PLN/szt.
E500 500 mm² 52 mm 285 mm 0,8 kg 1300 zł



105

Nożyce zapadkowe do kabli i przewodów  

Nożyce zapadkowe do cięcia kabli i przewodów E620
 » precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie jedną ręką kabli Cu oraz Al
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali
 » możliwość otwarcia na każdym etapie cięcia 
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN/szt.
E620 500 mm² 62 mm 297 mm 1500 zł

Nożyce zapadkowe do kabli i przewodów E1000
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie cięcia
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów
 » cięcie bez wysiłku

Model Cu/Al Max. Ø Długość Waga Cena PLN/
szt.

E1000 4x400 mm² 100 mm 870 mm 6,2 kg 2500 zł

Nożyce zapadkowe do kabli i przewodów z rączkami teleskopowymi E1000T
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie cięcia
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów
 » rączki teleskopowe
 » cięcie bez wysiłku

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN/szt.
E1000T 4x400 mm² 100 mm 693-870 mm 2700 zł



www.energotytan.com106

Profesjonalne nożyce zapadkowe do kabli i przewodów serii KT

Nożyce zapadkowe do cięcia kabli i przewodów KT-62/KT-80
 » precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie jedna ręką kabli Cu oraz Al
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie cięcia 
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów

Nożyce zapadkowe do kabli Cu i Al KT-3/KT-42
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie pracy
 » ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez opiłków
 » idealne dla elektromonterów
 » cięcie pancerza stalowego(*)

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN/szt.
KT-3 300 mm² 34 mm 250 mm 790 zł

KT-42* 300 mm² 42 mm 250 mm 1050 zł

Nożyce zapadkowe do kabli Cu i Al KT-4/KT-52
 » możliwość otwarcia na każdym etapie, łatwe cięcie bez opiłków
 » ostrze z wysokogatunkowej stali, hD cięcie pancerza stalowego
 » cięcie bez wysiłku

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN/szt.
KT-62 750 mm² 62 mm 410 mm 1980 zł

KT-62-HD 840 mm² 62 mm 410 mm 2300 zł

KT-80 1000 mm² 80 mm 610 mm 2900 zł

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN/szt.
KT-4 450 mm² 52 mm 320 mm 950 zł

KT-52 500 mm² 52 mm 325 mm 1350 zł
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Standardowe nożyce zapadkowe do kabli i przewodów  

Nożyce zapadkowe do cięcia kabli i przewodów NZ500
 » standardowy mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie jedna ręką kabli Cu oraz Al
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali
 » możliwość otwarcia na każdym etapie cięcia 
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków

Model Cu/Al Max. Ø Waga Długość Cena PLN/szt.
NZ500 500 mm² 52 mm 0,7 kg 420 mm 899 zł

Nożyce zapadkowe do kabli i przewodów NZ450A
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie cięcia
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » idealne dla elektromonterów
 » cięcie bez wysiłku

Model Cu/Al Max. Ø Długość Waga Cena PLN/szt.
NZ450A 400 mm² 40 mm 240 mm 0,95 kg 699 zł

Nożyce zapadkowe do cięcia kabli i przewodów NZ76
 » standardowy mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli Cu oraz Al
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali
 » możliwość otwarcia na każdym etapie cięcia 
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków

Model Cu/Al Max. Ø Długość Waga Cena PLN/szt.
NZ76 500 mm² 55 mm 290 mm 0,9 kg 699 zł
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Nożyce zapadkowe do kabli i przewodów  

Nożyce zapadkowe izolowane 1000V do kabli i przewodów
 » stal chromowo-wanadowa
 » wymienne ostrza
 » do kabli Cu i Al
 » IEC 60900

49
95
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Model Wymiary Zakres [Ø/mm²] Waga [kg] Izolacja Cena PLN/szt.

499323 250 mm  32/240 mm² 0,8 1000V 899 zł

499507 570 mm 50/400 mm² 0,9 1000V 1030 zł

509329 400 mm 55/600 mm² 1,6 1000V 1350 zł

499620 410 mm 62/750 mm² 2,1 1000V 3200 zł

499804 560 mm 80/1000 mm² 4,3 1000V 3500 zł

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN
NZF-30A 240 mm² 32 mm 230 mm 399 zł

NZF-36A 300 mm² 36 mm 270 mm 499 zł

NZF-60A 500 mm² 60 mm 320 mm 580 zł

Nożyce zapadkowe do kabli Cu i Al
 » ostrze z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez opiłków
 » idealne dla monterów
 » cięcie bez wysiłku

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN
NZ-325 240 mm² 32 mm 250 mm 399 zł

Nożyce zapadkowe do kabli Cu i Al
 » ostrze z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez opiłków
 » idealne dla monterów
 » cięcie bez wysiłku
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Nożyce i głowice zapadkowe do kabli i przewodów  

Model Cu/Al Materiał Długość Cena PLN/szt.
E340 500 mm² Cu/AL 260 mm 999 zł

Mechaniczna zapadkowa nasada tnąca do urządzeń akumulatorowych i sieciowych
 » wał napędowy pasuje do wszystkich wiertarek/wkrętarek akumulatorowych
 » siła cięcia uzależniona od urządzenia napędzającego
 » cięcie kabli do Ø 40 mm
 » napęd: mechaniczny

Otwarte nożyce zapadkowe do cięcia kabli
 » otwarty mechanizm zapadkowy
 » czyste i łatwe cięcie bez opiłków
 » idealne dla monterów
 » cięcie bez wysiłku

Model Cu/Al Max. Ø Długość Cena PLN/
szt.

AS-40 400 mm² 40 mm 220 mm 2999 zł
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Nożyce hydrauliczne do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów  

Nożyce hydrauliczne do bezpiecznego cięcia kabli mogących być pod napięciem do 30 kV
 » zapewniają ochronę operatora w przypadku omyłkowego przecięcia przewodu będącego pod napięciem do 30 kV
 » izolacyjny przewód wysokociśnieniowy o długości 10,5 m łączący pompę z głowicą tnącą gwarantuje wysoki poziom 

bezpieczeństwa
 » urządzenie wyposażone w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i manometr analogowy
 » dopuszczone do cięcia przewodów niskiego i średniego napięcia do 30 kV
 » nożyce  zgodne z DIN 50340 (VDE 0682/661)

Nożyce hydrauliczne do cięcia kabli z głowicą otwartą EH95S / EH105 / EH120
Profesjonalny hydrauliczny zestaw do cięcia kabli i przewodów z napędem nożnym został zaprojektowany i zbudowany pod kątem 
najcięższych prac elektroinstalacyjnych w trudnodostępnych miejscach. Stabilna ultralekka pompa została przystosowana do 
użytku zewnętrznego i wewnętrznego, a konstrukcja głowicy zapewnia obsługę kabli i przewodów w zakresie  Ø 0-95/105/120 mm. 
Nowy napęd zapewnia długotrwałą żywotność i funkcjonalność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Pompa dodatkowo 
kompatybilna jest z pozostałymi głowicami do zaciskania kabli, obróbki szyn prądowych oraz otworowania rozdzielnic.

Model Typ głowicy Zakres [Ø] Siła [kN] Waga [kg] Cena PLN/szt.

IHN-85 gilotyna 85 mm 60 26 10500 zł

IHN-95S rak 95 mm 130 31 12000 zł

IHN-120 gilotyna 120 mm 100 30 10500 zł

Model Kable Cu/AL [Ø] Kable zbrojone [Ø] Zakres [Ø] Siła [kN] Cena PLN/szt.
EH95S 95 mm 95 mm 95 mm 133 9000 zł

EH105 85 mm 50 mm 105 mm 120 6500 zł

EH120 105 mm 70 mm 120 mm 120 8500 zł
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Przemysłowe urządzenie do cięcia na odcinki    

Przemysłowe urządzenie do cięcia przewodów, rurek i wężyków na odcinki 
 » umożliwia precyzyjne cięcie kabli i przewodów na zadane odcinki
 » stosowana do produkcji seryjnej i krótkich uruchomień
 » oddzielne rolki pomiarowe i prowadzące
 » cyfrowy panel sterujący
 » zasilanie 230V/50hz

Model Zakres pracy Zakres max. 
[Ø] Długość min/max Szybkość pracy Waga Wymiary Cena PLN/szt.

E-LC100 0,08-10 mm² 8 mm 2mm/1000m 0,04-0,5 m/s 10 kg 301x194x228 mm 9900 zł

E-LC100SL - Ø 2-10 mm 2mm/1000m 0,04-0,5 m/s 10 kg 301x194x228 mm 10500 zł
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Hydrauliczne głowice tnące Cu, Al

Głowica hydrauliczna do cięcia kabli Cu i Al
 » lekka i zwarta konstrukcja z opcjonalną osłoną oraz 

prowadzeniem ostrza
 » głowica tnąca z patentowym zamknięciem zatrzaskowym
 » ciśnienie robocze 700 bar
 » szybkozłącze w zestawie

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

S-50D 0-50 mm 60 kN 320 mm 3600 zł

S-55 0-50 mm 43 kN 300 mm 3800 zł

S-55K 0-50 mm 124 kN 365 mm 2700 zł

 » ciśnienie robocze 700 bar
 » szybkozłącze w zestawie
 » głowica otwierana

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

HGT-45 0-45 mm 60 kN 320 mm 1700 zł

HGT-85 0-85 mm 65 kN 465 mm 2000 zł

HGT-100 0-100 mm 70 kN 505 mm 2500 zł

 » lekka i zwarta konstrukcja z opcjonalną osłoną oraz prowadzeniem ostrza
 » głowica tnąca z bocznym zamknięciem
 » ciśnienie robocze 700 bar
 » szybkozłącze w zestawie

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

S-85 0-85 mm 60 kN 405 mm 5500 zł

S-85K 0-85 mm 56 kN 373 mm 3800 zł

S-120 0-120 mm 100 kN 530 mm 4800 zł

S-120K 0-120 mm 105 kN 560 mm 3900 zł

S-132 0-132 mm 110 kN 630 mm 4500 zł

S-170 0-170 mm 200 kN 730 mm 9800 zł

 » głowica tnąca z patentowym otwartym systemem ostrzy typu RAK
 » ultralekka konstrukcja głowicy
 » ciśnienie robocze 700 bar
 » szybkozłącze w zestawie

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

S-65 0-65 mm 130 kN 380 mm 6500 zł

S-95K 0-95 mm 133 kN 395 mm 3900 zł

S-95 0-95 mm 130 kN 340 mm 5700 zł

12835 0-95 mm 130 kN 420 mm 6620 zł
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Nożyce hydrauliczne do cięcia kabli i przewodów  

Nożyce hydrauliczne do cięcia kabli Cu i Al
 » automatyczny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 » lekka kompaktowa konstrukcja głowicy
 » torba transportowa w zestawie
 » obrotowa i otwierana głowica

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

HS-55 0-55 mm 43 kN 560 mm 4800 zł

HS-55K 0-50 mm 40 kN 486 mm 3800 zł

 » automatyczny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 » lekka kompaktowa konstrukcja głowicy
 » torba transportowa w zestawie
 » obrotowa i otwierana głowica

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

HS-85 0-85 mm 55 kN 745 mm 6500 zł

HS-85K 0-85 mm 56 kN 667 mm 4200 zł

HS-85KX* 0-85 mm 105 kN 681 mm 4500 zł

 » obrotowa i otwarta głowica typu RAK
 » automatyczny zawór ciśnieniowy
 » lekka kompaktowa konstrukcja
 » torba transportowa w zestawie

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

HS-30CK 0-30 mm 78 kN 481 mm 3600 zł

HS-85CK 0-85 mm 74 kN 694 mm 3900 zł

 » automatyczny zawór ciśnieniowy
 » lekka kompaktowa konstrukcja
 » obrotowa i otwierana głowica

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

NHP-45 0-45 mm 60 kN 560 mm 3000 zł

NHP-85 0-85 mm 70 kN 680 mm 3500 zł

Nożyce hydrauliczne do cięcia kabli Cu i Al
 » automatyczny zawór ciśnieniowy
 » lekka kompaktowa konstrukcja
 » obrotowa i otwierana głowica

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

HS-50V 0-50 mm 60 kN 570 mm 4700 zł

 » obrotowa i otwierana głowica
 » automatyczny zawór ciśnieniowy
 » ultra lekka kompaktowa konstrukcja

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

HS-85V 0-85 mm 70 kN 690 mm 5400 zł
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Nożyce akumulatorowe do kabli Cu, Al

ASE85 Nożyce akumulatorowe do kabli - 14,4V
 » diodowy wskaźnik stanu rozładowania akumulatora
 » automatyczny przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » elektroniczna kontrola poprawności cyklu cięcia
 » możliwość zasilania sieciowego 230V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » sygnalizacja przeglądu okresowego
 » oprogramowanie diagnostyczne
 » obrotowa i otwierana głowica

Model Zakres Ø Siła Cena PLN/szt.
ASE85 0-85 mm 70 kN 8500 zł

Model Zakres Ø Siła Cena PLN/szt.
ASE50 0-50 mm 60 kN 7000 zł

ASE50 Nożyce akumulatorowe do kabli - 14,4V
 » diodowy wskaźnik stanu rozładowania akumulatora
 » automatyczny przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » elektroniczna kontrola poprawności cyklu cięcia
 » możliwość zasilania sieciowego 230V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » sygnalizacja przeglądu okresowego
 » oprogramowanie diagnostyczne
 » obrotowa i otwierana głowica
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Nożyce akumulatorowe do kabli Cu, Al

Nożyce akumulatorowe pistoletowe do kabli ES-85-18
 » wyposażone standardowo w automatyczny zawór przeciążeniowy oraz możliwość 

przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » nożyce akumulatorowe ES w wersji pistoletowej to najnowsze modele serii 18V
 » urządzenia posiadają moduł elektronicznej kontroli pracy z jej archiwizacją, 

sygnalizacją przeglądu okresowego oraz wskaźnik akumulatora.
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » waga urządzenia 8,9 kg

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
ES-85-18 0-85 mm 55 kN 580x85x340 mm 8500 zł

Nożyce akumulatorowe pistoletowe do kabli ES-55-18
 » urządzenia posiadają moduł elektronicznej kontroli pracy z jej archiwizacją
 » sygnalizacją przeglądu okresowego oraz wskaźnik stanu akumulatora
 » wyposażone standardowo w automatyczny zawór przeciążeniowy
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » zasilanie to najnowsze akumulatory serii 18V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » waga urządzenia 6,4 kg

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
ES-55-18 0-55 mm 43 kN 500x75x325 mm 7500 zł
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Nożyce akumulatorowe do kabli Cu, Al

Nożyce akumulatorowe otwarte do kabli ES-65-18
 » urządzenia posiadają moduł elektronicznej kontroli pracy z jej archiwizacją
 » sygnalizacją przeglądu okresowego oraz wskaźnik stanu akumulatora
 » wyposażone standardowo w automatyczny zawór przeciążeniowy
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » zasilanie to najnowsze akumulatory serii 18V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » waga urządzenia 10 kg

Nożyce akumulatorowe otwarte do kabli CutMax11
 » możliwość przerwania cięcia na każdym etapie pracy
 » automatyczny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 » ładowarka, walizka, akumulator w zestawie
 » kontrola stanu akumulatora
 » obrotowa głowica
 » głowica otwarta
 » waga 8,2 kg 

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
ES-65-18 0-65 mm 130/60 kN 395x80x170 mm 9900 zł

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
CutMax11 0-105 mm 120 kN 615x334x100 mm 13900 zł



117

Nożyce akumulatorowe do kabli Cu, Al

Nożyce akumulatorowe kolumnowe ILS10
 » możliwość przerwania cięcia na każdym etapie pracy
 » automatyczny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 » ładowarka, walizka, akumulator w zestawie
 » kontrola stanu akumulatora
 » obrotowa głowica
 » głowica otwarta
 » waga 8,8 kg

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
ILS10 0-105 mm 120 kN 615x334x100 mm 12000 zł

Nożyce akumulatorowe otwarte do kabli ES-35-18
 » urządzenia posiadają moduł elektronicznej kontroli pracy z jej archiwizacją
 » sygnalizacją przeglądu okresowego oraz wskaźnik stanu akumulatora
 » wyposażone standardowo w automatyczny zawór przeciążeniowy
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » zasilanie to najnowsze akumulatory serii 18V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » waga urządzenia 3,3 kg

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
ES-35-18 0-35 mm 45 kN 107x78x445 mm 7900 zł
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Nożyce mechaniczne do AFL, Cu, Al (ACSR)

Nożyce łańcuchowe do przewodów AFL oraz Djp
 » nowoczesny system tnący: łańcuchowo-mechaniczny
 » możliwość otwarcia ostrzy na każdym etapie
 » ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali
 » czyste i łatwe cięcie bez zagięć i opiłków
 » cięcie bez wysiłku

Model Zakres Ø Przekrój Waga Wymiary Cena PLN/szt.
E320ACSR 0-26 mm 120 mm² 5 kg 800 mm 2499 zł

Model Zakres Ø Siła Opis Waga Zakres Cena PLN/szt.
RS5 50 mm 25 kN Cu, Al 2,1 kg 4x185mm² 5900 zł

RS6 54 mm 25 kN Cu, Al, AFL 2,9 kg 435/55mm² 6800 zł

RS7 65 mm 25 kN Cu, Al 2,7 kg 4x240 mm² 9900 zł

RS5-O 50 mm 25 kN Cu, Al 2,8 kg 4x150mm² 7000 zł

Akumulatorowe nożyce zapadkowe do przewodów Cu, AL 
oraz AFL (ACSR) - 14,4V
Urządzenie akumulatorowe RS5/RS7 charakteryzuje się możliwością cięcia 
kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 50/65 mm np. YAKA 4x240 mm², 
pojedynczych żył miedzianych do przekroju 800 mm², oraz pojedynczych żył 
aluminiowych do przekroju 1000 mm². Podczas cięcia przewód nie ulega deformacji 
i miażdżeniu, a samo cięcie pozostaje czyste i gładkie. Urządzenie idealnie sprawdza 
się w branży elektroenergetycznej, kolejowej, telekomunikacyjnej a także podczas 
budowy farm wiatrowych. Ze względu na swoje niewielkie gabaryty wynoszące 355 
mm długości, siłę 25kN, odporną na uderzenia obudowę oraz znikomą wagę 2,1 
kg sprawdza się w ciężkich warunkach przemysłu górniczego. Geometria ostrzy 
wykonanych w kształcie sierpa ułatwia niezwykle precyzyjne cięcia, a dobrze dostrojona 
jednostka napędowa zapewnia krótkie czasy poszczególnych operacji. Ze względu 
na świetnie wyważony mechanizm nadaje się do długotrwałej pracy jedną ręką, 
a elektroniczny system monitorowania chroni samo urządzenie przed przeciążeniem.

Model RS6 charakteryzuje się możliwością cięcia przewodów napowietrznych ACSR 
680/45, 1045/45 AfL z rdzeniem stalowym do całkowitej średnicy 54 mm. RS6 posiada 
wszystkie funkcje jak RS5, różni się jedynie wagą 2,9 kg, długością 400 mm oraz ostrzem 
które wykonane są z niezwykle wytrzymałych materiałów potrafiących przeciąć linę 
stalową. Akumulatorowe nożyce zapadkowe dowodzą swojej przydatności zwłaszcza 
w wąskich przestrzeniach roboczych oraz podczas długiej i intensywnej pracy w terenie.

Wszystkie urządzenia ENERGOTYTAN wyposażone są w akumulatory Li-Ion 3,3 Ah, 
szybkie ładowarki mikroprocesorowe z kontrolą stanu akumulatora MC-230 oraz 
walizkę transportową na cały zestaw. Dodatkową opcją jest możliwość domówienia 
zasilacza sieciowego 230V NT do pracy ciągłej oraz ładowarki samochodowej 12/24VDC.
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Nożyce akumulatorowe do AFL, Cu, Al (ACSR)

Głowica hydrauliczna do cięcia AFL, Cu i Al
 » ciśnienie robocze głowicy 700 bar
 » szybkozłącze w zestawie
 » ultralekka konstrukcja
 » głowica otwierana
 » waga 4,3 kg

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
S-40 0-40 mm 88 kN 285 mm 3800 zł

S-45 0-45 mm 60 kN 305 mm 3500 zł

S-45D 0-45 mm 130 kN 320 mm 6500 zł

S-45K 0-45 mm 95 kN 346 mm 2900 zł

Nożyce hydrauliczne do cięcia AFL, Cu i Al
 » opatentowana lekka kompaktowa konstrukcja
 » torba transportowa w zestawie
 » obrotowa i otwierana głowica
 » zawór bezpieczeństwa
 » szybki posuw tłoka

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
HS-45 0-40 mm 88 kN 645 mm 4900 zł

HS-45K 0-45 mm 95 kN 683 mm 4200 zł

Nożyce hydrauliczne do cięcia AFL, Cu i Al
 » lekka kompaktowa konstrukcja
 » obrotowa i otwierana głowica
 » zawór bezpieczeństwa
 » szybki posuw tłoka

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
HS-45V 0-45 mm 60 kN 650 mm 4900 zł
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Nożyce i głowice tnące do AFL, Cu, Al (ACSR)

Nożyce hydrauliczne do cięcia AFL, Cu i Al
 » idealne do budowy linii napowietrznych
 » obrotowa i otwierana głowica tnąca
 » torba transportowa w zestawie
 » zawór bezpieczeństwa
 » szybki posuw tłoka

ASE45 Nożyce akumulatorowe do przewodów AFL (ACSR), Cu i AL - 14,4V
 » diodowy wskaźnik stanu rozładowania akumulatora
 » automatyczny przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » elektroniczna kontrola poprawności cyklu cięcia
 » możliwość zasilania sieciowego 230V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » sygnalizacja przeglądu okresowego
 » oprogramowanie diagnostyczne
 » obrotowa i otwierana głowica
 » walizka, 2x akumulator, ładowarka

Model Zakres Ø Siła Cena PLN/szt.
ASE45 0-45 mm 60 kN 7990 zł

Model Zakres Ø Siła Waga Długość Cena PLN/szt.
NH-20A 20 mm 51 kN 4,5 kg 475 mm 2900 zł

HC-SH32 32 mm 191 kN 9,5 kg 675 mm 7500 zł

HC-SH40 42 mm 90 kN 5,7 kg 630 mm 5600 zł
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Nożyce akumulatorowe do AFL, Cu, Al (ACSR)

ES-25-18K Nożyce akumulatorowe do cięcia 
przewodów AFL, Cu i Al
 » obrotowa i otwierana głowica, elektroniczna kontrola pracy
 » automatyczny zawór ciśnieniowy, kontrola stanu akumulatora
 » walizka transportowa w zestawie, akumulator i ładowarka

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/szt.
ES-25-18K 0-25 mm 55 kN 128x75x400 6500 zł

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

ES-40-18 0-40 mm 88 kN 480x85x325 7900 zł

ES-45-18 0-45 mm 130 kN 510x75x330 8800 zł

Nożyce akumulatorowe serii ES do przewodów AFL (ACSR), Cu i AL - 18V
 » automatyczny przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa
 » możliwość przerwania cyklu pracy na każdym etapie
 » diodowy wskaźnik stanu rozładowania akumulatora
 » elektroniczna kontrola poprawności cyklu cięcia
 » zasilanie to najnowsze akumulatory serii 18V
 » możliwość zasilania sieciowego 230V
 » czas ładowania akumulatora 30 min
 » sygnalizacja przeglądu okresowego
 » obrotowa i otwierana głowica
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Nożyce i głowice tnące do lin stalowych

 » pręty stalowe 25-50 mm
 » liny stalowe 0-90 mm
 » głowica otwierana
 » EhWRC

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

GTL-38 38 mm 350 kN 400 mm 38500 zł

GTL-63 63 mm 780 kN 450 mm 43500 zł

GTL-90 90 mm 780 kN 515 mm 45000 zł

GTL-114 114 mm 1175 kN 570 mm 75200 zł

 » głowica otwierana
 » EhSRC

Model Zakres Ø Siła Wymiary Cena PLN/
szt.

NTL-19 19 mm 150 kN 400 mm 7500 zł

NTL-28 28 mm 280 kN 450 mm 9500 zł

NTL-44 44 mm 380 kN 515 mm 12500 zł

Nożyce do lin stalowych serii NX
 » dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni cięcie wymaga niewielkiej siły
 » stosować do cięcia lin stalowych i kabli opancerzonych do fi: 6mm
 » możliwość obsługi jedną lub dwiema rękami
 » precyzyjne ostrze o dużej wytrzymałości
 » wyprofilowane rączki tworzywowe

Model
Zakres cięcia Ø

Wymiary Waga Cena PLN/szt.
Liny stalowe Kable Cu/Al

NX97519 6 mm 7 mm 190 mm 0,3 kg 149 zł

NX97550 7 mm 12 mm 500 mm 1,6 kg 299 zł

NX-97570 9 mm 16 mm 700 mm 2,1 kg 359 zł
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Nożyce do peszli i rur PVC, PEX, PE, PP, PB

Nożyce do peszli i rur tworzywowych
 » do peszli i rur PE, PP, PVC
 » mechanizm zapadkowy
 » idealne cięcie bez zagięć
 » cięcie bez wysiłku

 » do peszli i rur PVC
 » mechanizm zapadkowy
 » idealne cięcie bez zagięć
 » cięcie bez wysiłku

Model Zakres Ø Długość Cena PLN/szt.
Z-301 0-42 mm 190 mm 79 zł

RS-BC-35 0-35 mm 185 mm 130 zł

Model Zakres Ø Długość Cena PLN/szt.
Z-302 0-42 mm 200 mm 119 zł

 » automatyczny powrót ostrza
 » do peszli i rur PVC
 » mechanizm zapadkowy
 » idealne cięcie bez zagięć
 » cięcie bez wysiłku

 » do peszli i rur PE, PP, Pb, PEX, PVC
 » mechanizm zapadkowy
 » idealne cięcie bez zagięć

Model Zakres Ø Długość Cena PLN/szt.
Z-305 0-42 mm 200 mm 129 zł

Z-306 0-36 mm 200 mm 125 zł

Model Zakres Ø Cena PLN/szt.
RS-TC-26 PROFI 0-26 mm 120 zł

RS-TC-42 PROFI 0-42 mm 210 zł

RS-TC-50 PROFI 0-50 mm 230 zł

RS-TC-63 PROFI 0-63 mm 280zł

Model Zakres Ø Długość Cena PLN/szt.
RS-25 0-25 mm 200 mm 370 zł

 » do peszli i rur PE, PP, Pb, PEX, PVC
 » mechanizm zapadkowy
 » idealne cięcie bez zagięć
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Nożyce do korytek i kanałów kablowych

Nożyce do grzebieniowych kanałów kablowych VKSG
 » idealne do grzebieniowych korytek kablowych o szerokości do 125 mm
 » przystosowane do montażu stołowego, ostrza wymienne
 » czyste cięcie bez deformacji materiału, osłona ostrza
 » liniał w zestawie z urządzniem

 » nożyce do korytek kablowych
 » wymienne ostrza
 » duża siła cięcia 

 » do wykonywania nacięć w korytkach
 » otwór nie wymaga dodatkowej obróbki
 » umożliwia cięcie w kilku etapach

Model Max. 
szerokość

Max. 
głębokość Cena PLN/szt.

R-6030023 16 mm 32 mm 510 zł

R-6030013 20 mm 29 mm 549 zł

R-603003 26 mm 26 mm 549 zł

 » kleszcze wykrawające do korytek
 » uchwyt ułatwiający pracę
 » wymienne ostrza

Model Max. 
szerokość

Max. 
głębokość Cena PLN/szt.

R-6036183 24 mm 80 mm 549 zł

Model Max. 
szerokość Max. grubość Cena PLN/szt.

R-6021113 110 mm 2 mm 549 zł

Model Max. 
szerokość Max. grubość Cena PLN/szt.

VKSG 125 mm 2,5 mm 2999 zł

VKSG-1 125 mm 3,0 mm 3700 zł

VKSG-2* 125 mm 2,5 mm 2500 zł

* VKSG bez liniału
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Nożyce do prętów zbrojeniowych, stali i łańcuchów

Nożyce akumulatorowe do prętów zbrojeniowych 18V
 » szybkie cięcie bez opiłków i odpadów
 » idealne na magazyn i plac budowy
 » czas cyklu 5-8 sekund

Ręczne nożyce do prętów zbrojoniowych, stali i łańcuchów
 » idealne do cięcia prętów zbrojeniowych i ogniw łańcuchów
 » precyzyjne ostrza serii CV w kształcie stożka
 » wymienne ostrza

Nożyce do prętów zbrojeniowych i stali
 » szybkie cięcie bez opiłków i odpadów
 » idealne na magazyn i plac budowy
 » czas cyklu 3-4 sekundy

Model Zakres Ø Waga Cena PLN/szt.
ENC-16 4-16 mm 12,5 kg 1800 zł

ENC-20 4-20 mm 12,5 kg 2200 zł

ENC-22 4-22 mm 21,5 kg 2400 zł

ENC-25 4-25 mm 32,0 kg 2600 zł

ESC-16-PROFI 4-16 mm 7,0 kg 8500 zł

ESC-20-PROFI 4-20 mm 10,0 kg 9500 zł

ESC-26-PROFI 4-26 mm 14,0 kg 12500 zł

Model Zakres Ø Siła Waga Cena PLN/szt.
EK20R 16 mm 130 kN 7 kg 9000 zł

Model Długość
Zakres pracy Ø Waga

Cena PLN
HRC 19 HRC 40 HRC 44 Ostrzy Rączek

NS1620 620 mm 9 mm 8 mm 7 mm 0,770 kg 2,370 kg 320 zł

NS1780 780 mm 11 mm 9 mm 8 mm 1,450 kg 4,570 kg 429 zł

NS1900 900 mm 13 mm 11 mm 9 mm 1,450 kg 4,980 kg 530 zł

 » 0,25-10 mm² Z-10SA
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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.
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