
Fachowego Elektryka
WARSZTAT

2 Fachowy Elektryk 6 • 2015

Profesjonalne wyposażenie elektromontera 
w narzędzia z Energotytanu
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Firma ENERGOTYTAN wprowadziła do sprzedaży pełen system narzędzi mechanicznych i hy-
draulicznych, w które oprócz wiedzy i doświadczenia powinien być wyposażony każdy elektromonter. 
Pełną rodzinę tych produktów tworzą zaciskarki i nożyce ręczne, praski hydrauliczne i akumulato-
rowe, rozwijaki do przewodów, ściągacze izolacji, narzędzia izolowane, włókna szklane do 
przeciągania kabli, otwornice do dławików oraz agregaty prądotwórcze. Różnorodność asortymentu 
pozwala dobrać narzędzie do indywidualnych rozwiązań i potrzeb. Poniżej przedstawiamy przy-
kładowe zestawienie najpopularniejszych narzędzi z poszczególnych grup.

Do podstawowego wyposażenia war-
sztatu każdego nowoczesnego elektro-
montera należą praski  i  zaciskarki 
z napędem  akumulatorowym (rys. 1),  
hydraulicznym (rys. 2) i mecha-
nicznym (rys. 3) służące do zakań-
czania przewodów oraz ich łączenia 
w rozdzielniach, przyłączach, czy też 
puszkach instalacyjnych. Energotytan 
oferuje całą gamę tego typu narzędzi 
od  najprostszych zaciskarek i prasek 
mechanicznych (rys. 4) służących 
do zaprasowywania wszystkich rodza-
jów tulejek, końcówek i złączek izo-
lowanych, nieizolowanych oraz złącz 
BNC,  do bardziej skomplikowanych 
i wygodniejszych w użyciu prasek 
hydraulicznych oraz elektrohydrau- 
licznych, wykorzystywanych zwy-
kle przy większych przekrojach kab-
li i konieczności wykonania dużej 
liczby zaprasowań w krótkim czasie. 
W przeciwieństwie do prasek hydrau-
licznych, w których wytwarzanie ciś-
nienia  i zaprasowywanie dokonuje się 
poprzez pompowanie ruchomą dźwig-

nią, urządzenia akumulatorowe z racji swojej 
ergonomii mogą być obsługiwane jedną ręką, 
co zapewnia operatorowi  duży komfort pra-
cy. Do tej grupy urządzeń należą także gło-
wice hydrauliczne (rys. 5), których atutem 
jest stosunkowo niewielka waga i wymiary, 
co daje możliwość manewrowania i pra-

cy nawet w bardzo wąskich przestrzeniach, 
przy zachowaniu dużej siły nacisku. Do na-
pędu głowic wykorzystać można oferowane 
przez nas pompy akumulatorowe (rys. 6), 
elektrohydrauliczne, hydrauliczne, pneu- 
matyczno-hydrauliczne oraz spalinowe 
agregaty hydrauliczne. 

Fot. 1. Fot. 2. Fot. 3.Praska akumulatorowa 
CrimpMax10

Praska hydrau-
liczna 10-400

Praska mecha-
niczna PM-60-CK

Fot. 4. Fot. 5. Fot. 6.Zaciskarka do tulejek Głowica hydrauliczna 10-630 Pompa akumulatorowa aP200
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Kolejną grupę urządzeń Energotytanu,  sta-
nowią akumulatorowe (rys. 7), hydrau-
liczne (rys. 8) i mechaniczne narzędzia 
tnące, w jej skład wchodzą m.in.: nożyce 
z mechanizmem zapadkowym (rys. 9), 
głowice tnące, a także urządzenia hydrau-
liczne do bezpiecznego cięcia kabli – za-
pewniające ochronę operatora w przypadku 
omyłkowego cięcia przewodu mogącego 
być pod napięciem do 30 kV o maksymalnej 
średnicy 120 mm.
Trzecia grupa naszych narzędzi służy do  
wycinania otworów (rys. 10) w blachach 
rozdzielnic, pulpitów, obudowach urzą-
dzeń służących do mocowania dławnic, 
przycisków sterowniczych, lampek sygna-
lizacyjnych, manipulatorów lub przyrządów 
pomiarowych itp. Wycinaki firmy Energo-
tytan służą do wycinania otworów okrą-
głych, kwadratowych, prostokątnych oraz 
specjalnych w blachach stalowych St37 
do grubości 3 mm oraz w stali szlachetnej 
VA do grubości 2 mm. W zależności od mo-
delu stempla i matrycy odpad technologicz-
ny jest rozcinany na dwie lub trzy części, co 
znacznie ułatwia i przyśpiesza jego usuwa-

nie w matrycy podczas pracy. Standardowo 
wycinaki podzielone są na zestawy walizko-
we ze względu na rozmiary otworów i ro-
dzaj otworowanej stali. Bardzo przydatnym 
i zwiększającym wydajność rozwiązaniem  
podczas otworowania jest dodatkowy na-
pęd hydrauliczny lub akumulatorowy,  który 
zastępuje ułożyskowaną śrubę pociągową. 
Oferujemy także pojedyncze hydraulicz-
ne głowice wycinające, kompatybilne 
z wszystkimi pompami nożnymi, ręcznymi 
i elektrycznymi firmy Energotytan.
Wychodząc naprzeciw potrzebom elek-
tromonterów z sektora energetycznego 
i telekomunikacyjnego, wprowadzono linię 
produktów służących optymalizacji pracy 
z przewodami i kablami. W jej skład wcho-
dzą obrotowe stojaki do odwijania kabli 
i peszli z krążków (rys. 11) o solidnej kom-
paktowej  konstrukcji szczególnie przydatne 
do pracy z ciężkimi i nieporęcznymi krąż-
kami kablowymi. Przy korzystaniu z cięż-
kich bębnów kablowych  bardzo przydatne 
okazują się nasze podnośniki hydrauliczne 
(rys. 12), za pomocą których z łatwością 
podniesiemy bębny o wadze do 10 T. Każdy 

z podnośników wyposażony jest dodatko-
wo w niezależne kółka transportowe, które 
ułatwiają dostarczenie urządzenia na plac 
budowy, oraz pozwalają na samodzielne 
przygotowanie miejsca pracy i podniesienie 
bębna przez jednego operatora. 

Szczegółowy opis wszystkich przedstawio-
nych i naszych  pozostałych  urządzeń moż-
na znaleźć na stronie www.energotytan.com

Adrian Zając
www.energotytan.pl

Fot. 7.

Fot. 10. Fot. 11.
Fot. 12.

Fot. 8. Fot. 9.Nożyce akumulatorowe Cutmax11

Wycinak akumulatorowy E-20014 Rozwijak do kabli i peszli E-90220
Podnośnik do bębnów kablowych 
Jumbo

Nożyce hydrauliczne sh85-bR Nożyce zapadkowe otwarte


