
Wyższy poziom 
bezpieczeństwa 
w pracach pod napięciem



Narzędzia do prac pod napięciem produkujemy od 1980 roku. Zaczęliśmy 
od narzędzi izolowanych, a następnie w 2003 roku wprowadziliśmy 
narzędzia izolacyjne, które w większości ostatecznie stały się narzędziami 
hybrydowymi, zgodnie z NOWĄ NORMĄ IEC z 2018 roku. 

Wszystkie trzy rozwiązania są stale dostępne w naszej ofercie, dzięki czemu 
jesteśmy bardzo elastycznym dostawcą. Jesteśmy w stanie zaprojektować 
zarówno DUŻE serie narzędzi dla elektryków, jak i niszowe rozwiązania dla 
specyficznych potrzeb naszych klientów.  



Narzędzia hybrydowe   
Narzędzie ręczne wykonane z materiału 
izolacyjnego z odsłoniętymi częściami 
przewodzącymi W GŁOWICY roboczej. 
Hybrydowe narzędzia ręczne mogą 
posiadać niedostępne z zewnątrz części 
przewodzące, stosowane w celu ich 
wzmocnienia. 

Narzędzia izolowane 
Narzędzie ręczne wykonane 
z materiału przewodzącego, 

całkowicie lub częściowo pokryte 
materiałem izolacyjnym. 
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 Właściwości



Nowoczesna geometria 12-kątnej wkładki, zapewniająca 
doskonałe przenoszenia sił w trakcie dokręcania

Czarne wykończenie powierzchni, 
odporne na korozję 

Wytrzymałość narzędzi umożliwiająca 
dokręcanie śrub momentem do 130 Nm

Kompozyt poliamidu i włókna szklanego 
o wysokiej sztywności i wytrzymałości

Przestrzeń do umieszczenia 
znacznika RIFD

Trwale wytłoczone oznakowanie 

Satynowe wykończenie powierzchni 

Odpowiednia ilość miejsca do 
dokręcania długich śrub

Galwanicznie odseparowane 
elementy przewodzące 

Gniazdo przyłączeniowe do narzędzi z napędem 1/2’’, 
zgodne ze normami ISO-1174 oraz DIN 3120 

Kompatybilność z narzędziami innych 
producentów, wykonanymi zgodnie 

z normą IEC 60900

Izolacja narzędzia zgodnie z IEC 60900: 2018

Stal Cr-Mo, 
50 HRC  



Zalety narzędzi hybrydowych

Najlepsza izolacja – niezależnie od gabarytów, narzędzia hybrydowe 
charakteryzują się niskim i stałym PRĄDEM UPŁYWU

Redukcja masy – lżejsze zestawy narzędzi sprawiają, że praca operatora jest 
łatwiejsza i bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej  

Zwiększona wytrzymałość – wytrzymałość narzędzi hybrydowych jest wyższa niż 
wytrzymałość elementów stosowanych w instalacjach, do których są przeznaczone 

Kompatybilne z RFID – przewidziane miejsce do umieszczenia znacznika RFID 

Brak konieczności przeprowadzania okresowych badań elektrycznych – elementy 
przewodzące narzędzi hybrydowych są umieszczane tylko w głowicach 
roboczych, dzięki czemu nie przenoszą potencjału na całe narzędzie, co 
powoduje, że okresowe badania elektryczne stają się zbędne 

Brak połączenia galwanicznego – w narzędziach hybrydowych nie ma 
połączenia między głowicą roboczą a gniazdem napędowym, co jest szczególnie 
ważne w przypadku narzędzi składanych, posiadających napęd kwadratowy: 
nawet przypadkowe rozłączenie takiego układu narzędzi nie spowoduje 
pojawienia się potencjału, na narzędziu które jest w bezpośrednim kontakcie 
z urządzeniem pod napięciem 

Narzędzia wielostronne – narzędzia hybrydowe pozwalają na budowę narzędzi 
wielorozmiarowych, np. klucz krzyżakowy 10/13/14/17 składa się z czterech 
nasadek umieszczonych w jednym bezpiecznym i lekkim narzędziu 

IEC 60900 
PRACE POD NAPIĘCIEM 
NARZĘDZIA RĘCZNE 
DO STOSOWANIA PRZY 
NAPIĘCIU PRZEMIENNYM 
DO 1 000 V I NAPIĘCIU 
STAŁYM DO 1 500 V   



Porównanie masy narzędzi 
hybrydowych i izolowanych 

Hybrydowe // Izolowane 

100g

200g

5 kg

300g 10 kg

Szczypce 

140 // 320 g

Klucz oczkowy 
jednostronny 
rozmiar 17 
90 // 190 g

Klucz blokujący 
rozmiar 17 

90 // 340 g

Zestaw 36 
narzędzi 

5815 // 8335 g



Możliwość personalizacji 

Dodaj swoje logo 
Stwórz swój własny zestaw z szerokiej gamy 
narzędzi hybrydowych 
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