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Indeks narzędzi (numeryczny)

Ciężarówka firmowa CP
Powierzchnia naczepy ciężarówki

umożliwia zaprezentowanie wszystkich

modeli narzędzi CP przeznaczonych

dla profesjonalnych warsztatów

samochodowych. Pojazd ten można

spotkać głównie na dużych imprezach

targowych branży motoryzacyjnej. 

NARZĘDZIA OPIS STRONA NARZĘDZIA OPIS STRONA NARZĘDZIA OPIS STRONA
CP5000 Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP710 Przecinarki i narzędzia specjalistyczne 31
CP711 Pneumatyczne młotki 36
CP7110 Pneumatyczne młotki 36
CP7120 Pneumatyczne młotki 37
CP714 Pneumatyczne młotki 36
CP715 Pneumatyczne młotki 36
CP716 Pneumatyczne młotki 37
CP717 Pneumatyczne młotki 37
CP719 Pneumatyczne klucze udarowe 7
CP719QC Pneumatyczne klucze udarowe 7
CP7200S Mini szlifierki i polerki 20
CP7201P Mini szlifierki i polerki 20
CP7202D Mini szlifierki i polerki 20
CP721 Pneumatyczne klucze udarowe 7
CP7215 Mini szlifierki i polerki 22
CP722 Pneumatyczne klucze udarowe 7
CP7220 Mini szlifierki i polerki 21
CP7225 Mini szlifierki i polerki 22
CP724H Pneumatyczne klucze udarowe 7
CP7250 Mini szlifierki i polerki 21
CP7255 Mini szlifierki i polerki 22
CP726H Pneumatyczne klucze udarowe 8
CP7268 Mini szlifierki i polerki 23
CP727 Pneumatyczne klucze udarowe 7
CP7300 Pneumatyczne wiertarki 33
CP7300R Pneumatyczne wiertarki 33
CP7300RQC Pneumatyczne wiertarki 33
CP7301 Pneumatyczne wiertarki 33
CP7302 Pneumatyczne wiertarki 33
CP734H Pneumatyczne klucze udarowe 8
CP734HK Pneumatyczne klucze udarowe 8
CP749 Pneumatyczne klucze udarowe 9
CP749-2 Pneumatyczne klucze udarowe 9
CP7500/D Szlifierki 29
CP7554 Szlifierki 29
CP7556 Szlifierki 27
CP7556ES Szlifierki 27
CP7562 Szlifierki 27
CP7563 Szlifierki 27
CP772H Pneumatyczne klucze udarowe 10
CP772H-6 Pneumatyczne klucze udarowe 10
CP7733 Pneumatyczne klucze udarowe 9
CP7733-2 Pneumatyczne klucze udarowe 9
CP7740 Pneumatyczne klucze udarowe 8
CP7740-2 Pneumatyczne klucze udarowe 8

CP7740Q Pneumatyczne klucze udarowe 8
CP7740Q-2 Pneumatyczne klucze udarowe 8
CP7750 Pneumatyczne klucze udarowe 9
CP7750-2 Pneumatyczne klucze udarowe 9
CP776 Pneumatyczne klucze udarowe 10
CP776-6 Pneumatyczne klucze udarowe 10
CP7763 Pneumatyczne klucze udarowe 10
CP7773 Pneumatyczne klucze udarowe 11
CP7773-6 Pneumatyczne klucze udarowe 11
CP7774 Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP7775 Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP7775-6 Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP7778 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP778 Mini szlifierki i polerki 20
CP780 Pneumatyczne wiertarki 39
CP781 Pneumatyczne wiertarki 39
CP782 Pneumatyczne wiertarki 39
CP7823 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17
CP7828 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP783 Pneumatyczne wiertarki 39
CP7830 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP7830HQ Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP7830Q Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP785 Pneumatyczne wiertarki 33
CP785H Pneumatyczne wiertarki 33
CP785QC Pneumatyczne wiertarki 33
CP785S Przecinarki i narzędzia specjalistyczne 31
CP789HR Pneumatyczne wiertarki 34
CP789R-26 Pneumatyczne wiertarki 34
CP789R-42 Pneumatyczne wiertarki 34
CP7900 Pilarki karoseryjne 26
CP7901 Pilarki karoseryjne 26
CP796 Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP796SP Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP797 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP797-6 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP797SP-6 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP797TL-6 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP797TLSP-6 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP8005 Narzędzia akumulatorowe 15
CP8210 Mini szlifierki i polerki 24
CP824 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17
CP824T Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17
CP825 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17
CP825T Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17
CP826 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17

CP826T Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 17
CP828 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP828H Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP8335 Narzędzia akumulatorowe 15
CP835 Przecinarki i narzędzia specjalistyczne 31
CP854 Szlifierki 29
CP854E Szlifierki 29
CP856 Szlifierki 28
CP857 Szlifierki 29
CP858 Mini szlifierki i polerki 24
CP860 Szlifierki 28
CP860ES Szlifierki 28
CP861 Przecinarki i narzędzia specjalistyczne 31
CP862 Szlifierki 29
CP863 Szlifierki 29
CP864 Mini szlifierki i polerki 22
CP865P Mini szlifierki i polerki 24
CP865S Mini szlifierki i polerki 23
CP869P Mini szlifierki i polerki 24
CP869S Mini szlifierki i polerki 23
CP870 Mini szlifierki i polerki 22
CP871 Polerki 30
CP872 Szlifierki 28
CP873 Polerki 30
CP8738 Narzędzia akumulatorowe 15
CP874 Przecinarki i narzędzia specjalistyczne 31
CP8748 Narzędzia akumulatorowe 15
CP875 Szlifierki 27
CP876 Szlifierki 27
CP879 Pneumatyczne wiertarki 34
CP881 Pilarki karoseryjne 26
CP883 Pneumatyczne nitownice 41
CP884 Pneumatyczne nitownice 41
CP886 Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP886H Pneumatyczne kątowe klucze zapadkowe 18
CP887 Pneumatyczne wiertarki 34
CP893 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP893-6 Pneumatyczne klucze udarowe 12
CP894 Pneumatyczne klucze udarowe 13
CP897 Pneumatyczne klucze udarowe 11
CP897-6 Pneumatyczne klucze udarowe 11
CP897SP-6 Pneumatyczne klucze udarowe 11
CP898 Pneumatyczne klucze udarowe 11
CP898-6 Pneumatyczne klucze udarowe 11



Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1/4

7-27 

47

7 000

1.13 

114

57

1/4

87.6

<2.5

1/4 hex

7-27

47

7 000

1.13

114 

57

1/4

87.6

<2.5

3/8

7-68 

102 

11 000

1.19 

146 

71

1/4

84.1

4.9

3/8

7-68

102

9 500

0.9

146 

71

1/4

86.3

<2.5

CP719 CP719QC CP721 CP722

3/8

54-230  

271 

8 500

1.41

152 

85 

1/4

93

<2.5

CP724H

3/8

54-230 

244 

6 800

1.59 

152 

85 

1/4

95

4.3

CP727

identyczne właściwości jak CP719
ale z czopem sześciokątnym
• maksymalny moment: 47 Nm

• moment 47 Nm i 7000 obr/min 
zapewniają wysoką sprawność

• lekka, kompaktowa obudowa 
idealnie sprawdza do pracy 
w miejscach trudnodostępnych tylko
114 mm długości i 1.13 kg wagi

• ergonomiczny kształt, obsługiwany 
jedną dłonią przełącznik kierunku 
obrotów

• zastosowanie głównie do napraw 
niedużych silników, elementów 
mocujących i robót blacharskich

• maksymalny moment: 47 Nm

• sprzęgło typu „Rocking Dog Clutch” 
zapewnia płynną pracę oraz 
trwałość

• wysoko sprawny silnik zapewnia 
optymalne osiągi

• zastosowanie głównie do napraw 
niedużych silników, przekładni oraz 
ogólnych prac warsztatowych

• maksymalny moment: 102 Nm

• sprzęgło typu „ROCKING DOG” 
zapewnia płynną pracę oraz trwałość

• 360°  - obrotowy wlot zapobiega 
blokowanie się przewodu i poprawia 
komfort pracy

• spust umieszczony z góry obudowy 
ułatwia obsługę i kontrolę pracy

• duża moc umożliwia wykonywanie 
napraw gaźników, zapłonów, części 
karoserii, przekładni, misek 
olejowych,  niewielkich silników oraz 
ogólnych prac warsztatowych

• maksymalny moment: 102 Nm

CP719 1/4” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

CP721 3/8” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

CP724H 3/8” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• sprzęgło „DYNA-PACT”, zanurzone
w oleju zapewnia trwałość i łagodną,
płynną pracę

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu pełna moc przy 
odkręcaniu

• wylot umieszczony w uchwycie 
odprowadza powietrze nie powodując 
zapylenia stanowiska pracy, 360° - 
obrotowy wlot zapobiega blokowania 
się przewodu i zwiększa komfort pracy

• zastosowanie głównie do napraw 
przekładni, układów wydechowych, 
blacharskich oraz ogólnych napraw 
warsztatowych

• maksymalny moment: 271 Nm

• wzmocniony mechanizm sprzęgła 
zapewnia płynną pracę 
i niezawodność

• ergonomiczny uchwyt i zwarta 
budowa

• wylot umieszczony w uchwycie 
odprowadza powietrze nie 
powodując zapylenia stanowiska 
pracy, 360° obrotowy wlot 
zapobiega blokowaniu się 
przewodu

• zastosowanie głównie do napraw 
przekładni, układów wydechowych, 
blacharskich oraz ogólnych 
napraw warsztatowych

• maksymalny moment: 244 Nm

CP719QC 1/4” Pneumatyczny klucz udarowy – czop sześciokątny

CP722 3/8” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich yastosowań

CP727 3/8” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.
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Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

CP726H CP7740CP734H

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

1/2

54-230 

271 

8 500

1.41 

152 

85 

1/4

94

<2.5

1/2

60-450

675 

5 400

1.25 

160

149

1/4

87.9

5.9

CP7740-2

1/2

60-450 

675  

5 400

1.33  

210 

149 

1/4

87.9

5.9

CP7740Q

1/2

60-450 

675  

5 400

1.31 

160 

149 

1/4

82.8

5.9

CP7740Q-2

1/2

60-450 

675 

5 400

1.39 

210

149

1/4

82.8

5.9

1/2

34-420 

576 

8 400

2.33 

232

106

1/4

93

3.4

CP726H 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• sprzęgło „DYNA-PACT”, zanurzone
w oleju zapewnia trwałość i łagodną,
płynną pracę

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu - pełna moc przy 
odkręcaniu

• wylot umieszczony w uchwycie 
odprowadza powietrze nie powodując 
zapylenia stanowiska pracy, obrotowy 
(360°) wlot zapobiega blokowaniu 
się przewodu

• zastosowanie przede wszystkim 
do napraw przekładni, układów 
wydechowych oraz ogólnych napraw 
mechanicznych i blacharskich

• maksymalny moment: 271 Nm

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7740 1/2" Ultralekki klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• klucz udarowy 1/2” zbudowany 
z wykorzystaniem stopów magnezu

• najwyższy współczynnik mocy 
do wagi wśród kluczy udarowych 
1/2” dostępnych na rynku

• kompaktowa budowa, długość 
160mm!

• obrotowy wlot powietrza
• idealne zastosowanie - 

do montażu/demontażu połączeń 
śrubowych w miejscach trudno 
dostępnych

• waga tylko 1,25 kg
• maksymalny moment: 675 Nm

CP7740-2
1/2” Ultralekki klucz udarowy 
identyczne właściwości jak CP7740
dodatkowo z długim 2” czopem
• maksymalny moment: 675 Nm

CP7740Q
1/2” Ultralekki klucz udarowy 
• identyczne właściwości jak CP7740 

dodatkowo obniżony poziom hałasu
• unikalny tłumik zewnętrzny, łatwe 

czyszczenie, wymiana
• maksymalny moment: 675 Nm

CP7740Q-2
1/2” Ultralekki Klucz Udarowy 
identyczne właściwości jak
CP7740Q dodatkowo z długim
2” czopem
• maksymalny moment: 675 Nm

CP734H 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• sprzęgło „DYNA-PACT”, zanurzone
w oleju zapewnia trwałość i łagodną,
płynną pracę

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu. Pełna moc przy 
odkręcaniu

• wylot umieszczony w uchwycie 
odprowadza powietrze nie powodując 
zapylenia stanowiska pracy, obrotowy 
(360°) wlot zapobiega blokowaniu 
się przewodu

• moc i wydajność, zastosowanie 
głównie do napraw przekładni, układów
wydechowych, blacharskich oraz 
ogólnych napraw warsztatowych

• maksymalny moment: 576 Nm

CP734HK-Metryczny
1/2” Pneumatyczny klucz udarowy - zestaw
• identyczne właściwości jak CP734H,

z 5 nasadkami metrycznymi: 14, 16,
17, 19 i 22mm, całość spakowana
w specjalnej walizce

• maksymalny moment: 576 Nm

CP734HK
1/2” Pneumatyczny klucz udarowy - zestaw
identyczne właściwości jak CP734HK -
Metryczny, z 5 nasadkami: 1/2", 5/8",
3/4", 7/8" i 15/16"

Nowość

TYLKO 1,25 kg
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CP7733 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• opatentowane sprzęgło   
gwarantuje płynną i niezawodną pracę

• nowy kształt uchwytu i spustu podnosi 
komfort pracy i pełną kontrolę

• niskie zużycie powietrza i wysoki moment
lokują ten model jako najwyższy w swojej 
klasie

• moc i wydajność, zastosowanie głównie 
do robót warsztatowych, blacharskich, 
obsługi lekkich samochodów ciężarowych 
i rolniczych

• maksymalny moment: 746 Nm

CP7733-2
1/2” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP7733
dodatkowo z długim 2” czopem, idealny 
do serwisu ogumienia
• maksymalny moment: 746 Nm

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1/2

34-542 

746

6 900

2.5 

180  

106

1/4

96

4

1/2

34-542 

746

6 900

2.7

231 

106

1/4

96

4

1/2

68-610 

827

6 400

2.49

178

156

1/4

96

4.9

1/2

68-610 

827 

6 400

2.49

229

5.75

1/4

96

4.9

CP7733 CP7733-2 CP749 CP749-2

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP749-2 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

CP749 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• ten model przeznaczony jest do bardzo 
ciężkich prac warsztatowych

• opatentowane sprzęgło  
gwarantuje płynną i niezawodną pracę

• nowy kształt uchwytu i spustu poprawia
komfort pracy

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu. Pełna moc przy 
odkręcaniu

• kompaktowa budowa z ergonomicznym
uchwytem gwarantuje wysoki komfort 
pracy

• maksymalny moment:  827 Nm

CP749K-Metryczny
1/2” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak CP749K 
z nasadkami 14, 16, 17, 19, i 22 mm

CP749K
1/2” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań
klucz w komplecie z zestawem 5 SAE
nasadek: 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 5/16” oraz
butelka oleju pneumatycznego CP,
całość spakowana w specjalnej walizce
• maksymalny moment: 827 Nm

identyczne właściwości jak CP749
dodatkowo z długim 2” czopem, idealny
do serwisu ogumienia
• maksymalny moment: 827 Nm

CP749-2K
1/2” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak C749-2 
w komplecie z dwoma zestawami
nasadek: (3/4”, 3/16”) i (19mm, 21mm)
oraz butelka oleju pneumatycznego
CP, całość spakowana w specjalnej
walizce
• maksymalny moment: 827 Nm

CP7750 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do najcięższych zastosowań

CP7750-2 1/2” Pneumatyczny klucz udarowy do najcięższych zastosowań

• najmocniejszy na rynku pneumatyczny 
klucz 1/2”, maksymalny moment 1085Nm.

• zredukowany o 31% pobór powietrza 
w stosunku do poprzedniego modelu 

• nowa opatentowana technologia silnika 
TURBO 2.0 umożliwia uzyskanie tak 
wysokiego  momentu i prędkości 
obrotowej

• zastosowanie również przemysłowe 
z 1,450 bpm, gwarantuje demontaż 
najbardziej opornych połączeń gwintowych

• 4 pozycyjny regulator momentu: 2 pozycje 
dokręcania, 2 pozycje odkręcania

• zwarta obudowa, ergonomiczny uchwyt 
przekłada się na wysoki komfort pracy 
nawet przy maksymalnym obciążeniu

• maksymalny moment: 1085Nm

identyczne właściwości jak CP7750
dodatkowo z długim 2” czopem, idealny
do serwisu ogumienia
• maksymalny moment: 1 085 Nm

MAKSYMALNY 
MOMENT 1 085 Nm

1/2

68-746 

1 085

6 400

2.31

244

170

1/4

94

4.4

1/2

68-746 

1 085  

6 400

2.27

193

170

1/4

94

4.4

CP7750 CP7750-2
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PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

CP772H 3/4” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• bezkonkurencyjna w swojej klasie 
płynność pracy przy ogromnej 
trwałości

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu. Pełna moc przy 
odkręcaniu

• wylot umieszczony w uchwycie 
odprowadza powietrze nie 
powodując zapylenia stanowiska 
pracy, 360° obrotowy wlot zapobiega 
blokowaniu się przewodu

• nowy kształt uchwytu zapewnia 
wysoki komfort pracy

• zastosowanie głównie do prac 
związanych z resorami, napraw 
i konserwacji ciężarówek 
i autobusów, sprzętu budowlanego 
i maszyn rolniczych

• maksymalny moment: 1 356 Nm

CP772HK-Metryczny
3/4” Pneumatyczny klucz
udarowy do bardzo ciężkich
zastosowań 
identyczne właściwości jak CP772HK
z nasadkami 24, 27, 30, 32 mm
• maksymalny moment: 1 356 Nm

CP772HK
3/4” Pneumatyczny klucz
udarowy do bardzo ciężkich
zastosowań 
klucz w komplecie z zestawem 4 SAE
nasadek: 15/16, 1”, 1-1/16”, 1-1/18”
oraz butelka oleju pneumatycznego
CP, całość spakowana w specjalnej
walizce
• maksymalny moment: 1 356 Nm

CP772H-6
3/4” Pneumatyczny klucz
udarowy do bardzo ciężkich
zastosowań 
identyczne właściwości jak CP772H
dodatkowo z długim 6” czopem,
idealny do serwisu ogumienia

CP776 3/4” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

3/4

203-949

1 356 

4 200

4.76

245 

170  

3/8

96

4.9

3/4

203-949 

1 356 

4 200

5.28   

394 

170 

3/8

96

4.9

CP772H CP772H-6

Nowość

Metody testowe przedstawiono na stronie 02. Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7763 3/4” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• kompaktowa budowa przy dużej mocy 
wyjściowej 

• odporny mechanizm sprzęgła 
przedłuża trwałość podczas 
intensywnej eksploatacji

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu. Pełna moc przy 
odkręcaniu

• zastosowanie głównie do prac 
związanych z resorami, przekładni 
i wałów zębatych, ciężarowych 
serwisów ogumienia, głównych 
remontów dużych silników

• maksymalny moment: 1 559 Nm

CP776-6
3/4” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP776
dodatkowo z długim 6” czopem, idealny
do serwisu ogumienia

• kompaktowa budowa przy dużej mocy
wyjściowej 

• odporny mechanizm sprzęgła 
przedłuża trwałość podczas 
intensywnej eksploatacji

• trójpozycyjny przełącznik mocy
• tłumiony wylot powietrza
• maksymalny moment: 1 627 Nm

CP7763-6
3/4” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP7763
dodatkowo z długim 6” czopem, idealny
do serwisu ogumienia

3/4

271-1 017 

1 559 

4 500

5.67 

222 

220 

3/8

99.1

6.8

3/4

271-1 017  

1 559 

4 500

6.21

375

220

3/8

99.1

6.8

CP776 CP776-6

3/4

136-1 288 

1 627  

6 300

5.25 

224 

212 

3/8

96

9

CP7763

3/4

136-1 288 

1 627  

6 300

6.28

381

212 

3/8

96

9

CP7763-6
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PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1

136-1 288

1 627 

6 300

5.47 

224 

212 

3/8

96

9

CP7773

1

136-1 288

1 627  

6 300

6.33 

381 

212 

3/8

96

9

CP7773-6

CP7773 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• kompaktowa budowa przy dużej mocy
wyjściowej 

• odporny mechanizm sprzęgła 
przedłuża trwałość podczas 
intensywnej eksploatacji

• trójpozycyjny przełącznik mocy
• tłumiony wylot powietrza
• maksymalny moment: 1 627 Nm

CP7773-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań  
identyczne właściwości jak CP7763
dodatkowo z długim 6” czopem, idealny
do serwisu ogumienia

Nowość

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP897 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

CP897-6 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• identyczne właściwości jak CP897
dodatkowo z długim 6” czopem

CP897SP-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań  
• identyczne właściwości jak CP897-6 

dodatkowo z czopem wieloklinowym

• najlżejszy klucz 1” waga zaledwie 
7,37kg

• wysoko sprawny silnik zapewnia 
wysoką moc wyjściową przy 
obniżonym zapotrzebowaniu 
na sprężone powietrze

• precyzyjnie sterowany zawór 
dławiący ułatwia start przy 
odkręcaniu

• zastosowanie głównie 
do ciężarowego serwisu ogumienia

• maksymalny moment: 1 763 Nm

CP898 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• lekki -  waga tylko 10,2 kg
• sprzęgło „ROCKING DOG” 

gwarantuje płynną pracę i wydłużoną 
żywotność 

• precyzyjnie sterowany zawór 
dławiący ułatwia start przy 
odkręcaniu 

• szybki przełączanie kierunku 
obrotów

• wysoko sprawny silnik zapewnia 
wysoką moc wyjściową przy 
obniżonym zapotrzebowaniu 
sprężonego powietrza

• zastosowanie głównie do 
ciężarowego serwisu ogumienia

• maksymalny moment: 1 763 Nm

CP898-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań 
• identyczne właściwości jak CP898 

dodatkowo z długim o 6” czopem
• maksymalny moment: 1 763 Nm

1

203-1 085

1 763 

4 200

10.2 

343

227 

1/2

103

11

CP898 CP898-6
1

203-1 085

1 763

4 200

10.88

495 

227

1/2

103

11

#5 spline

203-1 085

1 763

3 800

8.62

502

184

1/2

101

7.5

CP897SP-6CP897 CP897-6

1

203-1 085

1 763 

3 800

7.37

349 

184

1/2

101

7.5

1

203-1 085

1 763 

3 800

8.62 

502

184

1/2

101

7.5
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PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

• silnik o wysokich parametrach zapewnia 
wysoką moc wyjściową

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny 
regulator momentu. Pełna moc przy 
odkręcaniu

• regulowany uchwyt boczny poprawia 
komfort i podnosi efektywność pracy

• zastosowanie głównie do montażu 
i demontażu śrub sprężynujących, napraw
i konserwacji ciężarówek i autobusów 
oraz ciężkiego sprzętu drogowego

• maksymalny moment: 1 898 Nm

CP893-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP893
dodatkowo z przedłużonym o 6” czopem,
idealny do serwisu ogumienia

CP893 1” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowańCP797 1” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• cieszący się opinią „niezniszczalnego” 
urządzenia w branży oponiarskiej

• sprzęgło „ROCKING DOG” gwarantuje 
płynną pracę i wydłużoną żywotność 

• precyzyjnie sterowany zawór wlotu 
powietrza ułatwia start przy odkręcaniu 

• ergonomiczny zawór ułatwia przełączanie 
kierunku obrotów

• najczęstszy wybór dla ciągłej pracy przy 
ogumieniu ciężarówek, autobusów 
i ciężkiego sprzętu kołowego

• maksymalny moment: 1 898 Nm

CP797-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań
• idealne narzędzie do ciężarowego serwisu 

ogumienia
• cieszący się opinią „niezniszczalnego” 

urządzenie w branży oponiarskiej
• najczęstszy wybór dla ciągłej, ciężkiej 

pracy w serwisach ogumienia: ciężarowych, 
autobusów i ciężkiego sprzętu kołowego

• wyposażony w długi 6” czop
• maksymalny moment: 1 898 Nm

CP797SP-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP797-6
dodatkowo z czopem wieloklinowym

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

**813 Nm w przypadku stalowych kół obręczy, w przypadku innych zastosowań moment może być inny

1

203-1 220

1 898 

4 200

12.25 

394 

283 

1/2

110

7.6

1 / #5 spline

203-1 220

1 898 

4 200

13.49 

565 

283 

1/2

110

7.6

1 / #5 spline

813**

1 898 

2 150

13.61

629 

163 

1/2

110

7.6

CP797
CP797-6 /
CP797SP-6

CP797TL-6 /
CP797TLSP-6

Metody testowe przedstawiono na stronie 02. Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia. 

• identyczne właściwości jak CP797-6 
z ograniczonym momentem do 1085 Nm

• zastosowanie głównie do prac gdzie
występuje ryzyko uszkodzenia wyższym
momentem.

CP797TLSP-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP797-6 
z ograniczonym momentem do 1085 Nm,
dodatkowo z czopem wieloklinowym

1 / #5 spline

136-1 491

1 966 

5 000

11.5 

513 

248

1/2

101

9.1

CP7778-6 /
CP7778SP-6 

CP797TL-6 1” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

CP7778 1” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

• trójpozycyjny regulator mocy przy 
odkręcaniu i dokręcaniu 

• „dolny” wylot powietrza zapobiega 
zapyleniu miejsca pracy

• wydajny silnik 6 – łopatkowy
• maksymalny moment: 1 966 Nm

CP7778-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań 
identyczne właściwości jak CP7778
dodatkowo z długim o 6” czopem,
idealny do serwisów ogumienia

CP7778SP-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań 
CP7778-6 z czopem wieloklinowym

Nowość

1

271-963

1 898 

4 400

10.43

292  

290  

3/8

97.8

9.4

1

271-963 

1 898

4 400

10.75  

445  

290 

3/8

97.8

9.4

CP893 CP893-6 CP7778

1

136-1 491 

1 966 

5 000

10.1

355 

248

1/2

101

9.1
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PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1

136-1 627

2 102

5 500

10.6

340

248

1/2

96

9.1

1

136-1 627

2 102 

5 500

12.5 

513 

248 

1/2

96

9.1

1

407-1 627

2 305 

4 100

11.34

298

319  

1/2

99.6

5

CP7775 CP7775-6 CP894

1

502-2 169

2 712

4 100

13.83 

572 

336 

1/2

103.1

8.9

CP5000

1

136-1 763

2 373 

5 000

10.07

267 

234

1/2

100.9

8.7

1

136-1 491

2 102 

5 000

11.6 

432  

234 

1/2

100.9

8.7

CP7774 CP7774-6
CP796 /
CP796SP
1 / #5 spline

407-1 898

2 712 

4 100

9.07 

241

368

1/2

101

13

• sprzęgło zanurzone w oleju zapewnia 
łagodną i płynną pracę oraz trwałość

• obsługiwany jedną dłonią przełącznik 
kierunku obrotów oraz 3 pozycyjny 
regulator momentu - pełna moc przy 
odkręcaniu

• regulowany uchwyt boczny poprawia 
komfort i podnosi efektywność pracy

• zastosowanie głównie do montażu 
i demontażu śrub sprężynujących, napraw 
i konserwacji ciężarówek i autobusów 
oraz ciężkiego sprzętu drogowego

• maksymalny moment: 2 305 Nm

CP7774 1” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

CP7774-6 1” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• wylot powietrza w rękojeści zapobiega 
zapyleniu miejsca pracy

• trójpozycyjny regulator mocy przy 
odkręcaniu i dokręcaniu

• trwałość i niezawodność zapewnia 
komfort pracy każdego dnia

• maksymalny moment: 2 373 Nm

CP7775 1” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

Nowość

• najmocniejszy w swojej klasie
• waga tylko 10,6 kg, redukuje wysiłek 

operatora
• 4 pozycyjna regulacja momentu przy 

odkręceniu i dokręcaniu
• nowoczesny „design”, ergonomiczna 

budowa
• maksymalny moment: 2 102 Nm

CP7775-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań
• identyczne właściwości jak CP7775 

dodatkowo z długim o 6” czopem, 
idealny do serwisów ogumienia

• maksymalny moment: 2 102 Nm

CP7775SP-6
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do ciężkich zastosowań
• CP7775 z długim 6” czopem 

wieloklinowym
• maksymalny moment: 2 102 Nm

CP796 1” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• model z najwyższym momentem 
2712 Nm

• najlepszy współczynnik mocy 
do wagi spośród kluczy 1”

• kompaktowa budowa idealnie 
sprawdza się przy pracy w miejscach 
trudnodostępnych.

• przemysłowa jakość oferowana dla 
warsztatów samochodowych

• zastosowanie głównie do prac 
zawieszeniowych, napraw 
i konserwacji ciężarówek, autobusów 
oraz wszelkiego rodzaju ciężkiego 
sprzętu drogowego

• maksymalny moment: 2 712 Nm

CP796SP
1” Pneumatyczny klucz udarowy
do bardzo ciężkich zastosowań  
identyczne właściwości jak CP796
dodatkowo z czopem wieloklinowym

identyczne właściwości jak CP7774
dodatkowo z długim o 6” czopem,
idealny do serwisów ogumienia
• maksymalny moment: 2 102 Nm

CP5000 1” Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

• najmocniejszy klucz 1” 
• 4 pozycyjna regulacja momentu
• precyzyjnie sterowany zawór dławiący

ułatwia start przy odkręcaniu
• długi 7” czop ułatwia dostępu
• ergonomiczny zawór zapewnia 

i szybką zmianę kierunku obrotów
• zastosowanie głównie do obsługi 

ogumienia ciężarówek, autobusów 
i wszelkiego rodzaju ciężkiego 
sprzętu kołowego

• maksymalny moment: 2 712 Nm

Nowość

CP894 1” Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Nowość
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NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

CP8335 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa CP8738 3/8” Klucz udarowy akumulatorowy

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

3/8

12

34

0-360/1 300

2.05

1.95

234

3/8

12

130

2,400

1.65

1.55

171

1/2

19.2

575

1 950

3.2

2.95

239

CP8335 CP8738 CP8748

N/A

All batteries

N/A

N/A

12V 1.12 19.2V 1.52

10.8V 1.02 18V 1.17

289

CP8005

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

• najmocniejszy model 1/2” dostępny 
na rynku

• łatwy dostęp do szczotek, zapewnia 
szybką i sprawną 

• wsuwany akumulator, łatwy 
w wymianie

• ergonomiczna rękojeść pokryta 
specjalnym tworzywem, gumowa 
osłona akumulatora

• maksymalny moment 575 Nm

• czas ładowania akumulatora 1 godz
• możliwość pracy z akumulatorami CP 

od 10,8V do 19,2V
• możliwość stosowania akumulatorów 

CP typu Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion
• jasność 10000 Lux
• zabezpieczenie przed  

przeładowaniem akumulatora

• najmniejszy dostępny model 
w swojej klasie.

• dioda czołowa zapewnia 
doświetlenie miejsca pracy

• wsuwany akumulator, łatwy 
w wymianie

• ergonomiczna rękojeść pokryta 
specjalnym tworzywem, gumowa 
osłona akumulatora

• maksymalny moment: 130 Nm

Rozmiar czopa [cal]

Voltage Ni-Cd (Li-Ion)

Prędkość obrotowa [obr/min]

Moment maksymalny [Nm]

Waga [kg] Li-Cd

Waga [kg] Li-Ion

Długość [mm]

CP8005 Lampa LEDCP8748 1/2” Klucz udarowy akumulatorowy

• wysokie i niskie obroty, 15 ustawień 
momentu przy wkręcaniu, pełna 
kontrola i komfort pracy przy wierceniu 
i wkręcaniu

• szybkomocujący, przemysłowy uchwyt 
wiertarski Jacobs zapewnia szybkość 
i pewność mocowania 

• dioda czołowa zapewnia doświetlenie 
miejsca pracy

• ergonomiczna rękojeść pokryta 
specjalnym tworzywem, gumowa 
osłona akumulatora

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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KĄTOWE KLUCZE ZAPADKOWE

CP824 1/4” Kątowy klucz zapadkowy do ogólnych zastosowań

CP825 1/4” Kątowy klucz zapadkowy do ogólnych zastosowań

• prosta kontrola prędkości w całym 
zakresie. Maksymalna prędkość 
220 obr/min

• wydłużona obudowa szczególnie 
przydatna do pracy miejscach 
trudnodostępnych

• kompaktowa budowa i mała waga
• zastosowanie głównie do prac pod 

deską rozdzielczą i napraw 
niewielkich silników

• maksymalny moment: 17 Nm

CP824T
3/8" Kątowy klucz zapadkowy do
ogólnych zastosowań 
• identyczne właściwości jak CP824 

ale z czopem 3/8”
• maksymalny moment: 17 Nm

• dogodny, obsługiwany jednym palcem 
przełącznik kierunku obrotów

• kompaktowa budowa, mała waga, 
uchwyt prostokątny

• prosta kontrola prędkości w całym 
zakresie - prędkość obrotowa 
220 obr/min.

• zastosowanie głównie do prac pod 
deską rozdzielczą i napraw niewielkich 
silników

• maksymalny moment: 20 Nm

CP825T
3/8” Kątowy klucz zapadkowy do
ogólnych zastosowań 
• identyczne właściwości jak CP825 ale 

z czopem 3/8”
• maksymalny moment: 20 Nm

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

CP824 CP824 T CP825 CP825T

1/4

7-17

17

220

0.51

197

106

1/4

90.4

6.2

3/8

7-17 

17 

220

0.51

197 

106 

1/4

90.4

6.2

1/4

7-20

20

200

0.85

165

78

1/4

87

6.2

3/8

7-20 

20 

200

0.85 

165 

78 

1/4

87

6.2

CP826

1/4

7-20 

20 

250

0.51 

203 

99 

1/4

90.5

6.1

CP826T

3/8

20 

7-20 

250

0.51 

203 

99

1/4

90.5

6.1

CP7823

1/4

7-20 

20

250

0.45

170 

127

1/4

85

5.5

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP826 1/4” Kątowy klucz zapadkowy do ogólnych zastosowań

• ulepszony mechanizm napędu 
eliminujący poślizg

• „ciepły uchwyt” poprawia komfort 
pracy  

• wydłużony kształt dla podniesienia 
komfortu pracy miejscach 
trudnodostępnych

• bardzo szybki, prędkość 
250 obr/min.

• zastosowanie głównie do montażu 
i demontażu podzespołów 
samochodowych

• maksymalny moment: 20 Nm

CP826T
3/8” Kątowy klucz zapadkowy
do ogólnych zastosowań 
• identyczne właściwości jak CP826 

ale z czopem 3/8” 
• maksymalny moment: 20 Nm

CP7823 1/4” Kątowy klucz zapadkowy do ciężkich zastosowań

• prędkość obrotowa 250 obr/min
• obrotowa głowica 4 – pozycje robocze! 

Idealne dopasowanie do miejsc 
trudnodostępnych

• kompaktowa budowa, niska waga, 
unikalny komfort i dopasowanie w dłoni

• „tylny” wylot powietrza
• maksymalny moment: 20 Nm

Nowość

OBROTOWA GłOWICA ROBOCZA
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KĄTOWE KLUCZE ZAPADKOWE

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

3/8

14-68

68 

150

1.08

254 

106  

1/4

96.5

7.9

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia. 

CP7830Q 3/8” Kątowy klucz zapadkowy do bardzo ciężkich zastosowań

• najwyższy moment dostępny na rynku 
• wyposażony w opatentowany 

mechanizm napędowy Tri Spring
• lekki i doskonale wyważony
• maksymalny moment: 122 Nm

CP7830HQ
1/2” Kątowy klucz zapadkowy 
do bardzo ciężkich zastosowań
• identyczne właściwości jak CP7830Q 

ale z czopem 1/2”

CP7830HQK
1/2” Kątowy klucz zapadkowy 
do bardzo ciężkich zastosowań
• zestaw zawiera klucz CP8730HQ oraz

zestaw 5 nasadek: 10; 13; 14; 16; 
17 mm spakowanych w specjalnej 
walizce

• maksymalny moment: 122 Nm

• najnowszy model z najwyższym momentem dostępnym 
na rynku 122Nm, 190 obr/min.

• wykonanie ze stopu aluminium, stosowanego w przemyśle 
lotniczym dla redukcji wagi i podniesienia wytrzymałości 

• waga zaledwie 1.22 kg
• wyposażony w opatentowany mechanizm 

napędowy                , który niweluje poślizg oraz polepsza 
przeniesienie mocy co przekłada się na poprawę 
efektywności przy jednoczesnym zredukowaniu „grzania” 
się przy długich cyklach pracy

• zastosowanie głownie do montażu i demontażu 
podzespołów układu hamulcowego i silnikowego, 
szczególnie gdy niezbędny jest wysoki moment

• maksymalny moment: 122 Nm

CP7830 3/8” Kątowy klucz zapadkowy do bardzo ciężkich zastosowań

Najniższy poziom 
hałasu – tylko 79dB(A)

CP828CP886

3/8

14-68

68 

160

1.19 

260 

120 

1/4

98.2

8.9

CP886H

1/2

14-68

68  

160

1.19 

260 

120

1/4

98.2

8.9

CP886 3/8” Kątowy klucz zapadkowy do ogólnych zastosowań

• kompaktowa budowa ułatwia pracę 
w miejscach trudnodostępnych

• dogodny w operowaniu przełącznik 
kierunku obrotów

• ulepszona przekładnia podnosi trwałość 
i niezawodność

• zastosowanie głównie do demontażu 
świec zapłonowych, chłodnic, pomp wody 
i układów wydechowych

• maksymalny moment: 68 Nm

CP886H
1/2” Kątowy klucz zapadkowy 
do ogólnych zastosowań
• identyczne właściwości jak CP886 ale 

z czopem 1/2”
• maksymalny moment: 68 Nm

CP7828 3/8” Kątowy klucz zapadkowy do ciężkich zastosowań

• niski poziom hałasu, bardzo cicha praca
• kompaktowa budowa, duża moc, niska waga
• wyposażony w opatentowany mechanizm 

napędowy                 , który niweluje poślizg oraz 
polepsza przeniesienie mocy co przekłada się na 
poprawę efektywności przy jednoczesnym zredu-
kowaniu grzania się przy długich cyklach pracy

• profesjonalny spust, zapewnia pełną kontrolę
• maksymalny moment: 81 Nm

CP7828H
1/2” Kątowy klucz zapadkowy do ciężkich
zastosowań
• ident. właściwości jak CP7828 ale z czopem 1/2” 
• maksymalny moment: 81 Nm

CP828 3/8” Kątowy klucz zapadkowy do ciężkich zastosowań

• wyposażony w opatentowany mechanizm 
napędowy               , który niweluje 
poślizg oraz polepsza przeniesienie mocy 
co przekłada się na poprawę efektywności 
przy jednoczesnym zredukowaniu grzania 
się przy długich cyklach pracy

• zastosowanie głownie do montażu 
i demontażu podzespołów układu 
hamulcowego i silnikowego, szczególnie 
gdy niezbędne jest zadziałania wysokim 
momentem

• maksymalny moment: 68 Nm

CP828K-Metryczny
3/8” Kątowy kucz zapadkowy 
do ciężkich zastosowań
• zestaw zawiera klucz CP828 oraz zestaw 

5 nasadek: 10; 13; 14; 16; 17 mm 
spakowanych w specjalnej walizce

• maksymalny moment: 68 Nm

CP828K
3/8” Kątowy kucz zapadkowy 
do ciężkich zastosowań
• zestaw zawiera klucz CP828 oraz zestaw 

5 nasadek: 3/8”; 7/16”; 1/2”; 9/16”; 5/8” 
spakowanych w specjalnej walizce

CP828H
1/2” Kątowy kucz zapadkowy 
do ciężkich zastosowań 
• identyczne właściwości jak CP828 

ale z czopem 1/2”
• maksymalny moment: 68 Nm

CP828HK-Metryczny
1/2” Kątowy kucz zapadkowy 
do ciężkich zastosowań  
• zestaw zawiera klucz CP828H oraz zestaw 

5 nasadek: 10; 13; 14; 16; 17 mm 
spakowanych w specjalnej walizce

Nowa konstrukcja
głowicy

Nowa konstrukcja
głowicy

CP828H

1/2

14-68

68 

150

1.08  

254 

106  

1/4

96.5

7.9

CP7828

3/8

14-68

81

240

1.25  

273 

113 

1/4

87.5

9

CP7828H

1/2

14-68

81

240

1.25 

273  

113  

1/4

87.5

9

CP7830CP7830Q

3/8

14-136

122 

190

1.2

300 

5 

1/4

85

9

CP7830HQ

1/2

14-136

122

190

1.2 

300 

5 

1/4

85

9

3/8

14-122

122 

190

1.22  

305 

131  

1/4

92

9

Rozmiar czopa [cal]

Moment roboczy [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

Nowość
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MINI SZLIFIERKI I POLERKI

CP778 Szlifierka szybkoobrotowa do ciężkich zastosowań

CP7200 Miniszlifierka rotacyjno-oscylacyjna

CP7202 Miniszlifierka rotacyjna

CP7201 Minipolerka

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

• wbudowany regulator i zawór dławiący 
w spuście pozwala na precyzyjną 
kontrolę prędkości obrotowej

• wydajny silnik o mocy 1/2 KM
• zastosowanie głównie 

do usuwania starych powłok 
lakierowych, wyrównywania spoin 
spawalniczych, usuwania rdzy, 
formowania blacharskich mas 
chemoutwardzalnych, szczególnie 
w miejscach trudno dostępnych

• mała waga i niski poziom wibracji 
zapewnia komfort pracy

• prędkość obrotowa: 14 000 obr/min

SERIA SMART
Nowe zestawy narzędzi do napraw lokalnych (Small Area Repair Technique – technika naprawy małych powierzchni). Zamiast stosować szlifierkę 150mm 

do usunięcia rysy lub wgniecenia rozmiaru kilku cm, proponujemy narzędzia z tarczą mocującą 50 i 75 mm, co przyspiesza i ułatwia pracę.

• kompaktowa budowa i mała waga 
ułatwia operowanie w miejscach 
trudno dostępnych

• uchwyt pokryty specjalnym 
tworzywem

• regulacja mocy
• wygodny, obsługiwany dwoma 

palcami spust dla lepszej kontroli 
obróbki

• wytłumiony wylot w rękojeści 
skierowuje powietrze poza obszar 
szlifowania

• oscylacja: 2,5mm
• prędkość obrotowa: 15 000 obr/min

CP7200S
W skład zestawu wchodzą:
50mm i 75mm tarcza mocująca (po 1 sztuce);
50mm i 75mm krążki ścierne, ziarno 320, 400 
i 600 (po 10 sztuk), klucz mocujący. Całość
spakowana w specjalnej walizce. 

• kompaktowa budowa, mała waga 
ułatwia operowanie w miejscach 
trudno dostępnych

• uchwyt pokryty specjalnym tworzywem
• regulacja mocy
• wygodny, obsługiwany dwoma palcami 

spust dla lepszej kontroli obróbki
• wytłumiony wylot w rękojeści 

skierowuje powietrze poza obszar 
szlifowania

• prędkość obrotowa: 15 000 obr/min

CP7202D
W skład zestawu wchodzą:
75mm tarcza mocująca (1 sztuka); 75mm krążki
ścierne, ziarno 80, 100 i 120 (po 10 sztuk); 75 krążki
włókniny grubej, średniej i drobnej (po 1 sztuce),
klucz mocujący. Całość spakowana w specjalnej
walizce.

• kompaktowa budowa i mała waga 
ułatwia operowanie w miejscach 
trudno dostępnych

• uchwyt pokryty specjalnym 
tworzywem

• regulacja mocy
• wygodny, obsługiwany dwoma 

palcami spust dla lepszej kontroli 
obróbki

• wytłumiony wylot w rękojeści 
skierowuje powietrze poza obszar 
szlifowania

• prędkość obrotowa: 2 500 obr/min

CP7201P
W skład zestawu ponadto
wchodzą:
75mm tarcza mocująca (1 sztuka); 90mm gąbki
polerskie białe i żółte (po 2 sztuki), klucz
mocujący. Całość spakowana w specjalnej
walizce.

50; 76

15 000

0.68

297

595

1/4

10

86.2

7.1

76 

15 000

0.68 

297 

595 

1/4

10 

84.8

3.1

76

2 500

0.79 

297

510

1/4

10

88

<2.5

127 

14 000

1.02 

297

595

1/4

10 

99.5

<2.5

CP7200CP7202 CP7201CP778

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia. 

Rozmiar materiału ściernego [mm] 

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]
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SZLIFIERKI

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Rozmiar materiału ściernego [mm] 

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

CP7250ECP7220E

150

12 000

0.68 

297 

470

1/4

10 

76

<2.5

150 

12 000

0.68 

297

470

1/4

10 

76

<2.5

CP7250HECP7220HE

150

12 000

0.9 

226.8

470 

1/4

10 

76

<2.5

150

12 000

0.9 

226.8

470

1/4

10

76

<2.5

CP7220E Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna

• szlifierka do ciężkich zastosowań
• oscylacja 2,5mm zapewnia najwyższą 

jakość obrabianej powierzchni
• wygodna, jednoręczna obudowa, zwarta 

i lekka, najlepszy współczynnik mocy 
do wagi w swojej klasie

• bezolejowy silnik 0,3KM (224W) dostarcza 
moc do szybkiej pracy

• potrójna przeciwwaga zapewnia niski 
poziom wibracji i doskonała kontrolę

• regulator prędkości z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa

• zewnętrzne odpylanie (CP7220CVE) 
• własny system odpylania (CP7220SVE)
• bez odpylania (CP7220E)
• maks. prędkość obrotowa: 

12 000 obr/min

CP7220
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7220E, z tarczą
do krążków samoprzylepnych

CP7250E Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna

• szlifierka do ciężkich zastosowań
• oscylacja 5mm dla standardowego 

wykończenia powierzchni przy dużej 
szybkości obróbki

• pozostałe właściwości identyczne jak 
model CP7220E

• zewnętrzne odpylanie (CP7250CVE) 
• własny system odpylania 

(CP7250SVE)
• bez odpylania (CP7250E)
• maks. prędkość obrotowa: 

12 000 obr/min

CP7250
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7250E, 
z tarczą do krążków samoprzylepnych

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7220 HE Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna dwuręczna

• oscylacja 2,5mm
• bezolejowy silnik wysokiej mocy 

0,3KM (224W), idealnie wyważony
• szerokie łożysko mimośrodu, 

zabezpieczone przed pyłem
• regulator z wyłącznikiem 

bezpieczeństwa umożliwia 
dopasowanie prędkości 
do wykonywanej pracy

• niski profil korpusu i rękojeści 
zapewnia wygodę i kontrolę pracy

• bez odpylania
• maks. prędkość obrotowa: 

12 000 obr/min

CP7220 HCVE
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
dwuręczna 
identyczne własności jak CP7220HE,
do zewnętrznego systemu odpylania 

CP7250 HE Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna dwuręczna

• oscylacja 5mm
• bezolejowy silnik wysokiej mocy

(0,3KM) idealnie wyważony
• szerokie łożysko mimośrodu, 

zabezpieczone przed pyłem
• regulator z wyłącznikiem 

bezpieczeństwa umożliwia 
dopasowanie prędkości 
do wykonywanej pracy

• niski profil korpusu i rękojeści 
zapewnia wygodę i kontrolę pracy

• bez odpylania
• maks. prędkość obrotowa: 

12 000 obr/min

CP7250 HCVE
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
dwuręczna 
identyczne własności jak CP7250HE,
do zewnętrznego systemu odpylania

Nowość

Nowość
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SZLIFIERKI

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

CP7215CP870 CP7225 CP7255CP864

Rozmiar materiału ściernego [mm] 

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Oscylacja [mm]

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

150

12 000

10

0.79 *
227

453

1/4

3/8 

81

<2.5

150

10 000

10

1.81 

227

453 

1/4

10 

86

<2.5

150

12 000

2.5

0.79 *
227

453 

1/4

3/8

81

<2.5

150

10 000

10

1.93

227

453

1/4

3/8

85

6.2

150 

12 000

5

0.79 *
227

453

1/4

3/8

81

<2.5

CP870 Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna

• ruch rotacyjny lub rotacyjno-
oscylacyjny umożliwia obróbkę 
agresywną lub wykończenie 
powierzchni

• izolowana rękojeść zapewnia pewny 
uchwyt

• zmniejszona wibracja dzięki 
mocowaniu mimośrodu

• rozpraszający wylot powietrza
• przeznaczona do obróbki 

szpachlówki, usuwania nierówności 
i przygotowania powierzchni 
do malowania

• maks. prędkość obrotowa: 
10 000 obr/min

CP7225
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna 
• oscylacja 2,5mm i silnik o mocy 160W
• owalna rękojeść dla doskonałej kontroli
• niska wibracja i poziom hałasu wyróżnia 

ten model wśród niedrogich szlifierek
• model bez opylania, dostępny z tarczą 

rzepem i do krążków samoprzylepnych
• przeznaczona do szlifowania 

wykończeniowego i polerowania 
wstępnego

CP7225SV
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7225, 
z systemem własnego odpylania

CP7225CV
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7225, 
do zewnętrznych systemów odpylania

CP7255
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
• oscylacja 5mm i silnik o mocy 160W
• owalna rękojeść dla doskonałej kontroli
• niska wibracja i poziom hałasu wyróżnia 

ten model wśród niedrogich szlifierek
• model bez opylania, dostępny z tarczą 

rzepem i do krążków samoprzylepnych
• przeznaczona do przygotowania 

powierzchni, szpachlówek, gruntów 
i podkładów wypełniających

CP7255SV
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7225, 
z systemem własnego odpylania

CP7255CV
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7225, 
do zewnętrznych systemów odpylania

CP7215
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
• oscylacja 10mm i silnik o mocy 160W
• owalna rękojeść dla doskonałej kontroli
• niska wibracja i poziom hałasu wyróżnia 

ten model wśród niedrogich szlifierek
• model bez opylania, dostępny z tarczą 

rzepem i do krążków samoprzylepnych
• doskonała do agresywnego szlifowania 

powłok lakierowych, np. grubych warstw 
szpachlówki

CP7215SV
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7225, 
z systemem własnego odpylania

CP7215CV
Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
identyczne właściwości jak CP7225, 
do zewnętrznych systemów odpylania

• ruch rotacyjny lub rotacyjno-
oscylacyjny umożliwia obróbkę 
agresywną lub wykończenie 
powierzchni

• regulator prędkości
• blokada spustu zabezpiecza przed 

przypadkowym uruchomieniem
• izolowana rękojeść dla dodatkowej 

wygody
• przeznaczona do obróbki szpachlówki, 

usuwania nierówności i przygotowania 
powierzchni do malowania

• maks. prędkość obrotowa: 
10 000 obr/min

* Waga
CP7225CV 0.77 kg 
CP7225SV 0.76 kg 
CP7255CV 0.79 kg 
CP7255SV 0.78 kg 
CP7215CV 0.83 kg
CP7215SV 0.82 kg 

CP864 Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna do ciężkich zastosowań

CP7225/CP7255/CP7215 Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

Nowość

Kolor identyfikuje oscylację
Żółty – 2,5mm 
Czerwony – 5mm 
Czarny – 10mm
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CP7268 Szlifierka liniowa do ciężkich zastosowań

CP865S Szlifierka rotacyjna pionowa do ciężkich zastosowań

CP869S Szlifierka rotacyjna kątowa do ciężkich zastosowań

• silnik o mocy 1 KM
• automatyczne zwalnianie 

przepustnicy z funkcją aktywnego 
zatrzymania

• tłumiony wylot umieszczony 
w uchwycie odprowadza powietrze 
nie powodując zapylenia stanowiska 
pracy

• zastosowanie do zgrubnej obróbki 
spawów, szpachlówki, usuwania 
starych powłok lakierowych 
oraz rdzy

• prędkość obrotowa: 5 000 obr/min

• zawór dławiący zapewnia komfort 
i kontrolę w całym zakresie pracy

• specjalna konstrukcja przekładni 
obniża poziom wibracji i zwiększa 
żywotność narzędzia

• prędkość obrotowa 5000 obr/min 
zapewnia efektywne usuwanie rdzy, 
szlifowanie metalu oraz 
formowanie profili

• prędkość obrotowa: 5 000 obr/min

• podwójny tłok zapewnia wyważenie 
i płynną pracę

• doskonała do prac przygotowawczych 
i agresywnego szlifowania dużych 
powierzchni

• prędkość: 3 000 suwów o długości 
25mm na minutę

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

CP865S CP869S

178 

5 000

2.04 

319 

637

1/4

10 

87

6.2

178 

5 000

2.95 

375 

750 

1/4

10

100.3

10.2

70x455

3 000

2.75 

240 

303 

1/4

10  

93

19

CP7268

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

Rozmiar materiału ściernego [mm] 

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

Nowość
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Rozmiar materiału ściernego [mm] 

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

CP8210 CP8210ECP858

10x330  

18 000

0.85  

311  

623  

1/4

10  

92.8

<2.5

150

2 500

2.6 

-

-

-

-

-

-

150

2 500

2.6 

-

-

-

-

-

-

CP865P CP869P

203 

2 500

2.04

319  

665

1/4

10  

90.8

<2.5

203

2,500

2.95 

375

821 

1/4

10 

102.1

<2.5

CP858 Szlifierka taśmowa

CP865P Polerka rotacyjna pionowa

• silnik o mocy 1 KM
• automatyczne zwalnianie 

przepustnicy z funkcja aktywnego 
zatrzymania

• elastyczna krawędź tarczy polerskiej
zapobiega ewentualnemu
powstawaniu zarysowań

• tłumiony wylot powietrza 
w uchwycie

• idealna do polerowania płaskich 
i profilowanych powierzchni  

• prędkość obrotowa: 2 500 obr/min

CP869P Polerka rotacyjna kątowa

• elastyczna krawędź tarczy polerskiej
zapobiega ewentualnemu
powstawaniu zarysowań

• tłumiony wylot powietrza 
w uchwycie

• idealna do polerowania płaskich 
i profilowanych powierzchni  

• prędkość obrotowa: 2 500 obr/min

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

• przeznaczona do taśm szerokości 
10mm, szybka i łatwa wymiana taśmy

• regulacja położenia ramienia 
roboczego

• wylot powietrza w rękojeści nie 
powoduje zapylenia miejsca pracy

• przydatne narzędzie do usuwania 
metalu, spawów, rdzy, powłok 
lakierowych w miejscach trudno 
dostępnych

• prędkość obrotowa: 18 000 obr/min

• najlżejsza z dostępnych na rynku 
waga 2,1 kg

• mocny silnik 10 amperów
• elektroniczna regulacja mocy 

zapewnia doskonałą kontrolę, 
ustawienie prędkości obrotowej 
900 – 2500 obr/min

• unikalnej trwałości przekładnia, 
zapewnia wysoki moment i płynną 
pracę

• wersja UK posiada 4m przewód 
elektryczny, zakończony 3 – bolcową 
wtyczką  

• prędkość obrotowa: 2 500 obr/min

CP8210E
Polerka rotacyjna – kątowa
elektryczna
identyczne właściwości jak C8210
wyposażona 4 m, przewód elektryczny
zakończony 2 - bolcową wtyczką EU

CP8210 Polerka kątowa elektryczna

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.
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PILARKI KAROSERYJNE

CP881CP7901

Ilość cykli na minutę

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

10 000

0.86 

229

156

1/4

10 

88.3

4

9 500

0.74 

219 

170 

1/4

10 

97.7

12.9

CP7900

10 000

0.59 

216 

156

1/4

10 

92.3

20.1

CP7901 Pilarka karoseryjna do bardzo ciężkich zastosowań

• poziom wibracji najniższy spośród 
tego typu urządzeń dostępnych na 
rynku

• 10000 cykli na minutę oraz duża 
moc gwarantują doskonałą 
wydajność pracy

• precyzyjną kontrolę głębokości cięcia 
zapewnia regulowana osłona 
czołowa

• ergonomiczna budowa pilarki 
zapewnia wysoki komfort pracy

• zastosowanie głównie do robót 
blacharskich, układów wydechowych

• 10 000 cykli na minutę

CP7901K
Pilarka karoseryjna – zestaw
• zestaw zawiera pilarkę CP7901 oraz 

15 brzeszczotów 18T, 24T, 32T 
(5 szt. każdy) umieszczone 
w poręcznej walizce

CP7900 Pilarka karoseryjna do bardzo ciężkich zastosowań

• 10000 cykli na minutę oraz duża moc
gwarantują doskonałą wydajność 
pracy

• precyzyjną kontrolę głębokości cięcia 
zapewnia regulowana osłona 
czołowa

• ergonomiczna budowa pilarki 
zapewnia wysoki komfort pracy

• zastosowanie głównie do robót 
blacharskich, układów wydechowych,
rozwiązanie ekonomiczne

• w zestawi znajdują się 3 
brzeszczoty: 18T, 28T, 32T

• 10 000 cykli na minutę

CP881 Pilarka karoseryjna do bardzo ciężkich zastosowań

• solidna, klasyczna konstrukcja,
doskonała niezawodność 
i wytrzymałość nawet podczas 
intensywnej eksploatacji

• precyzyjną kontrolę głębokości cięcia
zapewnia regulowana osłona 
czołowa

• uchwyt narzędzia pokryty jest 
specjalnym tworzywem 
poprawiającym komfort pracy

• 9 500 cykli na minutę

Metody testowe przedstawiono na stronie 02. Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.
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CP876 Miniszlifierka prosta

• kompaktowa budowa oraz mała waga
zapewnia doskonały komfort pracy

• wbudowany regulator
• tulejka zaciskowa 1/4” i 6 mm
• zastosowanie idealne w miejscach 

trudnodostępnych
• prędkość obrotowa: 30 000 obr/min

CP7556ES Miniszlifierka prosta

• wydajny silnik 0,25 KM
• łatwy w obsłudze regulator prędkości 

zapewnia precyzyjną kontrolę
• izolowany korpus zwiększa wygodę 

pracy
• tylny wylot powietrza w rękojeści nie 

powoduje zapylenia miejsca pracy
• w komplecie tuleje zaciskowe 1/4” 

i 6mm
• prędkość obrotowa: 23 000 obr/min

CP7563 Miniszlifierka kątowa 120°

• wydajny silnik 0,25 KM
• łatwy w obsłudze regulator prędkości 

zapewnia precyzyjną kontrolę
• izolowany korpus zwiększa wygodę 

pracy
• tylny wylot powietrza w rękojeści nie 

powoduje zapylenia miejsca pracy
• w komplecie tuleje zaciskowe 1/4” 

i 6mm
• prędkość obrotowa: 23 000 obr/min

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Rozmiar uchwytu [cal]

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

CP876

1/4

30 000

0.34 

339

679 

1/4

10 

96.1

5.4

CP7556

1/4

28 000

0.4 

170

538 

1/4

10 

87

3.6

CP7556ES

1/4

28 000

0.7 

170

538 

1/4

10 

87

6.8

CP7562

1/4

23 000

0.4 

170 

538 

1/4

10 

87

3.6

CP7563

1/4

23 000

0.4 

170 

538 

1/4

10 

87

3.6

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7556 Miniszlifierka prosta

• kompaktowa budowa oraz mała waga 
zapewnia doskonały komfort pracy

• głowica robocza umieszczona 
pod kątem 90º

• tulejka zaciskowa 1/4” i 6 mm.
• zastosowanie idealne w miejscach 

trudnodostępnych
• prędkość obrotowa: 22 500 obr/min

CP875K
Miniszlifierka kątowa - Zestaw
• identyczne właściwości jak C875 

dodatkowo w skład zestawu wchodzą: 
50mm tarcza mocująca (1 szt.), 50mm 
krążki włókniny grubej, średniej 
i drobnej (po 2 szt.), 50 mm krążki 
ścierne, ziarna 24, 36 i 50 (po 2 szt.)

• całość spakowana w specjalnej 
walizce.

CP875

1/4

22 500

0.45 

311 

628

1/4

10 

101.3

3

Nowość Nowość

Nowość

Nowość

CP875 Miniszlifierka kątowa

• wydajny silnik 0,25 KM
• łatwy w obsłudze regulator prędkości 

zapewnia precyzyjną kontrolę
• izolowany korpus zwiększa wygodę 

pracy
• tylny wylot powietrza w rękojeści nie 

powoduje zapylenia miejsca pracy
• w komplecie tuleje zaciskowe 1/4” 

i 6mm.
• prędkość obrotowa: 23 000 obr/min

identyczne właściwości jak CP7556, ale
z wydłużonym trzpieniem

CP7562 Miniszlifierka kątowa 90°
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• głowica robocza umieszczona pod 
kątem 120º

• uchwyt narzędzia pokryty jest 
specjalnym tworzywem 
poprawiającym komfort pracy

• regulacja prędkości obrotowej 
zapewnia doskonałą kontrolę

• idealnie nadaje się do ciężkich 
zastosowań w miejscach 
trudnodostępnych

• prędkość obrotowa: 22 000 obr/min

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

CP863

Rozmiar uchwytu [cal]

Średnica tarczy [mm]

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1/4

–

22 000

0.51

187 

290 

580 

1/4

10 

92

<2.5

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP860

1/4

24 000

0.57 

297 

555 

1/4

10 

92.6

4.8

1/4

24 000

0.95 

297 

555 

1/4

10 

93

4.8

CP860ES

1/4

25 000

0.43 

169 

368

1/4

10 

<85

6.4

CP856

CP856 Szlifierka prosta do ciężkich zastosowań

• uchwyt narzędzia pokryty jest 
specjalnym tworzywem 
poprawiającym komfort pracy

• regulacja prędkości obrotowej 
zapewnia doskonałą kontrolę

• blokada przepustnicy zabezpiecza 
narzędzie przed przypadkowym 
włączeniem

• idealnie nadaje się do ciężkich 
zastosowań w miejscach 
trudnodostępnych

• prędkość obrotowa: 25 000 obr/min

CP872 Szlifierka prosta

• regulacja prędkości obrotowej 
zapewnia doskonałą kontrolę

• blokada przepustnicy zabezpiecza 
narzędzie przed przypadkowym 
włączeniem

• zastosowanie idealne do typowych 
prac szlifierskich i polerskich z dużą 
prędkością

• prędkość obrotowa: 22 000 obr/min

CP872

1/4

–

22 000

0.57 

146 

368 

736 

1/4

10 

100.9

<2.5

CP860 Szlifierka prosta do ciężkich zastosowań

• mocny silnik 1/2 KM o dużej
sprawności

• regulacja prędkości obrotowej 
zapewnia doskonałą kontrolę

• blokada przepustnicy zabezpiecza 
narzędzie przed przypadkowym 
włączeniem

• uchwyt o przekroju prostokątnym
• zastosowanie przede wszystkim dla 

serwisu ogumienia, warsztatów 
blacharsko-lakierniczych

• prędkość obrotowa: 24 000 obr/min

CP860 E
Szlifierka prosta do ciężkich
zastosowań
• identyczne właściwości jak CP860 

ale z uchwytem 6mm

CP860 ES
Szlifierka prosta do ciężkich
zastosowań
• identyczne właściwości jak CP860 

ale z długim 150mm, trzpieniem
• prędkość obrotowa: 24 000 obr/min

CP860 ESE
Szlifierka prosta do ciężkich
zastosowań
• identyczne właściwości jak CP860ES

ale z uchwytem 6mm

CP863 Szlifierka prosta do ciężkich zastosowań
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CP862 Szlifierka prosta do ciężkich zastosowań

CP854 Szlifierka kątowa Ø 100mm, do bardzo ciężkich zastosowań

• głowica pod kątem 90º ułatwia 
dostęp

• uchwyt pokryty specjalnym 
tworzywem poprawia komfort 
obsługi

• regulacja prędkości obrotowej 
zapewnia doskonałą kontrolę

• idealnie nadaje się do ciężkich 
zastosowań w miejscach 
trudno dostępnych

• prędkość obrotowa: 22 000 obr/min

• silnik o mocny 0,6 KM i wysokiej
sprawności, zapewnia doskonałą 
wydajność

• mocna i lekka obudowa ze stopu 
aluminium poprawia komfort pracy

• spiralna przekładnia głowicy kątowej 
zapewnia doskonałą płynność pracy, 
redukuje poziom wibracji i wydłuża 
żywotność narzędzia

• zastosowanie głównie do obróbki 
spoin spawalniczych, usuwania rdzy, 
usuwania zadziorów i nierówności

• prędkość obrotowa: 12 000 obr/min

CP854E
Szlifierka kątowa Ø 125mm, do
bardzo ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak C854, ale 
z osłoną 127mm

CP7554E
Szlifierka kątowa Ø 125mm
• wydajny silnik 0,7KM
• adaptor 14mm
• spiralna przekładnia głowicy kątowej 

zapewnia doskonałą płynność pracy, 
redukuje poziom wibracji i wydłuża 
żywotność narzędzia

• prędkość obrotowa: 12 000 obr/min

CP7500 Miniszlifierka kątowa Ø 50mm do ciężkich zastosowań

• rękojeść pokryta tworzywem dla 
wygody operatora

• boczny wylot powietrza nie 
powoduje zapylenia miejsca pracy

• zwarta konstrukcja i niska waga 
(0,59 kg) umożliwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach

• blokada spustu zapobiega 
przypadkowemu uruchomieniu

• osłona 180°
• prędkość obrotowa: 20 000 obr/min

CP857 Szlifierka kątowa Ø 180mm, do bardzo ciężkich zastosowań

• silnik o mocny 1,25 KM, i wysokiej 
sprawności, zapewnia niezwykle 
wydajną obróbkę

• obudowa wykonana ze specjalnego 
stopu aluminium redukuje wagę 
i podnosi trwałość

• spiralna przekładnia głowicy kątowej
zapewnia płynność pracy, redukuje 
poziom wibracji i wydłuża żywotność 
narzędzia

• zastosowanie głównie do wysoko 
wydajnej obróbki spoin
spawalniczych, usuwania rdzy, 
usuwania zadziorów i nierówności 

• prędkość obrotowa: 7 500 obr/min

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Rozmiar uchwytu [cal]

Średnica tarczy [mm]

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP862

1/4

–

22 000

0.51

157 

297 

595 

1/4

10 

91.7

<2.5

CP854

3/8-24

100 

12 000

1.7 

229 

340 

679 

1/4

10 

85

4.8

10mm x 1.5P

127 

12 000

1.7 

229 

340 

679 

1/4

10 

85

4.8

CP854E

5/8-11

178 

7 500

2.83 

334

340

679

1/4

10

101.9

2.7

CP857

3/8-24

51 

20 000

0.59 

140 

113

226 

1/4

10 

81

8.5

14 mm

127

12 000

1.8 

229 

170

595 

1/4

–

84

8.1

CP7500 CP7554E

Nowość
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Rozmiar uchwytu [cal]

Średnica tarczy [mm]

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

10mm

-

22 000

0.79 

203 

368 

736 

1/4

10 

99.4

4.5

7/16 Hex

-

2 800

1.02 

210 

368 

736 

1/4

10 

98.3

<2.5

CP871 CP873

CP871 Szlifierka prosta wysokoobrotowa - uchwyt wiertarski

CP873 Szlifierka prosta niskoobrotowa

• uchwyt szybkomocujący zapewnia 
błyskawiczną wymianę akcesoriów

• wbudowany regulator
• blokada przepustnicy zabezpiecza 

szlifierkę przed przypadkowym 
włączeniem

• tylny wylot powietrza zapobiega 
zapyleniu stanowiska pracy

• zastosowanie głównie do napraw
opon w warsztatach ogumienia

• prędkość obrotowa: 2 800 obr/min

CP873K
Szlifierka prosta  
niskoobrotowa - zestaw
identyczne właściwości jak C873
dodatkowo ze specjalnym przewodem
odprowadzającym powietrze

• wbudowany regulator
• wyposażona w uchwyt wiertarski
• blokada przepustnicy zabezpiecza 

szlifierkę przed przypadkowym 
włączeniem

• tylny wylot powietrza zapobiega 
zapyleniu stanowiska pracy

• zastosowanie głównie do napraw 
opon w warsztatach ogumienia 

• prędkość obrotowa: 22 000 obr/min

7/16 Hex

-

2 800

1.02

210

368

736

1/4

10

92.2

<2.5

CP873K

Metody testowe przedstawiono na stronie 02. Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.
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PRZECINARKI I NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

CP861 Przecinarka tarczowa szybkoobrotowa do bardzo ciężkich zastosowań

CP874 Przecinarka tarczowa szybkoobrotowa do ogólnych zastosowań

CP785S Nożyce do cięcia blachy do ciężkich zastosowań

CP835 Wycinarka – nibbler do ciężkich zastosowań

CP710 Rylec grawerski

• mocny silnik 1/2 KM o dużej 
sprawności

• mała waga, tylko 0,74 kg
• uchwyt o przekroju prostokątnym
• zastosowanie głównie do cięcia blach, 

tworzyw sztucznych, obcinania śrub, 
uchwytów mocujących układ 
wydechowy - ponadto do usuwania 
zadziorów i wyrównywania nierównych 
krawędzi

• prędkość obrotowa: 20 000 obr/min

• mocny silnik 1/2 KM o dużej sprawności
• planetarna przekładnia zapewnia stałą 

moc, wydłuża żywotność i podnosi 
płynność pracy

• ergonomiczny uchwyt zapewnia wysoki 
komfort pracy

• głowica tnąca zapewnia wysokiej 
wytrzymałości zapewnia długą żywotność
nożyc przy doskonałej precyzji cięcia

• zastosowanie głównie do prostopadłego 
cięcia blach stalowych, aluminiowych 
oraz ocynkowanych

• 2 400 cykli na minutę

• głowica tnąca zapewnia wysokiej 
wytrzymałości zapewnia długą 
żywotność nożyc przy doskonałej 
precyzji cięcia

• cztery pozycje pracy
• idealne zastosowanie 

do precyzyjnego cięcia blach 
stalowych i aluminiowych, 
szczególnie w miejscach
trudno dostępnych

• 2 750 cykli na minutę

• niezwykle lekki i wygodny w użyciu
• cienki rylec zapewnia precyzyjne 

grawerowanie
• profilowany uchwyt rylca poprawia 

komfort pracy
• niski pobór sprężonego powietrza 
• 14 000 cykli na minutę

• wbudowany regulator
• blokada przepustnica zabezpiecza 

przecinarkę przed przypadkowym 
w łączeniem

• tylny wylot powietrza zapobiega 
zapyleniu stanowiska pracy

• zastosowanie głównie do cięcia blach,
tworzyw sztucznych, obcinania śrub, 
uchwytów mocujących układ 
wydechowy - ponadto do usuwania 
zadziorów i wyrównywania 
nierównych krawędzi

• prędkość obrotowa: 22 000 obr/min

CP785S CP835 CP710CP861 CP874

–

2-7/8

20 000

0.74 

197

241

1/4

10 

89.2

2.8

–

2-7/8

22 000

0.79 

184 

354

1/4

10

99

4

2 400

–

–

0.86

229

142

1/4

10 

94.4

3.2

2 750

–

–

0.59 

216

156 

1/4

10 

96.5

5.4

Ilość cykli na minutę

Średnica tarczy [mm]

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

14 000

–

–

0.5 

133 

76

1/4

6

65

10.5

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.
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PNEUMATYCZNE WIERTARKI

CP7300 Miniwiertarka pneumatyczna 6mm CP785 Wiertarka pneumatyczna 10mm do ogólnych zastosowań

• podstawowy model wiertarki jednokierunkowej
• kompaktowa obudowa oraz mała waga 

zapewniają wysoki komfort pracy
• uchwyt narzędzia pokryty jest  

specjalnym tworzywem
• uchwyt wiertarski  6mm
• niezawodność i żywotność wiertarki 

zapewnia planetarna przekładnia 
z mosiężnymi tulejkami

• prędkość obrotowa: 2 800 obr/min

CP7300R
Miniwiertarka pneumatyczna 6mm
dwukierunkowa
• podstawowy model wiertarki dwukierunkowej 
• kompaktowa obudowa oraz mała waga

zapewniają wysoki komfort pracy
• uchwyt narzędzia pokryty jest specjalnym 

tworzywem
• uchwyt wiertarski  6mm
• niezawodność i żywotność wiertarki 

zapewnia planetarna przekładnia 
z mosiężnymi tulejkami

• prędkość obrotowa: 2 700 obr/min

CP7300RQC
Miniwiertarka pneumatyczna 6mm
dwukierunkowa
• identyczne właściwości jak CP7300R 

z uchwytem szybkomocującym

Uchwyt wiertarski [mm]

Rozmiar wrzeciona [cal] 

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

10 

24

2 400

1.02  

178

117

1/4

10

96.8

2.5

CP785

10

24

2 400

1.02

178 

85 

1/4

10

90

<2.5

CP785QC

6 

24 

2 800

0.61

127

116

1/4

10  

86

<2.5

CP7300

6 

24 

2 700

0.61  

127  

116 

1/4

10  

86

<2.5

CP7300R

10 

24  

4 300

0.9  

216

9.3 
1/4

10  

-

-

CP7301

10

24

2 500

0.9  

216  

9.3 
1/4

10

-

-

CP7302

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7301/CP7302 Wiertarka pneumatyczna 10mm

• mocny i wydajny silnik odporny na 
zużycie

• planetarna przekładnia zapewnia 
stabilną moc, wydłuża żywotność 
i podnosi płynność pracy

• wylot umieszczony w uchwycie 
odprowadza powietrze nie powodując 
zapylenia stanowiska pracy oraz 
obniża poziom hałasu

• prędkość obrotowa: 2400 obr/min

CP785QC
Wiertarka pneumatyczna 10mm do
ciężkich zastosowań
• identyczne właściwości jak 

CP785 ale wyposażona w uchwyt 
szybkomocujący

• prędkość obrotowa: 2 400 obr/min

• wiertarka jednokierunkowa ogólnego 
przeznaczenia

• mała waga i kompaktowa budowa 
zapewniają wysoki komfort i łatwość 
pracy w miejscach trudnodostępnych 

• wyposażona w przekładnię 
planetarną i wysokiej jakości łożyska

• uchwyt szybkomocujący 10mm
• prędkość obrotowa: 4 300 obr/min 

i 2 500 obr/min

* tylko na rynek europejski

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.
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PNEUMATYCZNE WIERTARKI

CP879 Wiertarka pneumatyczna kątowa 10mm dwukierunkowa 

CP887 Wiertarka pneumatyczna 10mm prosta

CP785H Wiertarka pneumatyczna 13mm do ogólnych zastosowań

• kompaktowa budowa, głowica nisko-
profilowa z uchwytem wiertarskim 
pod kątem 90º

• ergonomiczny przełącznik kierunku 
obrotów

• zawór dławiący umożliwia precyzyjną
kontrolę obrotów

• doskonała do wiercenia i wkręcania 
w miejscach trudnodostępnych

• prędkość obrotowa: 1 800 obr/min

Uchwyt wiertarski [mm]

Rozmiar wrzeciona [cal] 

Prędkość obrotowa [obr/min]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

10 

24

1 800

1.02 

210 

149

1/4

10 

94.9

<2.5

CP879

10

24 

2 700

1.02 

203 

191

1/4

10 

99

<2.5

CP887

13 

24 

500

1.36 

197 

85 

1/4

10 

96.3

<2.5

CP785H

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

10 

24 

2 600

1.13

178 

212  

1/4

10  

96.2

<2.5

CP789R-26

10 

24 

4 200

1.13 

178  

212 

1/4

10 

100.1

<2.5

CP789R-42

CP789R-26 Wiertarka pneu. 10mm dwukierunkowa do bardzo ciężkich zastosowań

• precyzyjnie sterowany zawór wlotu 
powietrza zapewnia precyzyjną kontrolę 
w pełnym zakresie pracy

• zastosowanie łożyska igiełkowego 
gwarantuje doskonałą trwałość wiertarki

• wiertarka pracuje na suchym powietrzu
• zastosowanie szczególnie do 

najcięższego wiercenia, rozwiercania, 
wygładzania

• prędkość obrotowa: 2 600 obr/min

CP789R-42
Wiertarka pneumatyczna 10mm
dwukierunkowa do bardzo ciężkich
zastosowańl
• precyzyjnie sterowany zawór wlotu 

powietrza zapewnia precyzyjną kontrolę 
w pełnym zakresie pracy

• zastosowanie łożyska igiełkowego 
gwarantuje doskonałą trwałość wiertarki

• wiertarka pracuje na suchym powietrzu
• zastosowanie szczególnie 

do najcięższego wiercenia, rozwiercania, 
wygładzania

• prędkość obrotowa: 4 200 obr/min

• uchwyt wiertarski
• wbudowany regulator
• blokada spustu zapobiega 

przypadkowemu włączeniu 
narzędzia

• doskonała do wiercenia, 
rozwiercania i honowania

• prędkość obrotowa: 2 700 obr/min

• zawór dławiący umożliwia precyzyjną 
kontrolę obrotów

• planetarna przekładnia zapewnia 
tałą moc, wydłuża żywotność 
i podnosi płynność pracy

• wiertarka dodatkowo wyposażona 
w ramię boczne dla poprawy 
komfortu pracy

• doskonała do wiercenia i wkręcania 
w trudnodostępnych miejscach

• prędkość obrotowa: 500 obr/min

CP789HR Wiertarka pneu. 13mm dwukierunkowa do bardzo ciężkich zastosowań

• precyzyjnie sterowany zawór wlotu 
powietrza zapewnia precyzyjną 
kontrolę w pełnym zakresie pracy

• zastosowanie łożyska igiełkowego 
gwarantuje doskonałą trwałość 
wiertarki

• wiertarka pracuje na suchym powietrzu
• zastosowanie szczególnie 

do najcięższego wiercenia, 
rozwiercania, wygładzania

• prędkość obrotowa: 500 obr/min

13  

24

500

1.47

203

212 

1/4

10

96.3

<2.5

CP789HR

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.
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PNEUMATCZNE MŁOTKI UDAROWE

Mniejsze drgania

CP7110 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań

CP711 Młotek udarowy do ogólnych zastosowań

CP714 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań

CP715 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań

• ogromna moc gwarantuje niespotykaną 
wydajność pracy

• model wyposażony jest w system 
redukcji wibracji co doskonale poprawia 
płynność oraz komfort pracy

• precyzyjny spust zapewnia precyzyjny 
start i pełną kontrolę w całym zakresie 
pracy

• zastosowanie głównie do serwisów 
układów wydechowych ponadto 
obcinania łbów śrub, tulejowania, 
szybkiego przecinania

• 3 200 udarów na minutę

CP7110K
Młotek udarowy do ciężkich
zastosowań - zestaw
w skład zestawu wchodzi młotek CP7110
dodatkowy uchwyt szybkomocujący oraz
4 różnego rodzaju dłuta, całość
spakowane w specjalnej walizce

• duża moc – ekonomiczne rozwiązanie 
dla szybkiego przecinania

• uchwyt szybkomocujący zapewnia 
błyskawiczną wymianę akcesoriów

• zastosowanie głównie do serwisów 
układów wydechowych, warsztatów 
blacharskich doskonały do usuwania rdzy

• 3 500 udarów na minutę

CP711K
Młotek udarowy do ogólnych
zastosowań - zestaw
• w skład zestawu wchodzi młotek CP711 

oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość 
spakowane w specjalnej walizce

CP711Hex
Młotek udarowy do ogólnych
zastosowań
• identyczne właściwości jak CP711 ale 

z sześciokątnym gniazdem na dłuta

CP711Hex Kit
Młotek udarowy do ogólnych
zastosowań - zestaw
• w skład zestawu wchodzi młotek 

CP711Hex oraz 4 różnego rodzaju dłuta,
całość spakowane w specjalnej walizce

• regulowany spust zapewnia kontrolę 
w pełnym zakresie pracy

• uniwersalne zastosowanie do prac 
z zawieszeniem, układem 
kierowniczym, wydechowym

• 2 000 udarów na minutę

CP714K
Młotek udarowy do ciężkich
zastosowań - zestaw
w skład zestawu wchodzi młotek
CP714 oraz 4 różnego rodzaju dłuta,
całość spakowane w specjalnej
walizce

.401

19 

67 

1.59 

96 

1/4

10 

105

15.2

3 500

.401

14 

80 

1.51 

60 

1/4

10 

91

7.5

2 000

CP711 CP714

.401

19 

67 

1.7

106 

1/4

10 

98.3

9

3 200

CP7110

• najmocniejszy młotek w swojej klasie
• wydłużony skok dłuta zwiększa siłę przy 

uderzeniu
• tłumiony wylot powietrza redukuje 

poziom hałasu
• zastosowanie głównie do obcinania 

łbów śrub i nitów, tulejowania
• 2 100 udarów na minutę

CP715K
Młotek udarowy do ciężkich
zastosowań - zestaw
w skład zestawu wchodzi młotek CP715
oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość
spakowane w specjalnej walizce

.401

19 

89 

2.04 

99

1/4

10 

109

13.7

2 100

CP715

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

Rozmiar uchwytu [mm]

Średnica otworu [mm]

Skok [mm] 

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

Ilość udarów na minutę (przy: 6,2 Bar)

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.
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PNEUMATCZNE MŁOTKI UDAROWE

Rozmiar uchwytu [mm]

Średnica otworu [mm]

Skok [mm] 

Waga [kg]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

Ilość udarów na minutę (przy: 6,2 Bar)

.401

19 

58 

1.59 

99

1/4

10

103

18.5

3 500

CP716

-

25

28.35 

2.8 

113

1/4

10 

95

9.7

4 800

CP7120

.498

19 

68 

2.15 

89 

1/4

10 

95

13

1 800

CP717

CP7120 Młotek igłowy

CP717 Młotek udarowy do najcięższych zastosowańCP716 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań

• najmocniejszy z dostępnych młotków 
udarowych dedykowanych do branży 
warsztatowej

• precyzyjny spust zapewnia łagodny 
start i pełną kontrolę w całym zakresie 
pracy

• zastosowanie do najcięższych 
prac wykonywanych w warsztacie 
samochodowym

• 1 800 udarów na minutę

CP717K
Młotek udarowy do najcięższych
zastosowań - zestaw
w skład zestawu wchodzi młotek CP717
oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość
spakowane w specjalnej walizce

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia.

• duża moc, regulowany spust 
zapewnia pełną kontrolę w pełnym 
zakresie

• uchwyt szybkomocujący zapewnia 
błyskawiczną wymianę akcesoriów

• zastosowanie do przecinania, 
tulejowania, wybijania oraz 
prac blacharskich i związanych 
z zawieszeniem 

• 2 100 udarów na minutę

• pneumatyczny młotek igłowy 
do ogólnych zastosowań

• przeznaczony głównie do usuwania 
rdzy oraz starych powłok 
lakierniczych 

• regulowane osadzenie stalowych 
igieł pozwala na obróbkę 
nieregularnych powierzchni

• 19 stalowych igieł o średnicy 3mm, 
wysoko odpornych na zużycie

• prosta wymiana igieł
• 4 800 uderzeń na minutę

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.
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WKRĘTARKI PNEUMATYCZNE

CP780 Wkrętarka pneumatyczna - pistoletowa CP781 Wkrętarka pneumatyczna - pistoletowa

CP782 Wkrętarka pneumatyczna - prosta CP783 Wkrętarka pneumatyczna - prosta

• sprzęgło posiada zewnętrzną 
regulację

• wbudowany uchwyt 
szybkomocujący

• ergonomiczny przełącznik kierunku 
obrotów

• zastosowanie do ogólnych napraw 
mechanicznych i blacharskich

• prędkość maksymalna: 
1 800 obr/min

• sprzęgło posiada zewnętrzną 
regulację

• wbudowany uchwyt 
szybkomocujący

• ergonomiczny przełącznik 
kierunku obrotów

• zastosowanie do ogólnych napraw
mechanicznych i blacharskich

• prędkość maksymalna: 
800 obr/min

• sprzęgło posiada zewnętrzną 
regulację

• wbudowany uchwyt 
szybkomocujący

• ergonomiczny przełącznik 
kierunku obrotów

• zastosowanie do ogólnych napraw 
mechanicznych i blacharskich

• prędkość maksymalna: 
1 800 obr/min

• sprzęgło posiada zewnętrzną 
regulację

• budowa wkrętarki idealnie 
nadaje się do pracy w miejscach 
trudnodostępnych

• model wyposażony jest w uchwyt 
magnetyczny

• zastosowanie do ogólnych napraw
mechanicznych i blacharskich

• prędkość maksymalna: 
2 000 obr/min

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

CP780 CP781 CP782 CP783
Rozmiar uchwytu [cal]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Moment minimalny [Nm]

Moment maksymalny [Nm]

Waga [kg]

Długość [mm]

Średnie zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1/4, Fem Hex QC

1 800

2.83 

4.97 

1.13 

210 

453 

1/4

10 

98.3

2.7

1/4, Fem Hex QC

800

2.83 

8.47 

1.36 

226 

453 

1/4

10 

99.5

3

1/4, Fem Hex QC

1 800

3.5 

4.97 

1.13 

245 

453 

1/4

10 

93.9

17

1/4, Fem Hex QC

2 000

1.13 

2.83 

0.6 

226 

453 

1/4

10 

88.1

4.4

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać
się z dokumentacją każdego narzędzia. 
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CP883 Nitownica pneumatyczno - hydrauliczna

CP884 Nitownica pneumatyczno - hydrauliczna

• system podciśnienia zapobiega 
wypadaniu nitów w podczas prac 
prowadzonych pionowo w dół

• pokrywa cylindra posiada schowek 
na zapasowe szczęki

• uniwersalny, obrotowy wlot 
powietrza ułatwia operowanie 
narzędziem i zapobiega blokowanie 
się przewodu

• trójdzielna szczęka wykonana 
z materiału najwyższej jakości

• podstawa narzędzia zabezpieczona 
jest gumowym „butem”

• w komplecie szczęki 3/16”, 1/4”
• max. średnica (używanych) 

nitów 1/4” 

• system podciśnienia zapobiega 
wypadaniu nitów w podczas prac 
prowadzonych pionowo w dół

• pokrywa cylindra posiada schowek 
na zapasowe szczęki

• uniwersalny, obrotowy wlot 
powietrza ułatwia operowanie 
narzędziem i zapobiega blokowanie 
się przewodu

• trójdzielna szczęka wykonana 
z materiału najwyższej jakości

• podstawa narzędzia zabezpieczona 
jest gumowym „butem”

• w komplecie szczęki 1/8”, 
5/32”, 3/16”

• max. średnica (używanych) 
nitów 3/16”

Siła pociągu [kg-mm]

Max. średnica nitów [mm]

Skok roboczy [mm]

Waga [kg]

Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]

Wlot powietrza [cal]

Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]

Poziom hałasu [dB(A)]

Poziom wibracji [m/s2]

1 985

5

17

1.81

283

1/4

10

<85

<2.5

1 796

6

22

2.49

566

1/4

10

<85

<2.5

CP883 CP884
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OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Nowa, wydłużona tarcza, zapobiega
pękaniu papieru ściernego.
Umożliwia mocowanie kilku warstw
papieru, co skraca czas wymiany.

KF125126
93mm x 229mm (3 1/2” x 9”)

Do CP766

Do CP778

Do CP858 (opakowanie 5 taśm 10mm x 330mm)

Do CP861 i CP874

TARCZE MOCUJĄCE DO SZLIFIERK

Opakowanie 5 tarcz do cięcia

CA155312
76mm x 1,6mm x 9,5mm 
(3" x 1/16" x 3/8")

TAŚMY ŚCIERNE

ZESTAW DO TYLNEGO WYRZUTU POWIETRZA

TARCZE POLERSKIE

TARCZE MOCUJĄCE I KRĄŻKI DO MINI SZLIFIEREK/POLEREK

KRĄŻEK DO CIĘCIA ZBROJONY

Do CP860E i CP860ESE

Do CP865P, CP869P i CP7201P

KF137216
76mm (3") Talerz podporowy

KF137215
102mm (4") Talerz podporowy

KF137214
127mm (5") Talerz podporowy

Tarcza mocująca z elastycznym
brzegiem

KF129587
178mm (7”) Tarcza ze śrubą mocującą

KF129586
Śruba mocująca, gwint 5/8”-11 NC

CA156714 Ziarno 60
CA156735 Ziarno 120

8940158677 50mm ziarno 320 (50 sztuk) CP7200S
8940158678 50mm ziarno 400 (50 sztuk) CP7200S
8940158679 50mm ziarno 600 (50 sztuk) CP7200S
8940158680 75mm ziarno 320 (50 sztuk) CP7200S
8940158681 75mm ziarno 400 (50 sztuk) CP7200S
8940158682 75mm ziarno 600 (50 sztuk) CP7200S

8940161712 75mm, krążek ścierny ziarno 60 (5 sztuk) CP7202D
8940161713 75mm, krążek ścierny ziarno 80 (5 sztuk) CP7202D
8940161714 75mm, krążek ścierny ziarno 100 (5 sztuk) CP7202D
8940161715 75mm, krążek ścierny ziarno 120 (5 sztuk) CP7202D
8940161716 75mm, krążek z włókniny (fine) (5 sztuk) CP7202D
8940161717 75mm, krążek z włókniny (medium) (5 sztuk) CP7202D
8940161718 75mm, krążek z włókniny (coarse) (5 sztuk) CP7202D

Zawiera:
CA046270
Przewód ciśnieniowy 1,8m (6’)
KF127210
Rękaw wylotowy 1,5m (5’)
KF127211
Opaska zaciskowa

KF125423 203mm tarcza polerska CP865P/CP869P
CA158108 77mm miękka gąbka polerska (biała) CP7201P 
CA158109 77mm twarda gąbka polerska (żółta) CP7201P 
CA158110 77mm futro polerskie CP7201P 
8940158772 50mm miękka gąbka polerska (biała) CP7201P 
8940158773 50mm twarda gąbka polerska (żółta) CP7201P 
8940158774 50mm futro polerskie CP7201P 
8940158546 Tarcza mocująca CP8120E
8940158547 Gąbka polerska – miękka CP8210E
8940158548 Gąbka polerska – twarda CP8210E
8940158549 Gąbka polerska CP8210E

Do 
CP7200S

i 
CP7202D

Do CP865 i CP869

TARCZE MOCUJĄCE

Śruba mocująca 5/16”-24

Tarcza o dużej wytrzymałości, szkielet z aluminium i warstwa
odlewana z elastycznego tworzywa. Miękka krawędź tarczy
umożliwia szlifowanie gładkich przejść.

8940158690 150mm (6") tarcza z rzepem, 6 otworów
8940158621 150mm (6") tarcza do krążków 

samoprzylepnych, 6 otworów
8940158689 150mm (6") tarcza z rzepem
8940158351 150mm (6") tarcza do krążków samoprzylepnych
8940158352 klucz do tarcz, 26mm
KF140658 150mm (6") tarcza do krążków samoprzylepnych
CA149405 150mm (6") tarcza z rzepem
CA142413 150mm (6") tarcza do krążków samoprzylepnych, 

6 otw. odpylających
CA149784 150mm (6") tarcza z rzepem, 6 otworów 

odpylających

CA158102 Ø 75 mm, gwint 1/4”

TARCZE MOCUJĄCE

Do CP7200S/CP7201P

Do CP7202D

8940158334 Ø 50 mm, gwint 1/4” 
8940158330 Ø 75 mm, gwint 1/4” 

CA127175

RĘKAWICE OCHRONNE

8940158618 Rękawice  L 
8940158619 Rękawice  XL 

CA000046 591 ml (20 oz.)
CA149661 118 ml (4 oz.)

Do serii CP7215/25/55

8940163496 worek na pył (wersja SV) 5 sztuk
8940163455 150mm (6”) tarcza do krążków samoprzylepnych bez otworów
8940163456 150mm (6”) tarcza z rzepem bez otworów
8940163457 150mm (6”) tarcza do krążków samoprzylepnych 6 otworów
8940163458 150mm (6”) tarcza z rzepem 6 otworów

8940162768 tarcza tnąca 60 ziarno
8940162769 tarcza tnąca 80 ziarno
8940162770 tarcza tnąca 210 ziarno

Dla serii CP7550
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Do zastosowania we wszystkich
wiertarkach pneumatycznych.
Zawiera uchwyt szybko
mocujący, trzy wiertła
krzyżakowe i dwa wiertła z
wycięciem.

CA155826

7B CA050073 0-6 3/8-24
2B CA050082 0-10 3/8-24

Uniwersalny KF124595 0-10 3/8-24
22BA C142408 1-10 3/8-24
33B CA050090 1-13 3/8-24
33B S066095 1-13 3/8-24

24BA C142407 0-13 3/8-24
J10 CA146490 0-10 3/8-24

8940162272 0-6 3/8-24

UCHWYT NUMER ZAKRES ŚR. GWINT
WIERTARSKI CZĘŚCI mm

Ładowanie w ciągu godziny

Do każdej szlifierki prostej z tuleją
zaciskową 1/4”
Umożliwia użycie trzpieni 1/8”     C123029

29222 K7
29192 K2

CA121582 KGA
ECA1000113 K30

C142411 KK
CA050122 K32
C142411 K32

UCHWYTY WIERTARSKIE

KLUCZ NO
CZĘŚCI

BEZ UŻYCIA KLUCZY

AKCESORIA DO SZLIFIEREK

NUMER OPIS
CZĘŚCI

NUMER OPIS
CZĘŚCI

8940163529 Ładowarka uniwersalna EU 
8940163531 12V Ni-Cd akumulator
8940163532 19.2V Ni-Cd akumulator
8940163533 10.8V Li-Ion akumulator
8940163534 18V Li-Ion akumulator

C136898 osłona 4”
KF141860 osłona 5”
C138512 kołnierz tarczy
C136926 klucz
C136927 klucz do nakrętek tarczy
8940163043 Hoses for CP7556/CP7562/CP7563

BRZESZCZOTY

NUMER OPIS
CZĘŚCI

CA146719 18T Brzeszczoty (5 sztuk) CP7900/CP881
CA146720 24T Brzeszczoty (5 sztuk) CP7900/CP881
CA146721 32T Brzeszczoty (5 sztuk) CP7900/CP881
8940158775 18T Brzeszczoty (5 sztuk) CP7901
8940158776 24T Brzeszczoty (5 sztuk) CP7901
8940158777 32T Brzeszczoty (5 sztuk) CP7901

TULEJA ZACISKOWA

STEMPEL I MATRYCA DO CP835

NUMER OPIS
CZĘŚCI

KF137310 Stempel (zestaw)
KF137273 Matryca

ZESTAW KOŃCÓWEK WKRĘTARSKICH

CP824 CA157871 CA157872 CA157928
CP824T CA157871 CA157873 CA157928

CA155090 CA140128
CA155093

CP826 CA155033 CA155034 CA154993
CP826T CA155033 CA155035 CA154993
CP828D/N & E CA155086 CA155084 CA133961
CP828H 
D/N & E CA155086 CA155085 CA133961
CP828H A & K CA155086 CA155085 CA133961
CP830 CA148068 CA155084 CA147993
CP830H CA148068 CA155085 CA147993
CP886 CA146437 CA146436 CA133961
CP886H CA146437 CA147668 CA133961
CP7830Q 8940158552 8940158613 CA147993
CP7830H 8940158552 8940158614 CA147993

MODEL ZESTAW WYMIENNA OCHRANIACZ
NARZĘDZIA NAPRAWCZY CZĘŚCI GŁOWICA

AKCESORIA DO KĄTOWYCH KLUCZY UDAROWYCH

BATERIE I ŁADOWARKI

FREZY

C056721 C056722 KF137769 KF137770 KF137771 KF137772

1/4” FREZY WĘGLIKOWE

FREZY

C085067 C085068 C085074 C085075 C085070 C085069
38 050 obr./min 50 050 obr./min 31070 obr./min 32950 obr./min 27780 obr./min 35510 obr./min

FREZY DO OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ

MIĘKKI OCHRANIACZ Z PVC

OCHRANIACZE KLUCZY UDAROWYCH

MODEL NARZĘDZIA KOD CZĘŚCI

CP724, CP726 CA146522
CP731,CP731-2, CA146523
CP733, CP733-2 CA146523
CP734H CA129405
CP749, CP749-2 CA155537
CP772H CA124745
CP776 CA154948
CP797 CA139818
CP7733, CP7733-2 8940158949
CP7750, CP7750-2 8940158793
CP7775, CP7775-6 8940162416
CP7763, CP7773 8940163076
CP7740 8940163046
Tłumik zestaw do CP7740 8940163045
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MODEL NARZĘDZIA ZESTAW NAPRAWCZY CZĘŚCI ZESTAW NARZĘDZI NAPRAWCZYCH

AKCESORIA DO MŁOTKÓW PNEUM. ROZMIAR UCHWYTU .401”

10

11

ZESTAWY NAPRAWCZE CZĘŚCI I NARZĘDZI DO KLUCZU UDAROWYCH

ZESTAWY NAPRAWCZE CZĘŚCI I NARZĘDZI DO KLUCZU UDAROWYCH

CP719 CA157285 CA157286
CP720 B, C & D CA051509
CP721 B & C CA118880
CP722 A CA146000
CP724 CA155218 CA155310
CP726 CA155309 CA155311
CP727 CA157295 CA157296
CP731 A CA145503 CA145592
CP731-2 A CA145503 CA145604
CP733 CA155125 CA155126
CP733-2 CA155125 CA155127
CP734H CA147716 CA147717
CP744 A CA126991
CP744 B CA126991 KF138154
CP749 D 8940158635 8940158636
CP770 CA157374 CA157375
CP770-6 CA157374 CA157376
CP771 CA157374 CA157377
CP771-6 CA157374 CA157378
CP772 A & B CA053902 KF137832
CP772H CA149746 CA149747
CP775 CA145357
CP776 CA149158 CA149159
CP776-6 CA149158 CA149160
CP796 CA126992
CP893 CA146649 CA149160
CP894 CA149855
CP897, CP897-6 CA157909
CP898, CP898-6 CA145228
CP5000 CA148687
CP7733 8940158860 8940158861
CP7733-2 8940158860 8940158862
CP7750 A & B 8940158371 8940158372
CP7750-2 A & B 8940158371 8940158373
CP7775 8940162206
CP7778 8940162816
CP7763 8940162925 8940162927
CP7763-6 8940162925 8940162928
CP7773 8940162926 8940162929
CP7773-6 8940162926 8940162930
CP7740 8940162408 8940162410
CP7740 -2 8940163047

AKCESORIA DO MŁOTKÓW PNEUM. ROZMIAR UCHWYTU .498”

AKCESORIA DO MODELU CP711HEX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AKCESORIA DLA MODELU CP7210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Nr części Długość mm Opis

8940159860

8940162308

WP123994

WP123995

WP123996

WP123998

WP123999

19 Stck. / 3 mm

50

–

6

16

35

35

Igły stalowe

Skrobak

Końcówka gładka

Końcówka diamentowa

Dłuto

Końcówka szeroka

Odbijak końcowy

Lp. Długość
mmKod części Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ZESTAW

A-046050

A-046063

A-046064

A-046071

A-046073

A-046074

A-046075

A-046078

A-046094

A-046095

A-046096

A-121721

CA-155807

165

178

178

165

178

178

178

178

——

——

——

——

——

Przecinak do nitów

Dłuto odbijające kątowe

Dłuto punktowe diamentowe

Przecinak dwuostrzowy

Przecinak ślusarski

Punktak prosty

Rozdzielacz zgrzein punktowych

Punktak stożkowy

Uchwyt sprężynowy

Uchwyt szybkomocujący sprężynowy

Uchwyt sprężynowy

Uchwyt szybkomocujący

Przecinak do nitów, przecinak

dwuostrzowy, przecinak ślusarski,

punktak prosty, punktak stożkowy

Lp. Długość
mmKod części Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A-047050

A-047051

A-047052

A-047057

A-047059

A-047060

A-047061

A-047071

A-047073

A-047074

A-047078

A-047091

A-047095

A-047096

165

178

178

178

178

178

178

178

165

178

178

80

——

——

Przecinak do nitów

Dłuto szerokie

Rozdzielacz tulei

Narzędzie do przegubów Cardana i drążków skrętnych

Widełki rozdzielające 1”

Widełki rozdzielające 3/4”

Widełki rozdzielające 1-1/4”

Przecinak dwuostrzowy

Przecinak ślusarski

Punktak prosty

Punktak stożkowy

Młotek wygładzający 1-1/4”

Uchwyt sprężynowy

Uchwyt sprężynowy

Lp. Długość
mmKod części Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

ZESTAW

CA-155778

CA-155780

CA-155782

CA-155784

CA-155786

CA-155790

CA-155792

CA-157107

CA-155806

165

178

178

165

178

178

178

178

——

Sześciokątny przecinak do nitów

Sześciokątne dłuto odbijające kątowe

Sześciokątne dłuto punktowe diamentowe

Sześciokątny przecinak dwuostrzowy

Sześciokątny przecinak ślusarski

Sześciokątny punktak prosty

Sześciokątny rozdzielacz zgrzein punktowych

Sześciokątny punktak stożkowy

Przecinak do nitów, przecinak dwuostrzowy,

przecinak ślusarski, punktak prosty, punktak

stożkowy


