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Cena
Ref. cennikowa

84-316 56,00

Cena
Ref. cennikowa

84-315 89,00

TORBA NARZĘDZIOWA

TORBA NARZĘDZIOWA

Sztywna konstrukcja

Pojemna komora główna

Wzmocniony, wytrzymały 
materiał - Poliester

7 kieszeni 
zewnętrznych

Regulowany pasek 
na ramię 

Zaczep na klucze

Trwałe zamki

Rozkładana
konstrukcja

4 kieszenie
wewnętrzne

Pojemna
komora główna

Wzmocniony, wytrzymały
materiał - Poliester

Regulowany pasek
na ramię 

Zaczep na pasek

Uchwyt do przenoszenia

Wewnętrzne zaczepy
na narzędzia

Trwałe zamki

4 kieszenie 
zewnętrzne
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2 pojemne 
komory główne 

3 kieszenie wewnętrzne

Wzmocniony, wytrzymały 
materiał - Poliester

Regulowany pasek  

1 kieszeń zewnętrzna

Trwałe zamki 

TORBA NARZĘDZIOWA

SASZETKA

Cena
Ref. cennikowa

84-313 49,00

Kieszeń na tablet

4 kieszenie 
wewnętrzne

Pojemna komora główna

Wzmocniony, wytrzymały materiał - Poliester

Dwie kieszenie 
zewnętrzne 
z suwakami

Regulowany pasek 
na ramię 

Trwałe zamki

Uchwyt do przenoszenia

Wewnętrzne 
zaczepy
na narzędzia

Zaczepy na pasek

Cena
Ref. cennikowa

84-311 30,00
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PAS NARZĘDZIOWY

Cena
Ref. cennikowa

84-317 75,00

2 pojemne komory 
główne

Wzmocniony, wytrzymały 
materiał - Poliester

Regulowany pasek 

5 kieszeni 
wewnętrznych
 

Uchwyt do przenoszenia

Trwałe zamki

5 kieszeni 
zewnętrznych

neo-tools.com

PLECAK MONTERSKI NA KOŁACH

Cena
Ref. cennikowa

79R450 138,00

Wzmocniony,
wytrzymały

materiał - Poliester

25 kieszeni 
wewnętrznych 

Uchwyt
do przenoszenia

Pojemna 
komora główna

Teleskopowy uchwyt 
z blokadą

Wytrzymałe, 
masywne koła

Regulowane pasy

Ochraniacz 
pleców na koła
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Wzmocniony, wytrzymały 
materiał - Poliester

Zaczep na klucze

Zaczep na narzędzia

Trwałe zamki

Regulowany pasek

3 kieszenie 
zewnętrzne

 Pojemna komora główna

Wzmocniony, wytrzymały 
materiał - Poliester

Kieszeń na tablet

 Kieszeń wewnętrzna

 Pojemna komora
główna

Zaczepy na pasek

Trwałe zamki

3 kieszenie 
zewnętrzne

Regulowany 
pasek
na ramię 

Wzmocniony, wytrzymały 
materiał - Poliester

Kieszeń wewnętrza
z suwakiem

Trwałe zamki

1 kieszeń zewnętrzna

Regulowany pasek 

 Pojemna
komora główna

PAS NARZĘDZIOWY

SASZETKA

Cena
Ref. cennikowa

79R205 29,00

Cena
Ref. cennikowa

79R206 21,00

TORBA NARZĘDZIOWA

Cena
Ref. cennikowa

79R204 36,00
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PIŁA PŁATNICA

Cena
Ref. Info cennikowa

10A440P 400 mm z pokrowcem 26,00
10A445P 450 mm z pokrowcem 30,00
10A450P 500 mm z pokrowcem 33,00

• hartowane ostrze 500 mm - zwiększona żywotność narzędzia
• trójstronnie ostrzone zęby (7 zębów na cal) - obniżone opory cięcia
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia
• materiałowy pokrowiec - ułatwiony transport i przechowywanie narzędzia

PIŁA GRZBIETNICA

Cena
Ref. Info cennikowa

10A710 300 mm ze skrzynką uciosową 32,00

• hartowane ostrze - zwiększona żywotność narzędzia
• 9 zębów na cal – łatwość cięcia
• zabezpieczenie ostrza przed odkształceniami - wzmocnienie grzbietu
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia
• antypoślizgowa powłoka – wysoki komfort pracy

9
tpi

7
tpi

SZAFKA WARSZTATOWA

Cena
Ref. Info cennikowa

79R501 5 szuflad 860,00

• 5 praktycznych szuflad na narzędzia
• centralny zamek - ochrona przed kradzieżą
• prowadnice kulkowe - płynne i niezawodne działanie
• gumowa wykładzina na blacie - odporna na działanie oleju i smarów
• skrętne koła wyposażone w hamulec - ułatwione manewrowanie szafką 
• boczny uchwyt ułatwiający prowadzenie

PIŁA OTWORNICA

Cena
Ref. Info cennikowa

10A722 200 mm 10,00

• hartowane ostrze 200 mm - zwiększona żywotność narzędzia
• 9 zębów na cal – łatwość cięcia
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia
• zamknięta konstrukcja rękojeści - komfort i bezpieczeństwo pracy

9
tpi
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PIŁY DO METALU

Cena
Ref. Info cennikowa

10A160 150 mm i 300 mm, zestaw 2 szt. 21,00

UCHWYT DO BRZESZCZOTU

Cena
Ref. Info cennikowa

10A216 aluminiowy 11,00

• lekki, poręczny, ergonomiczny
• możliwość współpracy z brzeszczotami 250 - 300 mm

• dwa położenia brzeszczotów - lepsze dopasowanie piły do potrzeb użytkownika
• ergonomiczne uchwyty - zwiększony komfort pracy

PIŁA DO BETONU KOMÓRKOWEGO

Cena
Ref. Info cennikowa

10A762 800 mm, uchwyt drewniany, pokrowiec 108,00

• grube zęby z nakładkami widiowymi – ułatwione cięcie 
• długie ostrze - przyspieszone cięcie
• wyprofilowany uchwyt z mocnego drewna - precyzyjne prowadzenie

TCT
x23
1,5
[mm]

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Cena
Ref. Info cennikowa

10A719  250 mm 23,00

• hartowane ostrze - zwiększona żywotność narzędzia 
• dwustronnie ostrzone zęby - obniżone opory cięcia
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia
• antypoślizgowa powłoka – wysoki komfort pracy

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
I NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ

Cena
Ref. Info cennikowa

10A725 zestaw 2 szt. 49,00

Piła do płyt gipsowo-kartonowych
• hartowane, dwustronnie ostrzone zęby ułatwiające cięcie
• długość ostrza 150 mm
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia

480
[mm]

335
[mm]

Nóż do wełny mineralnej
• ostrze 335 mm ze stali nierdzewnej
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia

PIŁA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Cena
Ref. Info cennikowa

10A717P 150 mm z pokrowcem 22,00

• hartowane ostrze - zwiększona żywotność narzędzia 
• dwustronnie ostrzone zęby - obniżone opory cięcia
• ergonomiczny uchwyt - precyzyjne prowadzenie narzędzia
• pokrowiec z możliwością umocowania do paska - ułatwiony transport i  
 przechowywanie narzędzia
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GWARANCJI

Zakrętarka
59GP402

18V
Li-Ion

• wydajny akumulator Li-Ion 18V o pojemności 2.5Ah
• wysoki moment obrotowy - 165 nm 
• wysoka prędkość obrotowa - 2800 obr./min
• elektryczny hamulec wrzeciona – bezpieczeństwo pracy
• dioda led - możliwość podświetlenia miejsca pracy
• ergonomiczny kształt uchwytu  - komfort pracy
• rękojeść i górna część obudowy pokryte antypoślizgowym materiałem
• przekładnia planetarna oraz mechanizm udarowy wykonane z wysokogatunkowej stali

Cena
Ref. Info cennikowa

59GP402 2 x 18V, Li-Ion /2.5Ah, walizka 899,00

WYSOKI
MOMENT
OBROTOWY 
165 Nm

USB
POWER BANK

OGNIWA
SAMSUNG

JEDNOGODZINNA
ŁADOWARKA 

Ergonomiczny kształt oraz 
precyzyjne wyważenie

Kompaktowy rozmiar

Funkcja Power bank

Wysoki moment 
obrotowy

* 3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe 2 lata gwarancji 
	 po	zarejestrowaniu	urządzenia	na	stronie	graphitepro.pl	w	ciągu	30	dni	od	daty	zakupu

8
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WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
• wydajny akumulator Li-Ion 14,4 V o pojemności 1.5Ah

• maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona – bieg pierwszy 390, drugi 1000 obrotów na minutę

• maksymalny moment obrotowy 28 Nm (wkręcanie miękkie) / 40 Nm (wkręcanie twarde)

• elektryczny hamulec wrzeciona – bezpieczeństwo pracy

• rękojeść i górna część obudowy pokryte antypoślizgowym 

materiałem

• dioda LED - możliwość podświetlenia miejsca pracy 

• ergonomiczny kształt uchwytu  - komfort pracy

Cena
Ref. Info cennikowa

58G218 14.4V, Li-Ion/1.5Ah, walizka 299.00
58G219 2 x 14.4V, Li-Ion/1.5Ah, walizka 419.00

Cena
Ref. Info cennikowa

58G224 18V, Li-Ion /1.5Ah, walizka 309.00
58G225 2 x 18V, Li-Ion /1.5Ah, walizka 449.00

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

• wydajny akumulator Li-Ion 18 V o pojemności 1.5Ah

• maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona – bieg pierwszy 400, drugi 1100 obrotów na minutę

• maksymalny moment obrotowy 30 Nm (wkręcanie miękkie) / 45 Nm (wkręcanie twarde)

• elektryczny hamulec wrzeciona – bezpieczeństwo pracy

• rękojeść i górna część obudowy pokryte 

antypoślizgowym materiałem

• dioda LED - możliwość podświetlenia miejsca pracy 

• ergonomiczny kształt uchwytu  - komfort pracy

1.5 Ah

1.5 Ah

DWA BIEGI
MECHANICZNEJEDNOGODZINNA

ŁADOWARKA 

DWA BIEGI
MECHANICZNE

WYSOKI
MOMENT
OBROTOWY 

WYSOKI
MOMENT
OBROTOWY 

JEDNOGODZINNA
ŁADOWARKA 

PLASTIKOWA
WALIZKA

PLASTIKOWA
WALIZKA

9graphite.pl



Zestaw otwornic

Zestaw otwornic

AL

AL

WOOD

WOOD

PLASTIC

PLASTIC

Otwornica bi-metalowa Wiertło pilotujące

Cena
cennikowaRef. Ø[mm]

60H920 16 7,00
60H921 19 7,80
60H922 20 7,92
60H923 21 7,50
60H924 22 8,70
60H925 25 9,24
60H926 27 9,30
60H927 29 10,86
60H928 32 11,64
60H929 35 12,36
60H930 38 13,32
60H931 40 13,50
60H932 44 14,20
60H933 46 15,06

Cena
cennikowaRef. Ø[mm]

60H951 > 30 16,30

Cena
cennikowaRef. Ø[mm]

60H950 14-30 6,96

Cena
cennikowaRef. Ø[mm]

60H953 32, 38, 51, 54 19,00

Cena
cennikowaRef. Ø[mm]

60H954 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 45,00

STEEL
INOX

CU

AL

WOODPLASTIC STEEL
INOX

CU

AL

WOODPLASTIC

Adapter do otwornic bi-metalowych

Adapter do otwornic bi-metalowych

• zastosowanie: wiercenie otworów w stali, stali nierdzewnej, drewnie, 
tworzywach, kompozytach. 

• progresywne uzębienie ze stali szybkotnącej pozwala na wydajne wiercenie 
precyzyjnych otworów

• w zestawie wymienne wiertło prowadzące. 

• system wysuwanych bolców mocujących - zabezpieczenie otwornicy przed 
zaklinowaniem się na adapterze

• w zestawie wymienne wiertło prowadzące.

• różnorodność zastosowania – idealne do wszelkich prac w warsztacie

• różnorodność zastosowania – idealne do wszelkich prac w warsztacie

• wiertło o średnicy 6.35 mm, wykonane ze stali szybkotnącej metodą głębokiego 
szlifowania

• służy jako część wymienna do obydwu dostępnych w ofercie adapterów

Cena
cennikowaRef. Ø[mm]

60H934 51 16,20
60H935 54 17,10
60H936 57 18,30
60H937 60 18,90
60H938 64 19,98
60H939 67 21,90
60H940 70 22,20
60H941 73 23,70
60H942 83 26,16
60H943 86 26,50
60H944 92 28,50
60H945 95 30,48
60H946 105 35,34
60H947 114 36,00
60H948 140 45,00

vertotools.com 10

Cena
cennikowaRef. Ø[mm] L [mm]

60H952 6,35 75 3,82



• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych
• kompaktowe opakowanie – łatwość przechowywania

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych
• kompaktowe opakowanie – łatwość przechowywania

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych
• kompaktowe opakowanie – łatwość przechowywania

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych
• kompaktowe opakowanie – łatwość przechowywania

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych
• kompaktowe opakowanie – łatwość przechowywania

• przedłużone końcówki – idealne rozwiązanie do prac montażowych w trudno 
dostępnych miejscach

• kompaktowe opakowanie – łatwość przechowywania

Końcówki wkrętakowe Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

25 mm

25 mm

50 mm

100 mm

Cena
cennikowaRef. info

66H600 3xPH; 3xPZ; 6xTX; 4xSL 19,90

Cena
cennikowaRef. info

66H602 6xPH; 5xPZ; 4xTX 25,10

Cena
cennikowaRef. info

66H620 4xPH; 4xPZ; 4xSL; 4xHEX; 7xTX; 7xTT 40,00

Cena
cennikowaRef. info

66H620-6 4xPH; 4xPZ; 4xSL; 4xHEX; 7xTX; 7xTT 239,00

Cena
cennikowaRef. info

66H604 1xPH; 2xPZ; 1xTX; 1xSL 21,00

MAGNETIC

MAGNETIC

65 mm

65 mm

25 mm

25 mm

Cena
cennikowaRef. info

66H606 3xPH; 3xPZ; 3xSL; 5xTX 34,50

65 mm

25 mm

11



25 mm

100 mm;  1/4”

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych 
• solidne i szybkie skręcanie lub rozkręcanie elementów zapewnione dzięki 

grzechotce

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych 
• solidne i szybkie skręcanie lub rozkręcanie elementów zapewnione dzięki 

grzechotce

• wielokrotny użytek – możliwość czyszczenia dyszy

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych 
• solidne i szybkie skręcanie lub rozkręcanie elementów zapewnione dzięki 

grzechotce

• najpopularniejsze końcówki – idealne rozwiązanie do wszelkich prac montażowych 
• solidne i szybkie skręcanie lub rozkręcanie elementów zapewnione dzięki 

grzechotce

Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

Końcówki wkrętakowe

Cena
cennikowaRef. info

66H622 4xPH; 4xPZ; 4xSL; 4xHEX; 7xTX; 7xTT 57,00

Cena
cennikowaRef. info

66H622-6 4xPH; 4xPZ; 4xSL; 4xHEX; 7xTX; 7xTT 339,00

Cena
cennikowaRef. info

66H624 2xPH; 2xPZ; 2xSL; 4xHEX; 5xTX 56,00

Cena
cennikowaRef. info

66H624-6 2xPH; 2xPZ; 2xSL; 4xHEX; 5xTX 329,00

25 mm

100 mm;  1/4”

25 mm

25 mm

100 mm;  1/4”

100 mm;  1/4”

ADAPTOR

ADAPTOR

60 mm

60 mm

1/4”; HEX 6

1/4”; HEX 6

Podane ceny są cenami netto PLN i podlegają podstawowemu systemowi rabatowania. Obowiązuje stawka 23% VAT. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Towar nie podlega zwrotowi.

12

vertotools.com

grupatopex.com

WYCISKACZ DO PIANKI

Cena
Ref. cennikowa

21B510 8,50
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