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Cena
Ref. Info cennikowa

75-201 zasięg 60 m 289,00

Cena
Ref. Info cennikowa

75-203 zasięg 40 m 229,00

Cena
Ref. Info cennikowa

75-202 zasięg 20 m 149,00

DALMIERZ LASEROWY

DALMIERZ LASEROWY

DALMIERZ LASEROWY
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Cena
Ref. Info cennikowa

95-007 metalowy trzonek, prosty 77,50
95-008 metalowy trzonek, ostry 77,50

Cena
Ref. Info cennikowa

95-011 metalowy trzonek, plastikowy uchwyt 68,60

SZPADEL HARTOWANY ŁOPATA PIASKOWA

Zastosowanie: pomiar odległości, pola powierzchni, objętości. 

Produkt przydatny w budownictwie, geodezji, przy projektach technicznych i w domu.

Funkcje: 
• dodawanie i odejmowanie pomiarów, pomiary pośrednie, pomiary ciągłe
• poziomnica pozwalająca na bieżąco odczytywać kąt położenia urządzenia
• maksymalny zasięg urządzenia wynosi 60 m
• dokładność pomiaru +/- 2 mm
• urządzenie przystosowane do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 40°C

zakres pracy 0.2 - 40 m
dokładność pomiaru +/- 2 mm
zmiana jednostki pomiaru: m/ft/inch

Funkcje: 
• pomiar odległości, pola powierzchni, objętości, dodawanie, odejmowanie, pomiar 

pośredni, pomiar ciągły, możliwość pomiaru od początku/ środka/ końca dalmierza, 
wbudowana poziomnica elektroniczna

• pamięć 20 odczytów
• kolorowy, dotykowy ekran
• podświetlenie ekranu

Funkcje: 
• pomiar odległości, pola powierzchni, objętości
• maksymalny zasięg urządzenia wynosi 20 m
• dokładność pomiaru +/- 2 mm
• intuicyjne użytkowanie

Zastosowanie: prace ogrodowe i budowlane

• głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanej stali
• rękojeść wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
• trzonek z profilowanej rury stalowej z gumowanym uchwytem zapewniający pewny chwyt

Zastosowanie: przerzucanie sypkich materiałów

• głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanej stali
• uchwyt wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
• trzonek z wytrzymałego metalu pokryty trwałym tworzywem
• gumowa otulina na części chwytnej  - komfort prac
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Cena
Ref. Info cennikowa

01-310 108 szt. 810,00

WALIZKA ELEKTRYKA

1/2”   -    125, 250 mm
1/4”   -    50, 100 mm

1/2”   -    72T
1/4”   -    72T

1/2”  
1/4”   

3/8”x1/2”
1/2”x3/8”
1/2”x5/16” 

1/4”   -    115 mm 

1/2”   -    16, 21 mm

1/4”   -    150 mm

25 mm - PH1, PH2, PH2, PH3, 
  PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 , 
  SL3, SL4, SL5, SL6, 
  T10, T15, T20, T25, T27, 
  T30, T40, 
  TT10, TT15, TT20, TT25, 
  TT27, TT30, TT40,
  H3, H4, H5, H6

1/2” -  15-16-17-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
1/4” - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 

1/2” -  E20-E22-E24
3/8” -  E10-E11-E12-E14-E16-E18
1/4” - E4-E5-E6-E7-E8

160 mm

1000V, 160 mm

1000V, 160 mm

190 mm

0,34-6 mm2 

1000V
SL 5.5x125, SL 3x100mm
PH0x60mm, PH1x80mm
PH2x100mm

0,5-6 mm2

0,5-16 mm2

0,25-6 mm2

1/4 ” -  5 -5.5-6-7-8-9-10
  11-12-13 mm 

250 V

KOSZULA FLANELOWA TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE
• wykonana z czesanej przędzy bawełnianej (100% bawełny)
• podwójny karczek tyłu przechodzący na ramiona wzmacnia strefy narażone na przetarcia.
• wykonana z tkaniny odpornej na zagniecenia zawsze wygląda dobrze
• krojona ukośnie kieszonka piersiowa jest bardziej wytrzymała na obciążenia
• podwójna plisa przodu zapewnia stabilność dziurek oraz ułatwia zapinanie guzików
• profilowane wykończenie dołu nadaje miejskiego kroju
• usztywniany kołnierzyk oraz mankiety nie odkształcają się podczas użytkowania

• ochrona podczas pracy na zewnątrz przy niskich temperaturach powietrza
• cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry, posiada odblaskowe wstawki gwarantujące 

widoczność użytkownika w każdych warunkach
• antypoślizgowa podeszwa wyposażona w system amortyzowania wstrząsów, zapewnia 

bezpieczeństwo i wygodę
• metalowa wkładka antyprzebiciowa oraz wzmacniany metalowy nosek chronią przed urazami 

mechanicznymi
• dzięki miękkiemu wykończeniu wewnątrz buta komfort pracy pozostaje na wysokim poziomie 

a ocieplenie gwarantuje komfort termiczny dla stóp
• oznaczenie CE to gwarancja bezpieczeństwa, dowodzi, że produkt spełnia wszystkie unijne 

wymagania

Cena
Ref. Info cennikowa

82-140 rozmiar 39 125,00
82-141 rozmiar 40 125,00
82-142 rozmiar 41 125,00
82-143 rozmiar 42 125,00
82-144 rozmiar 43 125,00
82-145 rozmiar 44 125,00
82-146 rozmiar 45 125,00
82-147 rozmiar 46 125,00
82-148 rozmiar 47 125,00

Cena
Ref. Info cennikowa

81-540-S S/48 58,00
81-540-M M/50 58,00
81-540-L L/52 58,00

81-540-XL XL/56 58,00
81-540-XXL XXL/58 58,00

Cena
Ref. Info cennikowa

81-541-S S/48 58,00
81-541-M M/50 58,00
81-541-L L/52 58,00

81-541-XL XL/56 58,00
81-541-XXL XXL/58 58,00

200J

ANTISLIP

METAL

S3 SRC

dwa klucze i zamki

metalowe zawiasy

wytrzymały 
twardy korpus 

wzmocnione 
i zabezpieczone naroża
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NOWOŚCI
W SYSTEMIE MODUŁOWYM

Idealne rozwiązanie dla przechowywania 
oraz transportu większej ilości narzędzi.

Dzięki trwałym zatrzaskom elementy 
systemu można łączyć w bardzo łatwy 
i szybki sposób.

Możliwość tworzenia podestów 
roboczych wytrzymujących 
nacisk do 120 kg.

Duże koła pokryte gumą 
pozwalają na łatwe pokonywanie 
przeszkód, a metalowe koła 
obrotowe wyposażone w hamulec 
zapewniają dużą zwrotność.

84-265

84-256

84-255

84-258

84-265

84-257

84-258

84-256
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SYSTEM MODUŁOWY

skrzynka modułowa 
z szynami na ściski

skrzynka modułowa 
otwarta

skrzynka modułowa 
na kołach

skrzynka 
modułowa 200

system modułowy, set

skrzynka 
modułowa 350

skrzynka 
modułowa 450

platforma 
na kołach

ZOBACZ
HARD TESTY 
SKRZYNEK 

VIDEO  CONTENT

84-265

84-255

84-259

84-256

84-257

84-258

84-267

84-266

Cena
Ref. Info cennikowa

84-255 Skrzynka modułowa 200 155,00
84-256 Skrzynka modułowa 350 160,00
84-258 Platforma na kołach 160,00
84-257 Skrzynka modułowa 450 195,00
84-265 Skrzynka modułowa 200 technik 165,00 NOWOŚĆ
84-266 Skrzynka modułowa na kołach 315,00 NOWOŚĆ
84-267 Skrzynka modułowa, otwarta 104,00 NOWOŚĆ
84-259 System modułowy, set 670,00
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Do elektronarzędzi marek GRAPHITE i VERTO     WYBIERZ DEDYKOWANE AKCESORIA

Statyw do szlifierek
kątowych 115 i 125 mm

Cena
Ref. Info cennikowa

56H650
do szlifierek kątowych 

115 i 125 mm 120,00

Cena
Ref. Info cennikowa

55H572 125 x 1.0 x 22.2 mm, 41 A 60-T-BF, INOX, 10 szt. 32,00
55H576 125 x 1.0 x 22.2 mm, 41 A60-T-BF, 10 szt. 26,00

• precyzja cięcia prostopadłego i skośnego metalowych 
elementów

• przeznaczony do szlifierek o średnicy tarczy 115 i 125 mm
• wytrzymała, odlewana ciśnieniowo podstawa statywu 
• otwory w podstawie ułatwiają montaż do blatu roboczego
• obrotowe imadło reguluje zakres cięcia od 0° do 45˚
• dodatkowa osłona przed snopem iskier

Ø 125 mm, Ø 115 mm

Statyw do wiertarki

Cena
Ref. Info cennikowa

56H655 wysokość pracy 400 mm 190,00

• przeznaczony do prostopadłego wiercenia, o skoku maks. 60 mm, przy 
maks. wysokości pracy 400 mm

• uniwersalny uchwyt (średnica kołnierza 43 mm, 42 mm, 38 mm i 25 mm)
• głowica statywu pracuje pod kątem w zakresie od 0˚do 90˚
• wskaźnik głębokości precyzyjnie określa głębokość wiercenia
• dźwignia precyzyjnie prowadzi wiertarkę w pionie, a sprężyna powrotna 

samoczynnie unosi wiertarkę do góry po zwolnieniu dźwigni 
• frezowana powierzchnia robocza podstawy posiada rowki do mocowania 

uchwytów zaciskowych i imadeł

max 60 mm Ø 43 mm max 90˚

Tarcza tnąca do metalu Wiertła do metalu

SZLIFIERKA 
KĄTOWA

59G187

124°

55H572

55H576

55H090

55H089

graphite.pl
* Części zamienne do tego produktu kupisz w gtxservice.pl 

przez min. 10 lat od jego zakupu Sklep gtxservice.pl realizuje 
min. 95% zamówień w skali roku.



Do elektronarzędzi marek GRAPHITE i VERTO     WYBIERZ DEDYKOWANE AKCESORIA

Cena
Ref. Info cennikowa

55H086 4.0 - 10 mm, 5 szt. 45,00
55H088 1.5 - 6.5 mm, 13 szt. 51,00
55H089 1.0-10.0 mm, 19 szt. 135,00
55H090 1.0 - 13.0 mm, 25 szt. 245,00

Statyw do wiertarki

Wiertła do metalu

Cena
cennikowaRef. info

65H106 średnica kołnierza ok. 42 mm 75,00

Cena
cennikowaRef. info

60H814 1.0-13.0 mm, 25 szt. 160,00
60H812 1.0-10.0 mm, 19 szt. 89,00
60H810 1.5-6.5 mm, 13 szt. 44,00

• ułatwia prostopadłe wiercenie w stosunku do powierzchni roboczej
• uchwyt mocujący wiertarkę osadzony na dwóch równoległych 

prowadnicach
• jedna z prowadnic wyposażona w bezstopniowy, płynny ogranicznik 

głębokości wiercenia
• możliwość montażu większości wiertarek o średnicy kołnierza ok. 42 mm 
• specjalnie wyfrezowana prowadnica przeznaczona do wiercenia w 

materiałach o obłych kształtach
• dodatkowy uchwyt zabezpiecza statyw przed przesuwaniem się w trakcie 

pracy w pionie i w poziomie
• otwory w podstawie ułatwiają montaż do blatu roboczego

WIERTARKA 
UDAROWA

50G515

WIERTARKA 
UDAROWA

58G738

HSS
135°

55H086

60H814 60H812 60H810

55H088

Ø mm42

vertotools.com
PAKIET GWARANCYJNY

DODATKOWY
ROK

+1
GTX SERVICE

gtxservice.pl

PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ 
PRODUCENTA 7
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Specjalna oferta dotycząca produktów dedykowanych akcji dostępna u Przedstawiciela Handlowego. Oferta obowiązuje od 22.10. do 14.12.2018

Oferta Świąteczna NEO obowiązuje od 22.10. do 14.12.2018

* 25 lat gwarancji oraz certyfikat TÜV M + T (Monitoring + Testing) 
posiadają wybrane produkty NEO.

*

*

Głośnik Bluetooth
z funkcją radia

Cena
Ref. Info cennikowa

57G100 moc 2x5W, akumulator Li-Ion 3.7 V/4.5 Ah 139,00

• wbudowane radio ( FM 87.5-108 MHz)
• opcja łączności za pomocą Bluetooth (zasięg 10-12 m) 

umożliwia odtwarzanie muzyki z innych źródeł (np. telefonu)
• gniazdo AUX, port microSD
• litowo-jonowy akumulator zapewnia nieprzerwane 

odtwarzanie muzyki do 12 godzin
• odporny na pył i wodę
• membrany ze specjalnego tworzywa zapewniają wysoką 

jakość dźwięku i szczelność
• ochrona portów w postaci gumowej osłony
• duża moc akustyczna generowana za pomocą dwóch 

zintegrowanych w obudowie głośników (2x5W) 

IP65
5V

USB
4500 mA h

Li-Ion

graphite.pl


