
1. Jeżeli chcesz skorzystać z promocji skontaktuj się ze swoim opiekunem. Promocja przeznaczona dla klientów o uregulowanych płatnościach
2. Ulotka zawiera ceny katalogowe netto w PLN /1 szt. Zapytaj nas o cenę. Miło Cię zaskoczymy!
3. Ważność oferty do: 31.03.2020 lub do wyczerpania nagród. Liczy się data złożenia zamówienia przez klienta
4. Promocje na produkty marki STAHLWILLE nie łączą się ze sobą. Nie obowiązuje Promocja 10+1
5. Szczegółowe informacje na temat produktów zawarte są w katalogu głównym STAHLWILLE
6. Promocja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych, ma jedynie charakter informacyjny
7. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Zastrzegamy sobie prawo do korekty i modyfikacji informacji zawartych w ulotce
8. Szczegóły promocji: Ewa Miśków-Zych, tel. 74 858 27 10, 506 192 721, marketing@eltech.com.pl

Regulamin promocji

DOŁĄCZ DO PROGRAMU 
Kupuj dynamometrię STAHLWILLE!

PROMOCJA 03-20

Profesjonalne narzędzia dla wymagających

KUP 
STAHLWILLE

I ODBIERZ  
WITTCHEN!
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Klucze dynamometryczne mechaniczne
Klikowe Wskazujące Nr Zakres

71 160–800 N·m 
73Nm/15 2–15 N·m 
755 1,5–300 N·m
730 4–800 N·m
721 6–300 N·m
720Nf 160–800 N·m
721Nf 160–1000 N·m 
730N 2–1000 N·m 
701 1–20 N·m
712R/6 3–60 N·m 

na przykład MANOSKOP® 730N

Klucze dynamometryczne elektroniczne
Klikowe Wskazujące Nr Zakres

730D 10–1000 N·m
714 1–1000 N·m
713R 3–400 N·m

na przykład SENSOTORK® 713R

Wkrętaki dynamometryczne
Klikowe Wskazujące Nr Zakres

760 15–600 cN·m
775 2–1000 cN·m 

na przykład TORSIOMETER 760

Przekładnie zwielokratniające siłę
Nr Zakres
MP300 800–5000 N·m
MP100–1500 100–1500 N·mMP300

MP100-1500
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Nie wymaga zerowania
Sprawdzona, unikalna konstrukcja mechanizmu pomiarowego. 
Mechanizm jest obciążany tylko podczas dokręcania,  
aż do momentu zadziałania mechanizmu wyzwalającego! 

Błyskawiczna, precyzyjna, zabezpieczana nastawa!

PRZEGLĄD DYNAMOMETRII STAHLWILLE

Klucz dynamometryczny dostarczany  
z certyfikatem kalibracji w języku polskim  
z dnia wystawienia faktury.

Produkty 
dostępne  
w ofercie  
CT ELTECH. 

Zapytaj 
nas o cenę. 
Miło Cię 
zaskoczymy.
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MANOSKOP 721 QUICK 
Mechaniczny klucz  
dynamometryczny.

721 QUICK Klucze dynamometryczne MANOSKOP® 721 QUICK z mechanizmem szybkiej nastawy
Kod Nr N·m Opis cena kat. netto

PLN

50204005 721/5 QUICK 6-50 klucz dynamometryczny 6-50Nm (5-36 ft.lb) z grzechotką 3/8", QUICK 1 367

50204015 721/15 QUICK 30-150 klucz dynamometryczny 30-150Nm (25-110 ft.lb) z grzechotką 1/2", QUICK 1 376

50204020 721/20 QUICK 40-200 klucz dynamometryczny 40-200Nm (30-150 ft.lb) z grzechotką 1/2", QUICK 1 474

50204030 721/30 QUICK 60-300 klucz dynamometryczny 60-300Nm (50-220 ft.lb) z grzechotką 1/2", QUICK 1 697

z mechanizmem wyzwalającym

błyskawiczne nastawianie dzięki łatwej w obsłudze 
dźwigni zaciskowej w rękojeści

ergonomiczny, antypoślizgowy element nastawczy  
z podarciem pod kciuk

lupa wbudowana w okienko odczytu

udoskonalona rękojeść obła ułatwiająca pracę

podwójny sygnał stop

podwójna skala N·m/ft·lb

nie wymaga zerowania, mechanizm pomiarowy 
jest poddawany obciążeniu tylko w momencie 
dokręcania

możliwa także praca w kierunku odwrotnym do 
ruchu wskazówek zegara poprzez odwrócenie 
końcówki wtykowej
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dalsze obciążanie klucza „po kliknięciu” lub 
obciążanie w kierunku odwrotnym do przeznaczenia 
np. w przypadku zluzowania skorodowanego 
połączenia – nie oddziałuje na mechanizm 
wyzwalający, co pozwala uniknąć jego uszkodzenia

ochrona wrażliwych części dzięki mocnemu 
korpusowi z rury stalowej z aluminiowym profilem 
typu U

zalecana kalibracja za pomocą przyrządu 
kontrolnego perfectControl Nr 7794 lub stanowiska 
kalibracyjnego Nr 7706. Regulacja bez demontażu

z certyfikatem kalibracji w języku polskim

odchyłka odczytu ± 4%

gw
arantowana

dokładność
4%

Do każdego promocyjnego  
klucza dynamometrycznego  

GRATIS elegancka  
galanteria WITTCHEN
do wyboru: stylowa kosmetyczka / modna 
saszetka-nerka / klasyczna torba listonoszka
dotyczy produktów ze stron 3-5

KUP 
STAHLWILLE

I ODBIERZ  
WITTCHEN!
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730N Klucze dynamometryczne MANOSKOP® 730N
Kod Nr N·m Opis cena kat. netto

PLN
50181102 730N/2 4-20 klucz dynam. 4-20Nm (40-180 in.lb) 9x12mm z podwójną skalą 1 144

50181005 730N/5 10-50 klucz dynam. 10-50Nm (7-37 ft.lb) 9x12mm z podwójną skalą 1 226

50181010 730N/10 20-100 klucz dynam. 20-100Nm (15-75 ft.lb) 9x12mm, z podwójną skalą 1 333

50181012 730N/12 25-130 klucz dynam. 25-130Nm (20-95 ft.lb) 14x18mm, z podwójną skalą 1 397

50181020 730N/20 40-200 klucz dynam. 40-200Nm (30-150 ft.lb) 14x18mm, z podwójną skalą 1 517

50181040 730N/40 80-400 klucz dynam. 80-400Nm (60-300 ft.lb) 14x18mm, z podwójną skalą 2 241

50181065 730N/65 130-650 klucz dynam. 130-650Nm (100-480 ft.lb) 14x18mm, z podwójną skalą 3 360

50181080 730N/80 160-800 klucz dynam. 160-800Nm (120-600 ft.lb) 22x28mm, z podwójną skalą 4 239

50181100 730N/100 200-1000 klucz dynam. 200-1000Nm (150-750 ft.lb) 22x28mm 5 422

MANOSKOP 730N 
Mechaniczny klucz  
dynamometryczny.

gw
arantowana

dokładność
3%

GRZECHOTKĘ NALEŻY 
ZAMAWIAĆ OSOBNO!
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z mechanizmem wyzwalającym

z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek

z mechanizmem zatrzaskowym QuickRelease

szybka, precyzyjna nastawa za pomocą pokrętła 
QuickSelect

podwójny sygnał stop

wyraźna i bardzo czytelna podwójna skala  
z kolorystycznym zróżnicowaniem wg jednostek:  
N·m/ft·lb lub ft·lb/in·lb

nie wymaga zerowania, mechanizm pomiarowy 
poddawany obciążeniu tylko w momencie dokręcania

możliwa także praca w kierunku odwrotnym do ruchu 
wskazówek zegara poprzez obrót końcówki wtykowej

dalsze obciążanie klucza „pokliknięciu” lub przeciążanie 
w kierunku odwrotnym do przeznaczenia np. w celu 
zluzowania skorodowanego połączenia – nie oddziałuje 
na mechanizm wyzwalający co pozwala uniknąć jego 
uszkodzeń

2-komponentowa rękojeść z ergonomicznie 
zaprojektowanym zielonym miękkim komponentem 
(odpornym na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe  
i Skydrol) 

zalecana kalibracja za pomocą przyrządu kontrolnego 
perfect Control Nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego 
Nr 7706. 

regulacja bez demontażu

z certyfikatem

DBGM

odchyłka odczytu ±3%

Do każdego promocyjnego  
klucza dynamometrycznego  

GRATIS elegancka  
galanteria WITTCHEN
do wyboru: stylowa kosmetyczka / modna 
saszetka-nerka / klasyczna torba listonoszka
dotyczy produktów ze stron 3-5

KUP 
STAHLWILLE

I ODBIERZ  
WITTCHEN!
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730D Klucze dynamometryczne MANOSKOP® 730D z mechanizmem szybkiej nastawy
Kod Nr N·m Opis cena kat. netto

PLN
96501710 730D/10 10-100 klucz dynamometryczny elektron.10-100Nm (7,4-75ft.lb) 9x12mm 2 109

96501720 730D/20 20-200 klucz dynamometryczny elektron. 20-200Nm (15-150ft.lb) 14x18mm 2 269

96501740 730D/40 40-400 klucz dynamometryczny elektron. 40-400Nm (30-300ft.lb) 14x18mm 3 231

96501765 730D/65 65-650 klucz dynamometryczny elektron. 65-650Nm (48-480ft.lb) 14x18mm 4 002

96502080 730D/80 80-800 klucz dynamometryczny elektron. 80-800 Nm (60-600 ft.lb) 22x28mm 6 391

96502100 730D/100 100-1000 klucz dynamometryczny elektron.100-1000Nm (74-750ft.lb) 22x28mm 7 891

GRZECHOTKĘ NALEŻY 
ZAMAWIAĆ OSOBNO!

gw
arantowana

dokładność
2%

725 QR Grzechotki wtykowe
Kod Nr Opis cena kat. netto

PLN
58253004 725QR/ 4 grzechotka wtyk.QR 1/4" 9x12mm 394

58253005 725QR/ 5 grzechotka wtyk.QR 3/8" 9x12mm 396

58253010 725QR/10 grzechotka wtyk.QR 1/2" 9x12mm 424

58253020 725QR/20 grzechotka wtyk.QR 1/2" 14x18mm 437

Gratis!
BIDON 
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MANOSKOP 730D 
Elektroniczno- 
mechaniczny klucz 
dynamometryczny.

z mechanizmem wskazującym i wyzwalającym 

dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalania

z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek 

z mechanizmem zatrzaskowym QuickRelease

szybkie ustawienie dzięki praktycznej klawiaturze 

automatycznie zdefiniowana wartość dokręcania po 
wprowadzeniu „przedłużenia” 

zabezpieczenie przed przeciążeniem poprzez 
sygnalizatory z alarmem dźwiękowym i wizualnym

automatyczna blokada „KeyLock” zapobiega 
przypadkowym zmianom ustawień 

kontrolowany pomiar kąta przy pomocy modułu 
pomiaru kąta obrotu Nr 7395-1 

funkcja wyświetlania również w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

pomiar w jednostkach: N·m, ft·lb, in·lb

możliwość ustawienia różnych odchyłek pomiarów 
w zależności od tolerancji połączeń

wizualna sygnalizacja „na bieżąco” osiągniętego 
momentu poprzez sygnalizatory czerwone i zielone 
na wyświetlaczu

dodatkowe przechowywanie ustawień wstępnych 
(trybu funkcji, wartości wyzwalania lub wartości 
docelowej, jednostki miary, tolerancji, zabezpieczeń, 
odchyleń od wartości średniej) za pomocą kodu PIN

możliwość zachowywania w pamięci do 7500 
pomiarów

interfejs USB

automatyczne zawiadomienie o dacie następnej 
kalibracji

zalecana kalibracja za pomocą przyrządu perfect 
Control Nr 7794 lub systemu Nr 779112 - 
komponentowa rękojeść z ergonomicznie 
zaprojektowaną przyjazną dla dłoni miękką w dotyku 
strefą w kolorze zielonym (odporną na oleje, smary, 
paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)

z certyfikatem

w trwałej walizce z tworzywa sztucznego (rozmiar 40  
i w walizce stalowej w przypadku rozmiaru 100)

opatentowane

w zestawie 2 baterie AA1, 5VAA/LR61, 2V,  
możliwość stosowania także baterii typu Mignon - 
NiMHAA/LR6, 1,2V

odchyłka odczytu ±2%, cyfra±1

KUP 
STAHLWILLE

I ODBIERZ  
WITTCHEN!
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SMARTCHECK PRZYRZĄD KONTROLNY 
Bezpieczny. Szybki. Do kluczy dynamometrycznych.

Kod Nr Opis cena kat. netto
PLN

96521086 7707-1-3W warsztatowe stanowisko do kontroli wkrętaków dynam. 0,2-10Nm 15 750
96521085 7707-1-2W warsztatowe stanowisko do kontroli kluczy dynam. 0,2-10Nm 15 750
96521080 7707N-1W warsztatowe stanowisko do sprawdzania wkrętaków dynam. w zakresie 0,4-20Nm 16 196
96521082 7707N-3W warsztatowe stanowisko do sprawdzania kluczy dynam. w zakresie 25-1100Nm 16 556
96521083 7707-2-1W warsztatowe stanowisko do sprawdzania kluczy dynam. w zakresie 4-200Nm 16 556
96521084 7707-2-2W warsztatowe stanowisko do sprawdzania kluczy dynam. w zakresie 8-400Nm 16 556

7707N-3W Stanowisko do sprawdzania kluczy dynamometrycznych

Elektroniczny przyrząd kontrolny do kluczy dynamometrycznych składa się z:
• przetwornika pomiarowego (wzór zastrzeżony)  • uchwytu wyświetlacza • elektronicznego wyświetlacza 
(wzór zastrzeżony) • podstawki wyświetlacza (z kablem 1,5 m)  • kabla spiralnego • prostownika (230 V), 
możliwe bezpośrednie podłączenie sieci 12 V • złączek przejściowych (Nr 7707-2W, Nr 7707-2-1W,  
Nr 7707-2-2W, Nr 7707-3W) • korpusu do mocowania przyrządu do stołu warsztatowego lub ściany w pozycji  
poziomej lub pionowej.
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SMARTCHECK Tester momentu obrotowego
Kod Nr N·m  cale cena kat. netto

PLN
96521201 Smartcheck 10S* 1-10 1/4” 5 782
96521202 Smartcheck 10 1-10 1/4” 5 782
96521203 Smartcheck 100 10-100 3/8” 6 062
96521204 Smartcheck 400 14-400 3/4” 6 033
96521205 Smartcheck 800 80-800 3/4” 6 262

Do każdego Smartchecka  

GRATIS stylowy 
portfel WITTCHEN
damski lub męski do wyboru.

KUP 
STAHLWILLE

I ODBIERZ  
WITTCHEN!

i odbierz
Do każdego stanowiska  

GRATIS elegancki 
zegarek damski lub męski  
do wyboru.ZEGAREK

KUP



KALIBRACJA KLUCZY  
DYNAMOMETRYCZNYCH  
DO 3000NM!
Szkolenie w obsłudze, wdrażanie  
oprogramowania dla elektronicznych  
kluczy dynamometrycznych,stanowisk  
kontroli kluczy dynamometryczych
i przekładni planetarnych.

NARZĘDZIA  
ZNAKOWANE
LASEROWO
Na życzenie Odbiorcy: narzędzia znakowane  
laserowo wskazanym przez odbiorcę znakiem  
lub oznaczeniem numerycznym

Zamów dowolne narzędzia z katalogu
Grupy STAHLWILLE a moduły Tool Control
System indywidualnie projektowane
w dowolnych wymiarach, do dowolnego 
układu mebli / walizek narzędziowych
- otrzymasz GRATIS!

SKONFIGURUJ
SWÓJ ZESTAW

MODUŁY W CENIE ZESTAWU

Nasz konsultant zeskanuje  
produkty na miejscu, aby  
wyprodukować precyzyjne  
rozwiązanie dostosowane  
do indywidualnych potrzeb.

1. Koncepcja2. Projekt3. Wdrożenie Wszystko co jest potrzebne!
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Profesjonalne narzędzia dla wymagających


