
ER-10
Elektrody ER-10 1 

ZESTAW 2 szt

Elektrody do spawarek serii T-72C+, T-72C, T-71C, T-71C+, T-

57, T-55, T-400S, T-39/FH/FA; na zapytanie również ER-8 

(średnica 1mm, długość 16mm), pasujące do spawarek serii T-

37 i ER-11 (średnica 2mm, długość 12mm), pasujące do 

spawarek T-201/201e

591 zł

FsA50
Nawilżone chusteczki 

FsA50

Perforowane chusteczki, które zostały zaprojektowane do 

usuwania pozostałości zanieczyszczeń z włókien w procesie 

spawania. Zaletą chusteczek FsA jest to, że po wyciągnięciu z 

pojemnika nie trzeba ich dodatkowo nawilżać alkoholem. Ilość 

50 szt. chusteczek w pojemniku 9cm x 11cm. Zastosowanie:

- Przygotowywanie włókien do spawania

- Czyszczenie urządzeń i powierzchni roboczych

- Czyszczenie kabli z zanieczyszczeńNawilżane chusteczki są 

przeznaczone do czyszczenia:

• Spawarek światłowodowych

• Precyzyjnynego sprzętu i przestrzeni roboczej

• Kabli

• Kabli koncentrycznych

• Spawów kabli metalowych i

światłowodowych

34 zł

ELEKTRODY DO SPAWAREK - SUMITOMO

NARZĘDZIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE - CHEMTRONICS
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ES810E  aerozol 200ml

Czyścik w spray`u 

Electro-Wash PX 

ES810E 

Uniwersalny środek czyszczący w spray’u, bezpieczny dla 

tworzyw sztucznych i delikatnych powierzchni. Wystarcza na 

600-800 czyszczeń.

Zastosowanie:

– Czyści złącza optyczne

– Przydatny w procesie przygotowywania włókien do 

spawania

– Usuwa żel z kabli i z tub

– Czyści mocno przylegający brud

Nr produktu:

ES810E  aerozol 200ml

83 zł

FW2150
Mazak czyszczący Fiber-

Wash MX FW2150

Precyzyjny mazak czyszczący, nasączony rozpuszczalnikiem do 

tłuszczów. Zapewnia szybkie

efekty od pierwszego użycia.

Zastosowanie: Połączenia światłowodowe

Nr produktu FW2150 mazak 9g

60 zł

QbE
Platforma czyszcząca 

QbE

Precyzyjna platforma czyszcząca do złączy optycznych. 200 

perforowanych chusteczek czyszczących zamkniętych w 

pudełku w kształcie kostki.

Zastosowanie: czyszczenie złączy SC/LC PC i APC

Nr produktu QbE 200 szt. perforowanych chusteczek (7cm x 

7.6cm)

186 zł

QbE-2
Platforma czyszcząca 

QbE-2 

Kompaktowa platforma czyszcząca o podwyższonej 

wydajności, wygodna w użytkowaniu. Platforma zawiera 

wbudowaną płytę czyszczącą FiberSafe™. Zabezpiecza ona 

czoło złącza przed uszkodzeniem. Całość pozwala uzyskać 

efekt czystego złącza już po pierwszym użyciu (wliczając w to 

złącza UPC oraz APC).

Nr produktu QBE-2, 200 perforowanych chusteczek (3.6cm x 

7.6cm)

186 zł
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CCT-250 Czyścik CCT-250 

Czyściki CCT typu One-Click to wysokiej jakości produkty 

wykorzystywane do utrzymywania czystości złączy 

i adapterów światłowodowych. Specjalnie zaprojektowana 

taśma czyszcząca pozwala na wykonywanie czyszczenia 

łączonego. CCT-250 – przeznaczony do adapterów i złączy 

2.5mm FC, SC, ST

364 zł

CCT-125 Czyścik CCT-125 

Czyściki CCT typu One-Click to wysokiej jakości produkty 

wykorzystywane do utrzymywania czystości złączy i 

adapterów światłowodowych.

CCT-125 – przeznaczony do adapterów i złączy 1.25mm LC, 

MU

364 zł

6704F
Chusteczki Coventry 

Econowipes 6704F 

Chusteczki wykonane z mieszanki 45/55 celulozy/poliestru dla 

zachowania optymalnej i bezpyłowej czystości. Zastosowanie:

-Do czyszczenia ferruli złączy optycznych

-Przygotowywanie włókien w procesie spawania

-Do usuwania żelu z kabli Nr produktu 6704F 100 szt. 

chusteczek (10,2 cm x 10,2 cm)

23 zł

ZESTAWY CZYSZCZĄCE PROD. CHEMTRONICS
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CFK1013E
Zestaw czyszczący 

CFK1013E

Przenośny zestaw do czyszczenia złączy w instalacjach 

zewnętrznych.

Zestaw utrzymaniowy do zewnętrznych instalacji 

światłowodowych, centrów danych,

komórkowych backhaul, CATV i przedsiębiorstw. Zestaw 

wystarcza na < 600 czyszczeń.

Zestaw zawiera:

- Kostka czyszcząca QbE-2 (1 szt.) QbE2

- Mazak czyszczący Fiber-Wash MX(2 szt.) FW2150

- Patyczek czyszczący 2.5mm (50 szt.) 48024F

- Chusteczka 10cm x 10cm (100szt.) 6704F

- Nawilżona chusteczka czyszcząca (5 szt.) CP421

Nr produktu CFK1013E 1 kpl.

517 zł

 CFK1015E
Zestaw czyszczący 

CFK1015E

Zestaw czyszczący Chemtronics składa się z produktów na 

bazie niepalnych składników.

Przeznaczony jest do instalacji i konserwacji połączeń 

światłowodowych 1.25mm i 2.5mm.

Zestaw zawiera:

- QbE2 (1 szt.) – kompaktowa platforma czyszcząca (200 

perforowanych chusteczek)

- FW2170 (2 szt.) – precyzyjny mazak czyszczący Fiber-Wash 

NF

- 6704F (1 szt.) – chusteczki Coventry Econowipes (100 

chusteczek 10cm x 10cm)

- 48042F (1 szt.) – patyczki czyszczące piankowe 2.5mm (50 

patyczków)

431 zł
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CFK1016E
Zestaw czyszczący 

CFK1016E

Zestaw czyszczący Chemtronics przeznaczony do czyszczenia 

złączy optycznych 1.25 mm i

2.5 mm. Zestaw zawiera:

- CCT-125 (1 szt.) – czyścik typu one-click przeznaczony do 

adapterów i złączy 1.25 mm

- CCT-250 (1 szt.) – czyścik typu one-click przeznaczony do 

adapterów i złączy 2.5 mm

- QbE-2 (2 szt.) – kompaktowa platforma czyszcząca (200 

perforowanych chusteczek)

- FW2190 (2 szt.) – precyzyjny mazak czyszczący na bazie 

wody Fiber-Wash AQ

- 6704F (1 szt.) – chusteczki Coventry Econowipes (100 

chusteczek 10cm x 10cm)

1 239 zł

CFK1017E
Zestaw czyszczący 

CFK1017E

Zestaw czyszczący Chemtronics przeznaczony do czyszczenia 

złączy optycznych w

systemach: CATV, OSP, centra danych, Backhaul. Zestaw 

zawiera:

- pQbE (1 szt.) - kompaktowa platforma czyszcząca (200 

perforowanych chusteczek)

- FW2170 (2 szt.) - precyzyjny mazak czyszczący na bazie 

niepalnego rozpuszczalnika

- 6704F (1 szt.) - chusteczki Coventry Econowipes (100 

chusteczek 10cm x 10cm)

- 48042F (1 szt.) - patyczki czyszczące piankowe 2.5mm (50 

szt. w pojemniku)

- Torba

431 zł
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CFK125E
Zestaw czyszczący 

CFK125E

Zestaw czyszczący CCT FOCCUS przeznaczony jest do 

przeprowadzania procesu czyszczenia

kombinowanego (mokro-sucho) złączy MU i LC. Zestaw 

zawiera:

- CCT-125 (1 szt.) – czyścik typu one-click do złączy i 

adapterów 1.25mm

- QbE (1 szt.) – platforma czyszcząca (200 perforowanych 

chusteczek)

- FW2190 (1 szt.) – precyzyjny mazak czyszczący na bazie 

wody Fiber-Wash AQ

484 zł

CFK250E
Zestaw czyszczący 

CFK250E

Zestaw czyszczący CCT FOCCUS przeznaczony jest do 

przeprowadzania procesu czyszczenia

kombinowanego (mokro-sucho) złączy FC, SC i ST. Zestaw 

zawiera:

- CCT-250 (1 szt.) – czyścik typu one-click do złączy i 

adapterów 2.5mm

- QbE (1 szt.) – platforma czyszcząca (200 perforowanych 

chusteczek)

- FW2190 (1 szt.) – precyzyjny mazak czyszczący na bazie 

wody Fiber-Wash AQ

484 zł

CFK250E-L
Zestaw czyszczący 

CFK250E-L

Wydajny zestaw czyszczący CCT FOCCUS przeznaczony jest do 

przeprowadzania procesu

czyszczenia łączonego (mokro-sucho) złączy FC, SC, ST i E2000. 

Zestaw zawiera:

- CCT-250 (1 szt.) – czyścik typu one-click do złączy i 

adapterów 2.5mm

- QbE (1 szt.) – platforma czyszcząca (200 perforowanych 

chusteczek)

- ES1010E (1 szt.) – czyścik w spray`u Electro-Wash PX (400ml)

517 zł
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ELCT2 Elektrody ELCT2 Para elektrod do spawarek Fujikura 50S/60S/62S+/70S/70S+ 360 zł

Fujikura CT-50
Obcinarka 

światłowodowa CT-50

CT-50 jest jedyną w świecie obcinarką sterowaną bezprzewodowo. Regulacja 

pozycji noża może być realizowana na trzy sposoby: manualnie, 

automatycznie poprzez bezprzewodową komunikację ze spawarką lub za 

pomocą Bluetooth z aplikacji zainstalowanej na smartphonie. Do zmiany 

pozycji ostrza noża nie są potrzebne żadne narzędzia.

 V-rowki akceptujące  włókna o średnicy pokrycia zarówno 250um jak i 900um. 

możliwość cięcia włókien wstęgowych (do 12 włókien we wstędze).

nóż o wydajności min. 60.000 cięć .  W stosunku do cenionej w gronie 

instalatorów obcinarki CT30, nowy model jest kilkakrotnie trwalszy oraz 

odporniejszy na upadki i udary mechaniczne.

3 380 zł

Fujikura CT-08
Obcinarka 

światłowodowa CT-08

Obcinarka CT08 jest urządzeniem dedykowanym do cięcia pojedynczych 

włókien światłowodowych.

Urządzenie posiada uniwersalny V-rowek akceptujący  włókna o średnicy 

pokrycia od 160µm do 900µm. Dzięki temu, układanie włókien w obcinarce 

jest procesem tańszym i prostszym. Szeroki kąt otwarcia obcinarki sprawią że 

układanie włókna jest bardzo wygodne.

Zarówno uchwyty włókien jak i wymiana noża mogą być realizowane przez 

użytkownika. Do obrotu noża nie są potrzebne żadne narzędzia.

Model CT-08 jest tańszą alternatywą dla najbardziej zaawansowanej 

technologicznie obcinarki CT-50.

1 700 zł

ELEKTRODY DO SPAWAREK FUJIKURA

OBCINARKI ŚWIATŁOWODOWE FUJIKURA
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Fujikura ostrze

Ostrze (nóż) do 

obcinarki 

światłowodowej

Ostrze (nóż) do obcinarki światłowodowej 695 zł

Fujikura OCC 

2.5mm

Fujikura One Click 

Cleaner S.C.

ONE CLICK CLEANER do czyszczenia złączy światłowodowych SC o średnicy 2,5 

mm. Wydajność: min 500 cykli czyszczenia
245,00 zł

Fujikura OCC 

1.5mm

Fujikura One Click 

Cleaner MU/LC

ONE CLICK CLEANER do czyszczenia złączy światłowodowychMU/LC o średnicy 

1,5 mm. Wydajność: min 500 cykli czyszczenia
245,00 zł

 FID-31R
Identyfikator transmisji 

FID-31R

Identyfikatory włókna używane są do sprawdzenia czy we włóknie 

światłowodowym jest obecna transmisja bez konieczności przerywania jej 

ciągłości.

Urządzenia posiadają trzy funkcje detekcji : TONE, TRAFFIC i ONU.

Model FID-30R posiada wbudowany miernik mocy , natomiast model 31R 

jedynie funkcje identyfikatora. 3 930,00 zł

 FID-30R
Identyfikator transmisji 

FID-30R

Identyfikatory włókna używane są do sprawdzenia czy we włóknie 

światłowodowym jest obecna transmisja bez konieczności przerywania jej 

ciągłości.

Urządzenia posiadają trzy funkcje detekcji : TONE, TRAFFIC i ONU.

Model FID-30R posiada wbudowany miernik mocy , natomiast model 31R 

jedynie funkcje identyfikatora. 4 400,00 zł

NARZĘDZIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE - FUJIKURA
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KS-1 Nożyce Ripley Miller KS-1 do kevlaru 
Lekkie nożyce KS-1 do ciecia Kevlaru, włókien 

aramidowych znajdujących się w konstrukcji kabli 

światłowodowych. 

73 zł

 Ideal 45-162 Stripper Ideal 45-162
Stripper obrotowy do tub i płaszczy IDEAL 45-162 (0-

3,2mm)
106 zł

 Ideal 45-163 Stripper Ideal 45-163 
Stripper obrotowy do tub i płaszczy IDEAL 45-163 

(3,2-6,4mm)
106 zł

Ideal 45-164 Stripper Ideal 45-164 
Stripper obrotowy do tub i płaszczy IDEAL 45-164 

(6,4-14,3mm)
154 zł

Ideal 45-165 Stripper Ideal 45-165 Stripper Ideal 45-165 (4.8-7.9mm) 106 zł

MSAT-5 Ripley Miller MSAT-5 
Narzędzie Ripley Miller MSAT-5 do wykonywania 

wcięć w tubach (1.6-3.0mm)
358 zł

MSAT-16 MSAT-16 
Narzędzie Ripley Miller MSAT-16 do wykonywania 

wcięć w tubach (1.0-3.0mm) 
447 zł

NARZĘDZIA DO KABLI I WŁÓKIEN
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HT-109 Hanlong HT-109 
Obcinaki Hanlong HT-109 do przewodów o śr. 0.05-

1.2mm oraz drobnych elementów elektronicznych
11 zł

HT-222 Hanlong HT-222
Obcinaki Hanlong HT-222 do przewodów o śr. do 

1mm, precyzyjne 
16 zł

ULTP_40492 Obcinarki do kabli o średnicy 10,2mm
Obcinarka do kabli i przewodów o średnicy do 

10,2mm

Długość ramion - 130mm. 

40 zł

MK02 Stripper Ripley Miller MK02

Stripper Ripley Miller MK02 do płaszcza (4.5-

28.5mm) Narzędzie do ściągania powłok 

zewnętrznych wykonanych z tworzyw sztucznych 

(PE i LSOH). Z regulacją głębokości wcięcia noża w 

powłokę.

112 zł

F3H Stripper Ecotool F3H 
Stripper Ecotool F3H (3H - 250μm, 900μm & 2-

3mm) Narzędzie jest przeznaczone do ściągania 

płaszcza 2-3mm, bufora 900µm oraz 250µm.

81 zł

CFS-3 Stripper Ripley Miller CFS-3

Stripper Ripley Miller CFS-3 (3H - 250μm, 900μm & 

1.6-3mm) do ściągania płaszcza 1.6-3mm oraz 

buforów z włókien o średnicy 900µm i 250µm 

odsłaniający płaszcz 125 µm światłowodu

122 zł

 CFS-2 Stripper Ripley Miller CFS-2 
Stripper Ripley Miller CFS-2 (2H - 250μm & 1.6-3 

mm) do ściągania buforów z włókien o średnicy 

250µm odsłaniający płaszcz 125 µm światłowodu.

114 zł
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FO 103-S
Stripper Ripley Miller FO 103-S (1H - 

250μm) 

Stripper Ripley Miller FO 103-S (1H - 250μm) do 

ściągania buforów o średnicy 250µm z włókien, 

które najczęściej występują w kablach o konstrukcji 

luźnej tuby

206 zł

RCS-114
Stripper Ripley Miller RCS-114 do 

płaszcza (4.5-29mm)

Stripper Ripley Miller RCS-114 do płaszcza (4.5-

29mm) Narzędzie służy do usuwania płaszcza i 

powłok z kabli o średnicy od 4.5 do 29mm

192 zł

HT336J Zaciskarka Hanlong HT336J (żółta) 

Zaciskarka wykonana jest ze stali węglowej pod 

złącza ST, SC, FC na kabel 2.8mm oraz złączy LC, MU 

i HFBR (średnica zaciskania: 1.07, 1.72, 1.98, 3.25, 

3.84, 4.52mm)

73 zł

HT336J Zaciskarka Hanlong HT336J (zielona) 
Zaciskarka wykonana jest ze stali węglowej pod 

złącza złącza ST, SC, FC, LC na kabel 1.8mm 

(Średnica zaciskania: 2.54, 3.25, 10.9mm)

73 zł

FTS
Narzędzie Ripley Miller FTS do tub 

(1.6- 6.0 mm) żółte

Narzędzie Ripley Miller FTS do tub (1.6- 6.0 mm) 

żółte do nacinania tub o średnicy w zakresie od 

1.6mm do 6.0mm. Stripper nacina tubę o grubości 

ścianki 0.229 - 0.381 mm.

80 zł

ET6701
Stripper do kabli płaskich FTTX 

(2x3mm)

Narzędzie do ściągania powłok kabli płaskich FTTX 

(abonenckich). Fabrycznie ustawiona głębokość 

cięcia oraz wbudowana podziałka zapewniają 

powtarzalne wyniki prawidłowego ściągania 

powłoki z włókien.

80 zł
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 ACS-2
Stripper Ripley Miller ACS-2 do 

płaszcza i zbrojenia (4-10mm)

Stripper Ripley Miller ACS-2 do płaszcza i zbrojenia 

(4-10mm) do jednoczesnego usuwania powłoki 

płaszcza oraz stalowego zbrojenia z kabli o średnicy 

od 4 mm do 10 mm. Cięcia można wykonywać 

zarówno podłużne jak i poprzeczne (obwodowe) co 

umożliwia opcja obrotu ostrzy o 90 stopni. 

Regulowana głębokość ostrza do 5.5 mm 

dostosowuje się do zróżnicowanych płaszczy kabli. 

Koło prowadzące zapewnia stabilność kabla oraz 

ułatwia ruch wzdłużny narzędzia.

549 zł

ACS+
Stripper Ripley Miller ACS+ do 

płaszcza i zbrojenia (4-28.6mm) 

Stripper Ripley Miller ACS+ do płaszcza i zbrojenia (4-

28.6mm) do pracy zarówno ze zbrojonymi kablami 

zasilającymi jak i z kablami światłowodowymi. 

Zadaniem tego narzędzia jest uzyskanie dostępu do 

luźnych włókien w tubie kabla poprzez przecięcie 

zewnętrznej powłoki płaszcza lub zbrojenia. ACS 

Plus z łatwością, jednym ruchem przecina płaszcz z 

polietylenu, falistą warstwę miedzianą, stalową czy 

aluminiową.

452 zł

 FTS-005
Narzędzie Ripley Miller FTS-005 do 

tub (do 2.0 mm) czerwone 

Narzędzie Ripley Miller FTS-005 do tub (do 2.0 mm) 

czerwone do nacinania tub o średnicy do 2.00mm 

włącznie. Stripper nacina tubę o grubości ścianki 

0.13 - 0.25 mm.

80 zł

KMS-K Nóż do wzdłużnego cięcia
Nóż do wzdłużnego cięcia rur HDPE, mikrorurek, 

powłok kablowych (kable miedziane i 

światłowodowe) KMS-K

360 zł

Wizualny lokalizator uszkodzeń marki ULTIPULSE
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VFL-UP01
Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro 

świetlne, 1mW

1. Typ emitera: LED, klasa lasera: II

2. Długość fali 650nm - dłuższy zasięg na włóknie 

SM od lokalizatorów działających na długości fali 

635nm (przy tej samej porównywanej mocy)

3. Moc wyjściowa 1mW

4. Estymowany zasięg:

2 - 3km na włóknie MM

4 - 6km na włóknie SM

5. Generowane fale: ciągła lub modulowana 2-3 Hz

6. Zasilanie 2 baterie AA

7. Dla wszystkich złączy z ferrulami 2,5mm (FC, SC, 

ST, E2000). Z opcjonalnym adapterem (na foto) 

nadaje się do złączy LC/MU.

180,00 zł
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VFL-UP310
Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro 

świetlne, 10mW

1. Typ emitera: LED, klasa lasera: II

2. Długość fali 650nm - dłuższy zasięg na włóknie 

SM od lokalizatorów działających na długości fali 

635nm (przy tej samej porównywanej mocy)

3. Moc wyjściowa 10mW

4. Estymowany zasięg:

5   km na włóknie MM

10 km na włóknie SM

 5. Generowane fale: ciągła lub modulowana 2-3 Hz

6. Metalowa obudowa

7. Włącznik z wizualną sygnalizacją trybu pracy

8. Zintegrowana osłona przeciwkurzowa portu 

optycznego

9. Zasilanie 2 baterie AA

10. Dla wszystkich złączy z ferrulami 2,5mm (FC, SC, 

ST, E2000). Z opcjonalnym adapterem nadaje się do 

złączy LC/MU.

11. Wytrzymałość uderzeniowa: upadek z wysokości 

1 m

89,00 zł
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VFL-UP10

Urządzenie zostało wycofane ze 

sprzedaży i zastąpione nowszym 

modelem o lepszych parametrach: 

Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro 

świetlne, 10mW, (VFL-UP310)

1. Typ emitera: LED

2. Długość fali 650nm - dłuższy zasięg na włóknie 

SM od lokalizatorów działających na długości fali 

635nm (przy tej samej porównywanej mocy)

3. Moc wyjściowa 10mW

4. Estymowany zasięg:

do 5km na włóknie MM

do 10km na włóknie SM

5. Generowane fale: ciągła lub modulowana 1 Hz

6. Zasilanie 2 baterie AA

7. Dla wszystkich złączy z ferrulami 2,5mm (FC, SC, 

ST, E2000). Z opcjonalnym adapterem (na foto) 

nadaje się do złączy LC.

93,00 zł

Fiberpoint 250

Wizualny lokalizator uszkodzeń 

635nm, 2.5 mm 1mW; Wizualny 

lokalizator uszkodzeń Fiberpoint 250 

jest bezpośrednim następcą 

nieprodukowanego już Kingfisher 

KI6351

Solidna kompaktowa konstrukcja zapewnia komfort 

pracy w codziennym użytku,

Odpowiednie dla wszystkich złączy z ferrulą 2,5mm 

(DIN, E2000, FC, SC, ST),

Opcjonalny adapter dla ferrul 1,25mm (LC, MU, 

F3000),

Światło ciągłe i pulsujące

Dla włókien SM, MM i POF,

Laser klasy 2 bezpieczny dla oczu

94,00 zł

Adapter LC Opcjonalny adapter dla złączy LC

Opcjonalny adapter rozszerza możliwości 

wykorzystania każdego wizualnego lokalizatora 

uszkodzeń o inspekcję włókien, patchcordów i kabli 

zakończonych złączami LC (1,25mm).

65,00 zł

OPT189
Opcjonalny adapter dla ferrul 

1,25mm
270,00 zł

Wizualny lokalizator uszkodzeń marki TELCOLINE (ekonomiczna)
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T-TVF201
Źródło światła, lokalizator uszkodzeń, 

moc 1mW, długość 5km

Długość fali: 650nm

Moc wyjściowa: >1mW

Długość testowanego odcinka do: 5km

Konektor: uniwersalny

63 zł

T-TVF210
Źródło światła, lokalizator uszkodzeń, 

moc 10mW, długość 8-10km

Długość fali: 650nm

Moc wyjściowa: >10mW

Długość testowanego odcinka do: 10km

Konektor: uniwersalny

92 zł

T-TVF220
Źródło światła, lokalizator uszkodzeń, 

moc 20mW, długość 15-17km

ługość fali: 650nm

Moc wyjściowa: >20mW

Długość testowanego odcinka do: 17km

Konektor: uniwersalny

127 zł

T-TVF225
Źródło światła, lokalizator uszkodzeń, 

moc 25mW, długość 18-20km

Długość fali: 630-670nm

Moc wyjściowa: >25mW

Długość testowanego odcinka: do 20 km

Konektor: uniwersalny

134 zł

T-TVF230
Źródło światła, lokalizator uszkodzeń, 

moc 30mW, długość 25km

Długość fali: 650nm

Moc wyjściowa: >30mW

Długość testowanego odcinka do: 25km

Konektor: uniwersalny

147 zł

ULTP_22001 Mikroskop ręczny, pasywny x200

Przenośny mikroskop pasywny przeznaczony do 

inspekcji czół ferrul złączy światłowodowych o 

średnicy ø2,5 mm (typu: ST, FC, SC, E2000). 

Powiększenie regulowane w zakresie 150x ÷ 200x. 

W skład zestawu wchodzą uchwyty do inspekcji 

złączy typu PC i APC. Podświetlenie obrazu 

obserwowanego złącza zasilane z dwóch baterii 

typu AA.

140 zł

MIKROSKOPY i KAMERA INSPEKCYJNA
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KI6610 Mikroskop optyczny 200x, 2.5 mm

Mikroskop KI6610 to idealne narzędzie do inspekcji 

złączy światłowodowych. Urządzenie oferuje trzy 

sposoby podświetlania i zapewnia powiększenie 

optyczne: x200. Mikroskop jest całkowicie 

bezpieczny dla wzroku dzięki wbudowanemu 

filtrowi podczerwieni. Wysokiej jakości wykonanie 

oraz użycie najlepszej jakości elementów 

optycznych zapewnia wysoką wydajność i kulturę 

pracy oraz ułatwia utrzymanie urządzenia w 

idealnym stanie.

Najlepszy mikroskop do sprawdzania jakości złączy i 

czystości czół ferrul,

Połączenie wysokiej jakości konstrukcji z 

innowacyjnymi dodatkami podnoszącymi 

bezpieczeństwo i produktywność

Wbudowany filtr podczerwieni

3 rodzaje doświetlenia: współosiowe złącza, ukośne 

złącza i dordzeniowe do światłowodu zapewniają 

jasny i wyraźny obraz

Łatwe ustawianie ostrości i przesuwu X-Y

Gniazdo do montażu na statywie

Trzyletnia gwarancja

2 480 zł
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KI6611 Mikroskop optyczny 400x, 2.5 mm

Mikroskop KI6611 to idealne narzędzie do inspekcji 

złączy światłowodowych. Urządzenie oferuje trzy 

sposoby podświetlania i zapewnia powiększenie 

optyczne: x400. Mikroskop jest całkowicie 

bezpieczny dla wzroku dzięki wbudowanemu 

filtrowi podczerwieni. Wysokiej jakości wykonanie 

oraz użycie najlepszej jakości elementów 

optycznych zapewnia wysoką wydajność i kulturę 

pracy oraz ułatwia utrzymanie urządzenia w 

idealnym stanie.

Najlepszy mikroskop do sprawdzania jakości złączy i 

czystości czół ferrul,

Połączenie wysokiej jakości konstrukcji z 

innowacyjnymi dodatkami podnoszącymi 

bezpieczeństwo i produktywność

Wbudowany filtr podczerwieni

3 rodzaje doświetlenia: współosiowe złącza, ukośne 

złącza i dordzeniowe do światłowodu zapewniają 

jasny i wyraźny obraz

Łatwe ustawianie ostrości i przesuwu X-Y

Gniazdo do montażu na statywie

Trzyletnia gwarancja

2 550 zł
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Smart Probe 2 Kamera inspekcyjna Smart Probe 2

Ergonomicznie zaprojektowana, kompaktowa sonda 

Wi-Fi. Wysokiej jakości obrazy w proporcji 16:9 są 

przechwytywane cyfrowo i przesyłane 

strumieniowo na monitor dowolnego tabletu, 

smartfona lub laptopa.

Cechy:

- powiększenie 200x/400x

- automatyczne centrowanie obrazu,

- generowanie raportu PASS/FAIL w pliku PDF 

bazującego na standardzie IEC 61300-3-35 ed2,

- szeroki wybór końcówek (adapterów) do 

najpopularniejszy złączy światłowodowych 

(oferowanych oddzielnie),

- dedykowana bezpłatna aplikacja na Android i iOS z 

cyfrowym zoomem i możliwością zapisu zdjęć,

- łatwo wymienialne akumulatory,

- kompaktowa, łatwa w użyciu konstrukcja.

Zestaw zawiera:

- końcówki uniwersalne do złączy z ferrulami 

1,25mm (np. LC, MU) oraz 2,5mm (np. SC, FC, ST, 

E2000),

- ładowarkę wraz z kablem USB typ-C,

- pojemnik na 5 adapterów,

- futerał na kamerę inspekcyjną.

4 591 zł
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NARZĘDZIA - klasa ekonomiczna

H-TCC-3-12.7 Narzędzie do obcinania rurek 3-12,7mm
Służy do łatwego i prostego obcinania rurek o zakresie 

średnic od 3 do 12,7mm
21 zł

H-TCZ-6-42 Narzędzie do obcinania rurek 6-42mm
Służy do łatwego i prostego obcinania rurek o zakresie 

średnic od 6 do 42mm
51 zł

H-TCZ-6-63 Narzędzie do obcinania rurek 6-63mm
Służy do łatwego i prostego obcinania rurek o zakresie 

średnic od 6 do 63mm
203 zł

H-TCZ-25-63
Narzędzie do cięcia wzdłużnego rurek 25-

63mm

Narzędzie do cięcia wzdłużnego rurek - Służy do łatwego i 

prostego rozcinania rurek po lini protej, bez bocznych 

przesunięć o zakresie średnic od 25 do 63mm.

385 zł

H-TCZ-3-12.7 Narzędzie do obcinania rurek 3-12,7mm
służy do łatwego i prostego obcinania rurek o zakresie 

średnic od 3 do 12,7mm
64 zł

T-T03
3 Holes Fiber Stripper / Striper z 3 

otworami

posiada 3 otwory pozwalające na usunięcie bufora oraz 

innych powłok zewnętrznych kabla światłowodowego bez 

uszkodzenia włókna. 

Otwory umożliwiają ściągnięcie:

- powłoki zewnętrznej 2-3mm,

- bufora 900 μm do 250 μm,

- lakieru 250 μm do 125 μm

28 zł

T-T05
Tubing Cutter / Przecinarka do tub 3-

38mm

narzędzie do rozcinania wzdłużnego tub światłowodowych 

oraz powłoki zewnętrznej. Posiada płynną regulację od 3 

mm do 32 mm.

71 zł

T-T10
Fiber Cable Slitter / Przecinarka płaszcza 

do kabli 10-25mm

Cięcie wzdłużne tub/kabli światłowodowych o średnicy 10-

25mm
205 zł
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T-T11
Small Mid Span Slitter / Nóż do ciecia 

wzdłużnego kabli i tub 1,5-3,3 mm

Wyposażone jest w 4 kanały w każdej po 2 ostrza do 

rozcinania wzdłużnego tub/kabli o różnych średnicach:

- 1.5-1.9 mm

- 2.0-2.4 mm

- 2.5-2.9 mm

- 3.0-3.3 mm

78 zł

T-T25 Kevlar Cutter / Nożyce do Kevlaru Kevlar Cutter / Nożyce do Kevlaru 32 zł

T-T26
Big Mid Span Slitter / Nóż do ciecia 

wzdłużnego kabli i tub 4,5-11 mm

Posiada 5 kanałów do tub/kabli o różnych średnicach:

- 4.5 mm

- 6 mm

- 7 mm

- 8 mm

- 11 mm

221 zł

T-T14
Drop Fiber Cable stripper / Striper 

wzdłóżny do kabli drop płaskich
Striper wzdłużny do obierania kabli plaskich 2x3 mm 50 zł

I-ROL-50 Rolka do kabla 50mm Rolka do kabla 50mm 47 zł

I-ROL-80 Rolka do kabla 80mm Rolka do kabla 80mm 49 zł

I-ROL-120 Rolka do kabla 120mm, nylon Rolka do kabla 120mm, nylon 61 zł

I-RLL-300 Rolka stacjonarna do kabla 30cm Rolka stacjonarna do kabla 30cm 83 zł

I-RLL-COR-300 Rolka narożna do kabla 52x30x30cm układanie kabli o średnicy do 120mm 173 zł

I-ROL-COR-ST Rolka narożna studzienkowa do kabla układanie kabli o średnicy do 120mm 387 zł

Y-3T

Stojak bębnowy, kobyłki do wagi  szpuli 3 

ton, komplet: 2szt stojak plus oś metalowa 

żółty

Stojak bębnowy, kobyłki do wagi  szpuli 3 ton, komplet: 

2szt stojak plus oś metalowa żółty
1 285 zł

Rolki

Stojaki, mierniki odległości
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Y-5T

Stojak bębnowy, kobyłki do wagi szpuli 5 

ton, komplet: 2szt stojak plus oś metalowa 

zielony wysoki

Stojak bębnowy, kobyłki do wagi szpuli 5 ton, komplet: 

2szt stojak plus oś metalowa zielony wysoki
1 652 zł

Y-8T

Stojak bębnowy, kobyłki do wagi szpuli 8 

ton, komplet: 2szt stojak plus oś metalowa 

zielony mały

Stojak bębnowy, kobyłki do wagi szpuli 8 ton, komplet: 

2szt stojak plus oś metalowa zielony mały
1 468 zł

Y-15T
Stojak bębnowy poziomy do wagi 1,5 tony, 

komplet: 2szt stojak poziomy

Stojak bębnowy poziomy do wagi 1,5 tony, komplet: 2szt 

stojak poziomy
1 101 zł

Y-MW Kołowy miernik odległości, drogomierz Kołowy miernik odległości, drogomierz 133 zł

Y-MD
Kołowy miernik odległości cyfrowy, 

drogomierz
Kołowy miernik odległości cyfrowy, drogomierz 174 zł

Y-OS Oś metalowa do stojaka bębnowego

• Odwijanie lub nawijanie kabla na bęben.

• Maksymalne obciążenie: 8.000kg

• Długość osi: 1706mm

• Średnica osi: 78mm

• Grubość osi: 8mm

• Waga osi: 15,4kg

Elementy zestawu:  Oś kablowa: 1szt

104 zł

0 zł

I-WS-03.015
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø3,8mm, 15m, żółty
176 zł

I-WS-03.020
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø3,8mm, 20m, żółty
156 zł

I-WS-03.025
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø3,8mm, 25m, żółty
164 zł

Piloty / włókna do przeciągania kabli na stojaku

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego 

FRP na specjalnym stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. 

Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze 

niebieskim oraz specjalne "oczko" do prowadzenia 

włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny 
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I-WS-03.050
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø3,8mm, 50m, żółty
211 zł

I-WS-03.075
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø3,8mm, 75m, żółty
269 zł

I-WS-03.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø3,8mm, 100m, żółty
307 zł

I-WS-04.025
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø4,5mm, 25m, żółty
157 zł

I-WS-04.050
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø4,5mm, 50m, żółty
211 zł

I-WS-04.075
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø4,5mm, 75m, żółty
269 zł

I-WS-04.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø4,5mm, 100m, żółty
307 zł

I-WS-06.050
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø6mm, 50m, żółty
272 zł

I-WS-06.075
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø6mm, 75m, żółty
350 zł

I-WS-06.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø6mm, 100m, żółty
424 zł

I-WS-06.150
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø6mm, 150m, żółty
593 zł

włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny 

transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie. 

Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą 

Zastosowanie:

• Przeciąganie przewodów między studzienkami 

teletechnicznymi

• Przepychanie kabli pod drogami

• Instalacje w sufitach podwieszanych

• Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji

• Wprowadzanie kabli do rur osłonowych
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I-WS-06.200
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø6mm, 200m, żółty
686 zł

I-WS-08.050
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø8mm, 50m, żółty
458 zł

I-WS-08.075
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø8mm, 75m, żółty
559 zł

I-WS-08.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø8mm, 100m, żółty
663 zł

I-WS-08.150
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø8mm, 150m, żółty
1 152 zł

I-WS-08.200
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø8mm, 200m, żółty
1 186 zł

I-WS-08.250
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø8mm, 250m, żółty
1 481 zł

I-WS-09.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø9mm, 100m, żółty
736 zł

I-WS-09.150
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø9mm, 150m, żółty
1 236 zł

I-WS-09.200
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø9mm, 200m, żółty
1 430 zł

I-WS-09.250
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø9mm, 250m, żółty
1 741 zł

I-WS-09.300
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø9mm, 300m, żółty
2 035 zł

I-WS-10.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø10mm, 100m, żółty
927 zł
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I-WS-10.150
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø10mm, 150m, żółty
1 321 zł

I-WS-10.200
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø10mm, 200m, żółty
1 574 zł

I-WS-10.250
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø10mm, 250m, żółty
1 941 zł

I-WS-10.300
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø10mm, 300m, żółty
2 161 zł

I-WS-11.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø11mm, 100m, żółty
1 118 zł

I-WS-11.150
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø11mm, 150m, żółty
1 388 zł

I-WS-11.200
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø11mm, 200m, żółty
1 660 zł

I-WS-11.250
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø11mm, 250m, żółty
2 066 zł

I-WS-11.300
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø11mm, 300m, żółty
2 310 zł
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I-WS-11.350
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø11mm, 350m, żółty
2 539 zł

I-WS-13.100
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø13mm, 100m, żółty
1 542 zł

I-WS-13.150
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø13mm, 150m, żółty
2 025 zł

I-WS-13.200
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø13mm, 200m, żółty
2 532 zł

I-WS-13.250
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø13mm, 250m, żółty
3 028 zł

I-WS-13.300
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø13mm, 300m, żółty
3 492 zł

I-WS-13.350
Pilot z włókna szklanego FRP do 

przeciągania kabli Ø13mm, 350m, żółty
4 004 zł
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TK-04 FUJIKURA

Światłowodowy zestaw 

narzędziowy TK-04 

(wybrane elementy 

wyposażenia marki 

Fujikura)

Wyposażenie walizki narzędziowej TK-04:

– Walizka zamykana z okuciami metalowymi.

– Wizualny lokalizator uszkodzeń 670 nm, 1 mW

– Czyszczarka do złączy światłowodowych OCC-A

– Stripper do luźnej tuby kabla liniowego.

– Stripper uniwersalny do powłoki 250 µm, 900 µm, 2,40 mm

– Nóż do powłoki zewnętrznej kabla liniowego 

“JOKARI/CIMCO”.

– Wkrętaki precyzyjne.

– Stripper do pigtaili (średnica 1-4 mm)

– Cęgi do cięcia kabla liniowego.

– Cęgi boczne

– Nóż monterski.

– Pojemnik /dozownik etanolu “MENDA”

– Osłonki spawu 45 mm.

– Pędzel do czyszczenia obcinarki.

– Nożyczki do kevlaru.

– Miara 3 metry.

– Kolorystyka rozszycia włókien.

– Taśma izolacyjna.

– Pałeczki czyszczące.

– Chusteczki techniczne.

– Okulary ochronne

1 650 zł

Zestawy dla spawacza
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ULTP_40505

Zestaw dla spawacza 

światłowodów - 

Podstawowy

Podstawowy zestaw narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, 

przeznaczony dla osób które decydują się na zakup pierwszej 

spawarki i wraz z nią chcą nabyć podstawowe wyposażenie 

niezbędne w pracy ze światłowodami.

Zestaw transportowany w wytrzymałej walizce. 

Zestaw wyposażony w:

- Stripper Tri-hole

- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-162

- Narzędzie do ściągania powłok kabli, Ripley MK02

- Nożyczki do kevlaru

- Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro świetlne, 10mW, (VFL-

UP310)

- Obcinarki do kabli o średnicy 10,2mm

oraz materiały eksploatacyjne:

- Alkohol izopropylowy 1l

- Chusteczki bezpyłowe

- Osłonki spawów światłowodowych 41mm

- Wytrzymała torba narzędziowa

599 zł
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ULTP_40515

Zestaw dla spawacza 

światłowodów - 

Rozszerzony

Rozszerzony zestaw narzędzi i materiałów eksploatacyjnych 

dla instalatórów dla których zestaw startowy jest 

niewystarczający. Komplet rozszerzony o dodatkowy stripper 

do kabli płaskich FTTX i stripper Ripley RCS-114 (umożliwia 

spiralne cięcie płaszcza) zamiast modelu MK02 oraz materiały 

czyszczące i ułatwiające codzienną pracę.

Zestaw transportowany w wytrzymałej walizce. 

Zestaw wyposażony w:

- Stripper Tri-hole

- Stripper do kabli płaskich FTTX (2x3mm)

- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-162

- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-163

- Narzędzie do ściągania powłok kabli, Ripley RCS-114

- Nożyczki do kevlaru

- Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro świetlne, 10mW, (VFL-

UP310)

- Obcinarki do kabli o średnicy 10,2mm

oraz materiały eksploatacyjne:

- Kaseta do czyszczenia ferrul światłowodowych

- Zasobnik na ścinki włókien

- Dyspenser z dozownikiem na alkohol IPA

- Alkohol izopropylowy 1l

- Chusteczki bezpyłowe

- Osłonki spawów światłowodowych 41mm

- Wytrzymała torba narzędziowa

1 049 zł
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ULTP_40516
Zestaw dla spawacza 

światłowodów - Duży

Zestaw przeznaczony dla klientów, którzy wraz z zakupem 

spawarki oczekują kompletnego wyposażenia w najczęściej 

stosowane narzędzia i materiały eksploatacyjne a po 

wykonaniu spawania chcą dokonać kontrolnych pomiarów 

tłumiennościowych budowanych torów.

Zestaw transportowany w wytrzymałej walizce.  

Zestaw wyposażony w:

- Źródło 850 LED, 1310/1550 nm Laser (OLS-UP30C-3L)

- Miernik mocy InGaAs, Hi-Power, (OPM-UP30B), dokładność 

5%, zakres -50..+26dBm

- Stripper Tri-hole

- Stripper do kabli płaskich FTTX (2x3mm)

- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-162

- Stripper do płaszcza i tub, Ideal 45-163

- Narzędzie do ściągania powłok kabli, Ripley RCS-114

- Stripper do płaszcza i zbrojenia, Ripley ACS

- Nożyczki do kevlaru

- Wizualny lokalizator uszkodzeń, pióro świetlne, 10mW, (VFL-

UP310)

- Obcinarki do kabli o średnicy 10,2mm

oraz materiały eksploatacyjne:

- Kaseta do czyszczenia ferrul światłowodowych

- Czyścik automatyczny do złączy i adapterów 2,5mm (OCC-

25)

- Zasobnik na ścinki włókien

- Dyspenser z dozownikiem na alkohol IPA

- Alkohol izopropylowy 1l

- Chusteczki bezpyłowe

- Osłonki spawów światłowodowych 41mm

- Wytrzymała torba narzędziowa

2 699 zł

WALIZKI NIEWYPOSAŻONE
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Alutec 61000

Walizka narzędziowa 

srebrna bez wyposażenia 

Alutec 61000

Wymiary zewnętrzne 430 x 315 x 140 mm, Blacha 

aluminiowa, walizka narzędziowa bez wyposażenia
120 zł

Alutec 61300

Walizka narzędziowa 

srebrna bez wyposażenia 

Alutec 61300

Wymiary zewnętrzne 460 x 360 x 160 mm,  Blacha 

aluminiowa, walizka narzędziowa bez wyposażenia
200 zł

Alutec 61200

Walizka narzędziowa 

czarna bez wyposażenia 

Alutec 61200

Wymiary zewnętrzne 460 x 360 x 165 mm, Blacha 

aluminiowa, walizka narzędziowa bez wyposażenia
159 zł

Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa 

470x357x176mm

Wytrzymała torba narzędziowa (walizka), służąca do 

przechowywania i przenoszenia narzędzi instalacyjnych. 

Wypełniona pianką w celu łatwego dostosowania do potrzeb 

użytkownika.

Mocna konstrukcja z uszczelką wodoodporną i zaworem 

ciśnieniowym.

Wymiary: 470x357x176mm

220 zł
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ART.AGT-002 Kontakt IPA plus 100ml alkohol izopropylowy; plastikowa butelka z aplikatorem 5,00 zł

ART.AGT-267
Kontakt IPA plus 250 ml z 

atomizerem
alkohol izopropylowy; plastikowa butelka z atomizerem 10,00 zł

ART.AGT-006 Kontakt IPA plus 300ml aerozol 13,00 zł

ART.AGT-105 Kontakt IPA plus 500 ml alkohol izopropylowy; plastikowa butelka 12,00 zł

ART.AGT-252
Kontakt IPA plus 500 ml ze 

spryskiwaczem

alkohol izopropylowy; plastikowa butelka ze 

spryskiwaczem
14,00 zł

ART.AGT-003/M Kontakt IPA plus 1L (metal) alkohol izopropylowy; metalowy kanister 16,00 zł

ART.AGT-004 Kontakt IPA plus 5L alkohol izopropylowy; pastikowy kanister 55,00 zł

ART.AGT-218 Kontakt IPA plus 5L M alkohol izopropylowy; metalowy kanister 58,00 zł

ART.AGT-236 Kontakt IPA plus 20 L alkohol izopropylowy; pastikowy kanister 285,00 zł

Dozownik IPA, poj. 4oz. 

Menda

Dozownik IPA z metalowym 

elementem dozującym, poj. 4oz., 

Menda

Dozownik płynu IPA z metalowym elementem dozującym 122,00 zł

Dozownik IPA, poj. 8oz. 

Menda

Dozownik IPA z plastikowym 

elementem dozującym, poj. 8oz., 

Menda

Dozownik płynu IPA z plastikowym  elementem dozującym 40,00 zł

ART.AGT-229 Sprężony gaz 300ml aerozol 8,00 zł

ART.AGT-216 Sprężony gaz 400ml aerozol 10,00 zł

ART.AGT-233 Sprężony gaz 600ml aerozol 18,00 zł

ART.AGT-255 Sprężony gaz niepalny 200 ml NF aerozol 80,00 zł

CZYSZCZĄCE

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

DOZOWNIKI DO ALKOHOLU

SPRĘŻONY GAZ
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KIMTECH-280
Chusteczki bezpyłowe 280 szt.

KIMTECH

Suche chusteczki bezpyłowe Kimtech Science Kimwipes  

do oczyszczania włókna i złącz światłowodowych 

(1op=280szt)

18,00 zł

CleanTex CT806
Chusteczki czyszczące CleanTex 

CT806 ( 1 szt.)

Wilgotne chusteczki czyszczące do oczyszczania włókna i 

złącz światłowodowych; Nasączone są roztworem 91% 

środka do odtłuszczania IPA i 9% dejonizowaną wodą.

Pakowane są pojedynczo w foliowe saszetki.

1,80 zł

ONE CLICK CLEANER 

2.5mm

Automat do czyszczenia ferrul ONE 

CLICK CLEANER 2.5mm (SC, ST, FC)

służy do czyszczenia złączy światłowodowych wpiętych do 

adaptera przez porty 2.5mm.
86,00 zł

SMART CLEANER 

1.25mm

Automat do czyszczenia ferrul 

SMART CLEANER 1.25mm (LC, MU)

 służy do czyszczenia złączy światłowodowych wpiętych do 

adaptera przez porty 1.25mm
86,00 zł

Fujikura OCC 2.5mm Fujikura One Click Cleaner S.C.
ONE CLICK CLEANER do czyszczenia złączy 

światłowodowych SC o średnicy 2,5 mm. Wydajność: min 

500 cykli czyszczenia

245,00 zł

Fujikura OCC 1.5mm Fujikura One Click Cleaner MU/LC
ONE CLICK CLEANER do czyszczenia złączy 

światłowodowychMU/LC o średnicy 1,5 mm. Wydajność: 

min 500 cykli czyszczenia

245,00 zł

NTT-AT Neoclean-E3
Automat do czyszczenia ferrul NTT-

AT Neoclean-E3 (SC, FC, ST, E2000)

Czyści porty światłowodowe mierników i urządzeń 

aktywnych, złącza światłowodowe wpięte w panelu do 

adaptera bez konieczności ich wyjmowania, a także przy 

użyciu specjalnej końcówki umożliwia czyszczenie złączy 

na kablach połączeniowych

160,00 zł
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NTT-AT Neoclean-M
Automat do czyszczenia ferrul NTT-

AT Neoclean-M (MPO, MTP)

Czyści porty światłowodowe urządzeń aktywnych, złącza 

światłowodowe wpięte w panelu do adaptera bez 

konieczności ich wyjmowania, a także przy użyciu 

specjalnej końcówki umożliwia czyszczenie złączy na 

kablach połączeniowych

230,00 zł

ACT-RE-01

Kaseta do czyszczenia złączy NTT-AT 

Optipop R1 - 1-slot (SC, FC, ST, LC, 

MU, MPO bez pinów)

kaseta z jednym slotem, do czyszczenia złączy 

światłowodowych SC, MU, SC2, LC, FC, MT, ST, MPO, 

umożliwia wyczyszczenie 400 złączy. Dostępne są taśmy 

zamienne.

260,00 zł

ATC-RE-02

Kaseta do czyszczenia złączy NTT-AT 

Optipop R2 - 2-sloty (SC, FC, ST, LC, 

MU)

kaseta z dwoma slotami, do złączy SC, MU, SC2, LC, FC, ST, 

umożliwia wyczyszczenie 400 złączy. Dostępne są taśmy 

zamienne.
260,00 zł

ATC-RE-03

Kaseta do czyszczenia złączy NTT-AT 

Optipop R3 - 1-slot do złączy MT 

oraz MPO z pinem

kaseta z jednym slotem, do złączy MT oraz MPO z pinem, 

umożliwia wyczyszczenie 400 złączy. Dostępne są taśmy 

zamienne.

260,00 zł

Cletop-S typ A

Kaseta do czyszczenia złączy NTT-AT 

Cletop-S typ A - 2-sloty (SC, FC, ST, 

LC, MU)

Tkanina czyszcząca jest zwinięta w rolkę w wymienialnym 

cartridge'u do czyszczenia ferruli złącz światłowodowych
300,00 zł

Cletop-S typ B

Kaseta do czyszczenia złączy NTT-AT 

Cletop-S typ B - 1-slot (SC, FC, ST, 

LC, MU, MPO bez pinów)

Tkanina czyszcząca jest zwinięta w rolkę w wymienialnym 

cartridge'u do czyszczenia ferruli złącz światłowodowych
300,00 zł

Neoclean-S250
Pałeczki do czyszczenia NTT-AT 

Neoclean-S250, 2.5mm, op. 10 szt.

do czyszczenia złączy wpiętych w adaptery do złączy 

2.5mm
25,00 zł

Neoclean-S125

Pałeczki do czyszczenia NTT-AT 

Neoclean S-125, 1.25mm, op. 10 

szt.

do czyszczenia złączy wpiętych w adaptery do złączy 

1.25mm
26,00 zł
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NARZĘDZIA, TAŚMY, SPRZĄCZKI DO MONTAŻU SIECI NAPOWIETRZNYCH

OPL Malico
Narzędzie do montażu taśmy 

stalowej

Narzędzie do montażu taśmy stalowej typu 

dźwigniowego stosowane do naprężania i 

ucinania taśmy stalowej, używanej do montażu 

osprzętu

630,00 zł

OPV Malico
Narzędzie do montażu taśmy 

stalowej

Śrubowe narzędzie do napinania i cięcia taśmy 

stalowych.
576,00 zł

F 204 Malico

Taśma ze stali nierdzewnej F 204

Taśma ze stali nierdzewnej szerokość 20 mm, 

grubość 0,4 mm ROLKA = 50 MB do mocowania 

wsporników na słupie

168,00 zł

F 207 Malico

Taśma ze stali nierdzewnej F 207

Taśma ze stali nierdzewnej szerokość 20 mm, 

grubość 0,7 mm ROLKA = 50 MB do mocowania 

wsporników na słupie

216,00 zł

A200

Sprzączka A 100
Sprzączka do taśm o grubości 20 mm OPK=100 

szt.
217,20 zł

System MALICO

POLTEL Telecom - e-mali info@poltel.com.pl | tel: +48 604-462-686



Narzędzie do zarabiania taśmy 

stalowej z pokrętłem, bandownica

grzechotkowe narzędzie służące do naprężania i 

ucinania taśmy stalowej nierdzewnej, 

stosowanej do montażu osprzętu, uchwytów i 

innych akcesoriów budowy linii 

światłowodowych, tj. wsporniki słupowe, 

uchwyty nasłupowe, stelaże zapasu kabla, 

itp.Współpracuje z taśmami stalowymi 

nierdzewnymi, m.in. o szer. 10-20 mm.

225,00 zł

Narzędzie do zarabiania taśmy 

stalowej z pokrętłem, bandownica

narzędzie służące do naprężania i ucinania taśmy 

stalowej nierdzewnej, stosowanej do montażu 

osprzętu, uchwytów i innych akcesoriów 

budowy linii światłowodowych, tj. wsporniki 

słupowe, uchwyty nasłupowe, stelaże zapasu 

kabla, itp.

Współpracuje z taśmami stalowymi 

nierdzewnymi, m.in. o szer. 10-20mm. 

Charakteryzuje się dużą siłą naprężającą.

165,00 zł

Taśma nierdzewna C201, długość 

50m, wymiary 20mm x 0,7mm
Stal 201, szer.20mm gr.0,7mm opak=50mb 99,00 zł

Taśma nierdzewna C304, długość 

50m, wymiary 20mm x 0,4mm
Stal 304, szer.20mm gr.0,4mm opak=50mb 80,00 zł

Taśma nierdzewna C304, długość 

50m, wymiary 20mm x 0,7mm
Stal 304, szer.20mm gr.0,7mm opak=50mb 137,50 zł

System Telcoline
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Taśma nierdzewna SS304, Waga 

30kg, długość 272m, wymiary 

20mm x 0,7mm

Stal SS 304, szer.20mm gr.0,7mm opak=272mb, 

30 kg
520,00 zł

Zaciski do stali nasłupowej 20mm 

opak=100szt

• Grubość blachy: 1.01mm

• Wymiary: 23.24mm x 16.42mm 

• Wymiary zacisku: 21.14mm x 5.60mm x 

14.49mm

• Wykonane ze stali nierdzewnej

• Paczka 100szt zacisków

52,65 zł

Zaciski do stali nasłupowej 20mm z 

ząbkami opak=100szt

• Grubość blachy: 1.51mm

• Wymiary: 43.21mm x 21.72mm 

• Wymiary zacisku: 21.43mm x 5.07mm x 

12.23mm

• Wykonane ze stali nierdzewnej• Paczka 100szt 

zacisków

56,70 zł

Zaciski do stali nasłupowej 10mm 

opak=100szt

• Grubość blachy: 0.7 mm

• Wymiary: 11.5 x 11 mm 

• Wymiary zacisku: 10 x 3 x 8.5 mm

• Wykonane ze stali nierdzewnej

• Paczka 100 szt zacisków

44,55 zł

Zaciski do stali nasłupowej 10mm z 

ząbkami opak=100szt

• Grubość blachy: 1.27mm

• Wymiary: 29.62mm x 12.49mm 

• Wymiary zacisku: 10.60mm x 3.12mm x 

11.17mm

• Wykonane ze stali nierdzewnej

• Paczka 100szt zacisków

49,95 zł
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