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Sukces jest wynikiem dobrej organizacji. 
Koncept Teng Tools „Get Organised” pozwala Ci stworzyć optymalny 

zestaw narzędzi w trzech prostych krokach. 
Wybierz odpowiadający Ci system, wybierz zasobniki z narzędziami, połącz 

ze sobą – Get Organised.  



www.tengtools.com

Dokładamy starań by informacje zawarte w niniejszej publikacji były dokładne.  Jednak zamieszczone tu teksty lub grafiki mogą 
zawierać techniczne niedokładności lub błędy typograficzne. Błędy fotograficzne, typograficzne lub inne w tej publikacji mogą 
być korygowane, zastrzegamy sobie prawo do korekty ewentualnych błędów cenowych i typograficznych.
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Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

Wybierz odpowiadający 

Ci system

Wybierz zasobniki 

z narzędziami
Połącz ze sobą

Kiedy zastanawiasz się nad 
dobrą organizacją swojego 
miejsca pracy lub garażu, wydaje 
się to nie możliwe, ale kiedy 
skorzystasz z systemu „Get 
Organised” Teng Tools, okazuje 
się, że pracuje Ci się lepiej, 
szybciej i oszczędniej.

WÓZEK NARZĘDZIOWY

2 390 zł
Oznacz. kat.: TCW807N

Nr artykułu: 122180102

7 Szuflad
Stal o solidnym przekroju
5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne
Wygodne rękojeści
Kółka 5" osadzone obrotowo, z hamulcami
3-stopniowe prowadnice kulkowe
Zamek szyfrowy

1 WARSZTAT ZESTAWY NARZĘDZI WÓZKI NARZĘDZIOWE SKRZYNKI NARZĘDZIOWE ROZWIĄZANIA PRZENOŚNE

SYSTEMY 
PRZECHOWYWANIA 
NARZĘDZI DLA 
WSZYSTKICH
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Przechowywanie narzędzi w miejscach trudno dostępnych lub w sposób 
niezgodny z logiką użytkowania może zakłócić organizację pracy w każdym 
garażu lub warsztacie. Unikalny system Teng Tools Get Organised wykorzystuje 
zasobniki narzędziowe, które można łączyć ze sobą zatrzaskowo, idealnie 
wpasowując do wybranych przez użytkownika składników systemu. Nie 
potrzeba już tracić czasu na szukanie narzędzi. 

Każde narzędzie ma w skrzynce swoje określone miejsce. Mamy pewność, 
że każde potrzebne w danej chwili narzędzie jest łatwe do znalezienia i 
gotowe do wykonywania zadania. Zapewnia to bardziej płynną, a zatem 
bardziej wydajną, organizację, pozostawiając pracownikowi więcej czasu na 
wykonywanie właściwej, specjalistycznej pracy.

JAK DOPASOWYWAĆ ZASOBNIKI?
WYBIERZ ROZMIAR ZASOBNIKA NARZĘDZIOWEGO 
PASUJĄCY DO TWOJEGO SYSTEMU:

TT TEA

– TTE

TTD TED

PS –

TTX TEX

TTZ TEZ

SC TEF

ZASOBNIK 
PS
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SKRZYNKA GÓRNA

1 190 złOznacz. kat.: TC806NF

Nr artykułu: 122160104

• 6 szuflad
• W załączeniu poręczny 

pusty zasobnik

OFERTA SPECJALNA DO SYSTEMU

TORBA NARZĘDZIOWA

349 złOznacz. kat.: TCSB16

Nr artykułu: 173150202

• Pasek naramienny
• Mocna rękojeść 

aluminiowa

Mieści trzy zasobniki TT lub TEA

TT

Rozmiar zasobnika

TT

Rozmiar zasobnika

ZESTAW SZCZYPIEC

239 zł

Oznacz. kat.: TT440

Nr artykułu: 44280105
TT

Rozmiar zasobnika

4
elementy

ZESTAW WKRĘTAKÓW

129 zł

Oznacz. kat.: TT917N

Nr artykułu: 174400101
TT

Rozmiar zasobnika

7
elementów

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKICH ZAPADKOWYCH

569 zł

Oznacz. kat.: TT6508R

Nr artykułu: 109730101

8
elementów

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH

229 zł

Oznacz. kat.: TT9024

Nr artykułu: 132470105

24
elementy

Szczypce tnące boczne
Kombinerki
Spiczaste
Nastawne

8–19 mm 6–19 mmfpz ¼"
CHWYT CHWYT
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1 ZESTAW PILNIKÓW

179 złOznacz. kat.: TTXF05

Nr artykułu: 128440104

5
elementów

TTX
Rozmiar zasobnika

ZASOBNIK

29,90 zł
Oznacz. kat.: TTX00

Nr artykułu: 101030203

6
TTX

Rozmiar zasobnika

ZESTAW INSPEKCYJNY

179 złOznacz. kat.: TTTM03

Nr artykułu: 109460105

10 3
elementy

TT

Rozmiar zasobnika

ZESTAW SZCZYPIEC SPAWALNICZYCH

229 złOznacz. kat.: TTPSPG

Nr artykułu: 106230105

11 4
elementy

PS

Rozmiar zasobnika

6

7 8 9 10

11
ZESTAW TRZONÓW SKRĘTNYCH I NASADEK DO ŚRUB KÓŁ

349 zł
Oznacz. kat.: TTTS08

Nr artykułu: 172470403

9
8

elementów

TT

Rozmiar zasobnika ½"
CHWYT

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

289 zł
Oznacz. kat.: TT474-7E

Nr artykułu: 245650106

7
4

elementy

TT

Rozmiar zasobnika

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH

369 złOznacz. kat.: TT9212

Nr artykułu: 282630102

3 12
elementów

TT

Rozmiar zasobnika ½"
CHWYT

Reg: 19–32 mm
Głębokość: 19–27 mm

ZESTAW SZCZYPIEC I WKRĘTAKÓW MINI

289 zł
Oznacz. kat.: TTMI16

Nr artykułu: 104450101

5
16

elementów

TT

Rozmiar zasobnika fpz

ZESTAW WKRĘTAKA GRZECHOTKOWEGO Z PRZEGUBOWĄ RĘKOJEŚCIĄ

199 zł
Oznacz. kat.: TTMDRT64

Nr artykułu: 237720107

8
64

elementy

TT

Rozmiar zasobnika ¼"
CHWYT 4–13 mm6

fpz
trh

ZESTAW NASADEK I GROTÓW

189 złOznacz. kat.: TTTHQ62

Nr artykułu: 269940102

4 62
elementy

TT

Rozmiar zasobnika ¼"
CHWYT 5–13 mm

E4–E8

6
e

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

229 złOznacz. kat.: TT1448

Nr artykułu: 282610104

2 48
elementów

TT

Rozmiar zasobnika ¼"
CHWYT

5–13 mm

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

2 TWÓJ ZESTAW, WEDŁUG TWOICH POTRZEB!

ZASOBNIKI NARZĘDZIOWE – 
NIESKOŃCZONOŚĆ KOMBINACJI
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ZASOBNIK BAZOWY NA 4 NOWE ZESTAWY TJ

31,90 zł

Oznacz. kat.: TTTJ04

Nr artykułu: 282770106

TT

Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
®ZESTAW GROTÓW MINI

Umieść 4 zestawy w jednym zasobniku TT!

ZESTAW NARZĘDZI 
NASADOWYCH

Oznacz. kat.: TJ1415

Nr artykułu: 282730100

• Grzechotka ¼", 
przedłużacz 2", adapter 
¼" kw. x ¼" sześciok.

• Nasadki dł. normalna, 
5,5–13 mm

• Groty wkrętakowe o 
długości 25 mm

15
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

¼"
CHWYT

NOWOŚĆ
159 zł

ZESTAW NASADEK

Oznacz. kat.: TJ1419

Nr artykułu: 282740109

• Grzechotka do grotów ¼", 
uchwyt magnetyczny do 
grotów 50 mm, adapter 
¼" kw. x ¼" sześciok.

• Nasadki dł. normalna, 
8–13 mm

• Groty wkrętakowe o 
długości 25 mm

19
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

¼"
CHWYT

NOWOŚĆ
139 zł

ZESTAW GROTÓW 
UDAROWYCH

Oznacz. kat.: TJ1412

Nr artykułu: 282800101

• Oprawka magnetyczna do 
grotów udarowych 60 mm

• Groty udarowe:  
z p t r

12
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ
79 zł

ZESTAW GROTÓW 
UDAROWYCH

Oznacz. kat.: TJ1413

Nr artykułu: 282810100

• Magnetyczna oprawka do 
grotów udarowych 60 mm

• Groty udarowe: 
r h p z t

12
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ
79 zł

ZESTAW GROTÓW 
UDAROWYCH TX

Oznacz. kat.: TJ1414

Nr artykułu: 282820109

• Magnetyczna oprawka do 
grotów udarowych 60 mm

• Groty udarowe: t

12
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ
79 zł

ZESTAW GROTÓW 
UDAROWYCH

Oznacz. kat.: TJ1430

Nr artykułu: 282790104

• Magnetyczna oprawka do 
grotów udarowych 60 mm

• Oprawka szybkomocująca 
do grotów udarowych 60 mm

• Groty udarowe:  
p z r h t

29
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ
149 zł

ZESTAW NASADEK

Oznacz. kat.: TJ1420

Nr artykułu: 282750108

• Grzechotka do grotów ¼", 
uchwyt magnetyczny do 
grotów 50 mm, adapter 
¼" kw. x ¼" sześciok.

• Nasadki dł. normalna, 
5,5–13 mm

• Groty wkrętakowe o 
długości 25 mm

20
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

¼"
CHWYT

NOWOŚĆ
149 zł

ZESTAW GROTÓW

Oznacz. kat.: TJ1429

Nr artykułu: 282780105

• Grzechotka do grotów ¼", 
magnetyczna oprawka do 
grotów 50 mm

• Groty wkrętakowe, dług. 25 mm: 
f p z t T h r

29
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ
149 zł

ZESTAW UCHWYTÓW 
NASADKOWYCH DO 

WKRĘTAREK

Oznacz. kat.: TJNS05

Nr artykułu: 282760107

• Chwyt sześciok. 
¼", długość 65 mm

• ¼", 7, 8, 10, 13 mm

5
elementów

TJ
Rozmiar zasobnika

¼"
CHWYT

NOWOŚĆ
109 zł

WSZYSTKIE TE ZESTAWY 

WYPOSAŻONE SĄ W 

ZACZEP POZWALAJĄCY 

NA ZAWIESZENIE NA 

PASKU DLA UŁATWIENIA 

STAŁEGO DOSTĘPU DO 

NARZĘDZI!
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WÓZKI I SZAFKI 
NARZĘDZIOWE Niezrównane rozwiązanie w 

zakresie organizacji narzędzi

Zasobniki narzędziowe Teng 
Tools z wkładem piankowym 
EVA to bezkonkurencyjne 
rozwiązanie w zakresie 
organizacji narzędzi. 
3-kolorowa pianka EVA 
wyraźnie sygnalizuje brak 
narzędzia w wyznaczonym mu 
miejscu, dzięki czemu brakujące 
narzędzie można natychmiast 

zidentyfikować. Zakup 
zamienników do narzędzi, które 
się po prostu gdzieś zagubiły, 
może drogo kosztować. Aby 
uniknąć tych kosztów korzystaj 
z systemu organizacji narzędzi 
Get Organised Teng Tools.
Jeśli jesteś dumny ze swojej 
pracy, bądź dumny również 

POWIERZCHNIA 
CZARNA, 

WELUROWA

WYKONANE LASEROWO 
NAPISY WYRAŹNIE WSKAZUJĄ 

MIEJSCE KAŻDEGO NARZĘDZIA. 
WIDZISZ ROZMIAR NASADKI 

JEDNYM RZUTEM OKA!

WYKONANIE Z TRWAŁEGO 
OCTANU WINYLOWEGO 

ETYLENU (EVA)

WARSTWA CZERWONA 
WYRAŹNIE POKAZUJE, JAKIE 
NARZĘDZIE ZOSTAŁO WYJĘTE

GRUBOŚĆ: 0,5 mm

GRUBOŚĆ: 4 mm

GRUBOŚĆ: 28 lub 37,5 mm

SWOBODA WYBORU | KOMPLETOWANIE WG UZNANIA | INNOWACYJNOŚĆ
To sprawia że Teng Tools jest Twoim właściwym wyborem.

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

ze swoich narzędzi. Gdy 
narzędzia są przechowywane 
w uporządkowany sposób, 
widać wyniki w postaci wzrostu 
efektywności i wydajności 
pracy. Wybierając narzędzia 
Teng Tools, natychmiast 
wyróżniasz się z tłumu jako 
osoba nastawiona na sukces. 
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Oznacz. kat.: TEDSD14

Nr artykułu: 282660109

• Wkrętak dynamometryczny 1–5 Nm
• Uchwyt szybkomocujący, pokrętło 

poprzeczne przesuwne typu T, 
przedłużacz elastyczny 6", grzechotka do 
grotów, adapter ³⁄₈" kw. x ⁵⁄₁₆" sześciok.

• wkrętak udarowy ½", adapter do grotów 
⁵⁄₁₆" sześciok.

• Wybór grotów o długości 25 i 36 mm

95
elementówTED

Rozmiar zasobnika

1–5 Nm¼"
CHWYT

NOWOŚĆ

WKRĘTAK 
DYNAMOMETRYCZNY ZESTAW

669 zł

Oznacz. kat.: TTEPS15

Nr artykułu: 282600105

• Piła ramkowa 12"
• Przymiar taśmowy 3 m
• Zestaw wybijaków
• Szczypce z rękojeściami 

dwukomponentowymi (TPR): kombinerki, 
nastawne, spiczaste, z cięciem bocznym

15
elementów

TTE

Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ

ZESTAW NARZĘDZI 
OGÓLNOUŻYTKOWYCH

949 zł

Oznacz. kat.: TTEMD33

Nr artykułu: 282700103

• Klucze płasko-oczkowe 8–19 mm
• Wkrętarki płaskie, PH, TX i TPX
• Zestaw kluczy imbusowych

33
elementy

TTE

Rozmiar zasobnika

NOWOŚĆ

ZESTAW WKRĘTAKÓW I 
KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

669 zł

Oznacz. kat.: TED8012

Nr artykułu: 238500102

• 8-19 mm
• Antypoślizgowa konstrukcja 

chwytu na otwartym końcu klucza
• Umożliwia uchwycenie łba 

śruby z wyrobionymi lub 
zaokrąglonymi narożnikami

12
elementówTED

Rozmiar zasobnika

ZESTAW KLUCZY 
ANTYPOŚLIZGOWYCH

349 zł

Oznacz. kat.: TEDHT42

Nr artykułu: 238330104

• Zestaw kluczy imbusowych metrycznych i calowych
• Zestaw kluczy TX
• Klucze mini TX
• Zestaw składany zawierający klucze imbusowe,  

TX, płaskie, PH2 i PZ2

42
elementyTED

Rozmiar zasobnika

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH I TX

299 zł

Oznacz. kat.: TEDIMM

Nr artykułu: 270190101

• Suwmiarka cyfrowa
• Mikrometr
• Czujnik zegarowy ze statywem

3
elementyTED

Rozmiar zasobnika

ZESTAW PRZYRZĄDÓW 
POMIAROWYCH

819 zł

Oznacz. kat.: TEA1487

Nr artykułu: 282620103

• Grzechotka ręczna bezząbkowa, 
przedłużacz 3", adapter ¼" kw. x ¼" 
sześciok., klucz dwuprzegubowy Bi Flex

• Nasadki 6-kątne z chwytem ¼", dł. 
normalna, 5,5–13 mm i ¼", ⁵⁄₁₆", ³⁄₈"

• Nasadki 6-kątne z chwytem ¼", długie 
6–13 mm

• Wybór grotów długości 25 mm

ZESTAW NASADEK

379 zł

87
elementówTEA

Rozmiar zasobnika

¼"
CHWYT

NOWOŚĆ

1–5 Nm

Oznacz. kat.: TEASD38

Nr artykułu: 282650100

• Wkrętak dynamometryczny 1–5 Nm
• Adapter ¼" kw. x ¼" sześciok.
• Wybór grotów długości 25 mm

WKRĘTAK 
DYNAMOMETRYCZNY ZESTAW

389 zł

38
elementówTEA

Rozmiar zasobnika

¼"
CHWYT

NOWOŚĆ
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DZIEWCZYNA 
NA MOTORZE

WYMARZONY WARSZTAT

W 2017 roku rozpoczęliśmy przygodę z budową naszego 
wymarzonego garażu. Mieszkaliśmy w domu z 2 sypialniami 
w końcowym segmencie szeregowca, tak więc kluczem 
do zbudowania podwójnego garażu było maksymalne 
wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni… nigdy więcej 
motocykli w jadalni i oranżerii! Sześć miesięcy później byliśmy 
już pochłonięci budową naszej nowej siedziby, która wkrótce 
miała się stać najczęściej używaną częścią domu, chociaż nie 
całkiem nią była ... 

W 2020 roku zaczęliśmy materializować nasze marzenia 
wewnątrz garażu. Zdecydowaliśmy się na pełny system Teng 
Tools, z przyciągającymi wzrok czerwonymi składnikami 
systemu, wyposażonymi w szeroki zestaw narzędzi 
umieszczonych w zasobnikach z pianką EVA. Sprężyliśmy 
się, a ograniczenia aktywności związane z pandemią 
wykorzystaliśmy perfekcyjnie do realizacji wszystkiego.

8
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Jako motocykliści i mechanicy hobbyści 
uwielbiamy garażowe majsterkowanie. Przez 
lata zebrała się nam chaotyczna kolekcja 
przedziwnych narzędzi, ale stale traciliśmy czas 
na ich szukanie gdy były potrzebne. Gdzie ten 
cholerny klucz 10 mm …

Przy wykonywaniu jakiejś pracy, niezależnie czy 
będzie to gruntowna przebudowa dwusuwowca, 
czy też zwykły serwis hamulców, dokładna 
wiedza o tym, gdzie sięgnąć po potrzebne 
narzędzie znacznie ułatwia działanie. Wszystko 
urządziliśmy z myślą o ergonomii. Narzędzia 
najczęściej używane dostępne na wyciągnięcie 
ręki, przenośny zestaw narzędzi w gotowości do 
wstawienia do przyczepy serwisowej używanej na 
wyścigach, no i urządzenie wnętrza garażu tak jak 
sobie wymarzyliśmy. 

Wiedzieliśmy, że całe wyposażenie garażu 
przygotowujemy na stałe, że to będą narzędzia 
z którymi spędzimy wiele godzin życia, więc 
chcieliśmy mieć co najlepsze. Przemyślany projekt, 
precyzja wykonania i jakość wykończenia. Mając 
narzędzia Teng wszystko jest banalnie proste.

Pełną prezentację garażu Vanessy możesz obejrzeć 
na jej kanale YouTube, szukaj „The Girl On A Bike 
garage tour”

Do zrobienia w czasie pandemii:

Vanessa

• Dokończyć urządzanie garażu• Rozłożyć zestawy narzędzi w 
szufladach w jak najlepszych 
konfiguracjach

• Nabyć nowy odkurzacz garażowy do 
utrzymywania czystości na bieżąco• Zaktualizować system zabezpieczeń , 

aby zapewnić sobie spokojny sen• Kosić trawnik, obserwować jak 
rośnie trawa i znów kosić…• Zawody z rolką papieru toaletowego… 

coś prostego, np. kopnięciem 
nogą wrzucić rolkę do skrzynki 
narzędziowej … e tam, pozostanę 
przy motocyklach!

• Stać i podziwiać nasze narzędzia 
Teng Tools

Vanessa Ruck

@TheGirlOnABike

thegirlonabike.com

„Niektórzy nazywają 

to ,obsesją’, ale 

ja nazywam to 

,organizacją’, która 

warunkuje właściwe 

wykonanie pracy.”
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Naprawiając auto chlubisz się swoją pracą. Chciałbyś by wszystko 

wypadło jak najlepiej. Lepsze rezultaty osiągniesz używając 

lepszych narzędzi. Wybierając narzędzia Teng Tools, natychmiast 

wyróżniasz się z tłumu jako osoba nastawiona na sukces. 

WYRÓŻNIJ SIĘ Z TŁUMU

Każdy zestaw 

narzędzi został 

stworzony 

z pomocą 

profesjonalistów 

różnych branż

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

Oznacz. kat.: TCMM1055N

Nr artykułu: 174550103

1055
elementów

15 900 zł

ZESTAW NARZĘDZI MONSTER MEGA MASTER

26 900 zł

Oznacz. kat.: TCMONSTER01

Nr artykułu: 277760104

1100
elementów

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

ZESTAWY 
NARZĘDZI

1185
elementów

Oznacz. kat.: TCMONSTER02

Nr artykułu: 186270104

Możliwość wyboru zestawu do usuwania śrub 
zamiast zestawu z kluczem pneumatycznym:

KONFIGURACJA ALTERNATYWNA

25 900 zł

10



www.tengtools.com

ZESTAW NARZĘDZI MEGA MASTER

Oznacz. kat.: TCMM1001N

Nr artykułu: 122390107

1001
elementów

12 900 zł

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

Oznacz. kat.: TCMM715N

Nr artykułu: 106240203

715
elementów

11 900 zł

„
”

Nie mamy czasu do stracenia, 
nasze narzędzia muszą być zawsze 
gotowe kiedy ich potrzebujemy. 
Każde narzędzie ma swoje miejsce. 
Poza tym, te zestawy narzędzi 
wyglądają cholernie dobrze!

11



W wielu sytuacjach, np. na koniec zmiany lub po skończeniu pracy, 

niezwykle ważne jest, aby móc szybko sprawdzić czy wszystkie 

narzędzia zostały odłożone na swoje miejsca w skrzynce narzędziowej. 

Ekonomicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie pianki EVA.

PRZEKRACZAJĄCE WYMAGANIA 

PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

ZESTAW NARZĘDZI EVA

Oznacz. kat.: TCEMM417N

Nr artykułu: 245370101

8 900 zł

417
elementów

• W piance EVA wyfrezowane są gniazda odwzorowujące 

dokładnie kształt każdego z narzędzi

• Wyraźnie widać, które narzędzie jest wyjęte. Każde narzędzie ma 

w zestawie swoje określone miejsce

• Rozmiar i opis każdego narzędzia są wycięte w piance

• Zestawy narzędzi są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach. 

Znajdziesz również zestaw pasujący dokładnie do Twoich potrzeb

ZESTAW NARZĘDZI

Oznacz. kat.: TCMME174

Nr artykułu: 282590108

174
elementy

4 790 zł

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

ZESTAWY 
NARZĘDZI

12



PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

Oznacz. kat.: SCE1

Nr artykułu: 272930108

118
elementów

2 290 zł

Wywiad z Harley’em Nash’em, jednym z trzech założycieli Teng Tools ZA, 
nowym partnerem Teng Tools w Południowej Afryce:

Jak wpadliście na pomysł by zacząć sprzedawać narzędzia Teng Tools w 
Południowej Afryce?  

Nie zaczęliśmy od sprzedaży, zaczęliśmy od ich zakupu! Kiedy trafił w 
nasze ręce pierwszy zestaw narzędzi Teng Tools zachwycił nas system Get 
Organised! To połączenie organizacji przechowywania i wysokiej jakości 
nie ma sobie równych w branży narzędzi ręcznych. Ja, Sascha i Graham 
zajmujemy się odnawianiem klasycznych samochodów i motocykli, i 
stwierdziliśmy ze zdziwieniem, że narzędzia Teng Tools są u nas relatywnie 
trudno dostępne. Zasadniczo marka ta nie istnieje na naszym rynku, oczywiste 
więc było że mając do czynienia z tak świetnym produktem musieliśmy 
postawić na Teng Tools!  

Co uważacie za wyjątkowe w marce Teng Tools? 

Obecnie na rynku narzędzi w Południowej Afryce mamy do wyboru dwie 
opcje: albo szeroki wachlarz narzędzi tanich, albo wąska oferta narzędzi 
wysokiej jakości w wygórowanych cenach. Naszym celem jest zaoferowanie 
opcji pośredniej: narzędzia z profesjonalnego asortymentu, dobre jakościowo, 
ale w przystępnych cenach, tak aby docelowo zmienić sposób myślenia 
przeciętnego mieszkańca RPA z „kup tanio” na „kup raz, ale dobrej jakości”. 

Jaki jest wasz plan wprowadzania Teng Tools na rynek RPA? 

Przez ostatnie dwa lata koncentrowaliśmy się na zwiększaniu świadomości 
marki poprzez skupienie się na koncepcji Get Organised. W 2020 r. możemy 
już zacząć kierować się do sprzedawców z asortymentem zdefiniowanym 
jako preferowana ogólna marka narzędzi ręcznych dla branży 
motoryzacyjnej.  

Będziemy najpierw testować rynek, oferując pojedyncze narzędzia ręczne 
sprzedawane z lady jako tzw. łatwy zakup, dla zapoznania z marką. 
Następnie będziemy lansować koncept zestawów narzędzi w zasobnikach 
modułowych, dla entuzjastów, którzy chcą sami budować swoje komplety 
narzędzi krok po kroku, a w trzecim etapie skierujemy się do profesjonalistów, 
którzy zechcą mieć dobrze zorganizowany warsztat poprzez zakup pełnego 
zestawu narzędzi. Zobaczymy jak zareaguje rynek.  

Jakie są najlepsze argumenty sprzedażowe, które przedstawiacie klientom 
przy sprzedaży Teng Tools? 

Jeśli chodzi o Teng Tools łatwo o argumenty wspierające markę.
1. Get Organised  
2. Jakość narzędzi  
3. Przystępne ceny  
4. Szeroka gama produktów.
W kręgach klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na jednorazowy duży 
wydatek na pełny zestaw narzędzi kluczowa okazała się koncepcja  
Get Organised:  
Buduj swój zestaw narzędzi krok po kroku i kupuj tylko te zasobniki, które 
zawierają narzędzia naprawdę potrzebne w danej chwili. Idealna koncepcja 
dla wszystkich, od maniaków motoryzacyjnych po profesjonalne warsztaty.  

Czy we współpracy z Teng Tools napotkaliście coś szczególnego, co wam się 
spodobało, lub co szczególnie doceniacie jako nowy dystrybutor? 

Zostając dystrybutorem uświadomiliśmy sobie, jak świetnym zespołem 
dysponuje Teng Tools na całym świecie. Wierzymy, że to nas wyróżnia 
na tle konkurencji. Teng Tools jest bardzo dynamiczną firmą, otwartą na 
nowe pomysły i zawsze gotową do pomocy. Dziękujemy tym wszystkim 
dystrybutorom, którzy nam pomagali i odpowiadali na nasze pytania!

www.tengtools.com

®
WEJŚCIE NA RYNEK POŁUDNIOWO-AFRYKAŃSKI

Na zdjęciu od lewej do prawej: Graham Webb, Arthur Logan,  
Harley Nash i Sascha Ruppert
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WARSZTAT
PIERWSZY WYBÓR PROFESJONALISTÓW

RUCHOME TABLICE NARZĘDZIOWE NA KÓŁKACH

1 290 zł

Oznacz. kat.: TPM01

Nr artykułu: 237960109

WYSOKOŚĆ: 
1600 mm

STÓŁ WARSZTATOWY PRZEMYSŁOWEJ JAKOŚCI

1 490 zł

Oznacz. kat.: TWB1500

Nr artykułu: 238060107

DŁUGOŚĆ: 1500 mm
GŁĘBOKOŚĆ: 800 mm

ZESTAW PANELI NARZĘDZIOWYCH DO STOŁU WARSZTATOWEGO

690 zł

Oznacz. kat.: TWB1500A

Nr artykułu: 238070106

ZESTAWY NARZĘDZI DO UMIESZCZANIA NA TABLICACH

Oznacz. kat.: WRFL05

Nr artykułu: 128660107

5
elementów

ZESTAW PILNIKÓW

159 zł

Oznacz. kat.: WRSP12RS

Nr artykułu: 199820101

12
elementów

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKICH ZAPADKOWYCH

619 zł8–19 mm

Oznacz. kat.: WRMDT05N

Nr artykułu: 185970100

5
elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
DO POBIJANIA

169 złfp

Oznacz. kat.: WRMDV07N

Nr artykułu: 174520205

7
elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
IZOLOWANYCH

134,90 zł
fp

Oznacz. kat.: WRSP12

Nr artykułu: 128240108

12
elementów

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKO-OCZKOWYCH

209 zł
8–19 mm

Oznacz. kat.: WRTX07

Nr artykułu: 128270105

7
elementów

ZESTAW KLUCZY TX/TPX Z 
RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

139 złTX10–TX40

tT

DODATKOWY PANEL NARZĘDZIOWY 
DO STOŁU ROBOCZEGO

219 zł
Oznacz. kat.: TWB-PA

Nr artykułu: 238090104

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.14
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ZESTAW NARZĘDZI

Nr artykułu: TENG-MASTER-598

598
elementów

17 990 zł

• Dostarczany w nowym wózku o szerokości 1358 mm
• Wszystkie narzędzia są starannie ułożone w 

wycięciach wkładu piankowego EVA
• Z załączonym drewnianym blatem tworzy ruchome 

stanowisko robocze
• 9 zamykanych, łożyskowanych kulkowo szuflad
• Kółka osadzone obrotowo, z hamulcami

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi

598 elementów
Wózek o szerokości 1358 mm z blatem roboczym z laminowanej płyty wiórowej

na górze wózka. 9 zamykanych, łożyskowanych kulkowo szuflad oraz 

wbudowany zamek szyfrowy.

Nr art.: 

TENG-MASTER-598
Cena netto:

188 9990 zł
Cena brutto:

233  335577,70 zł

ZESTAW NARZĘDZI TRUCK

Nr artykułu: TENG-TRUCK-542

542
elementy

15 490 zł

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542

• Dostarczany w nowym wózku o szerokości 953 mm
• Wszystkie narzędzia są starannie ułożone w 

wycięciach wkładu piankowego EVA
• Funkcja otwierania tylko jednej szuflady naraz
• Kółka 5" osadzone obrotowo, z hamulcami

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi 

542 elementy

Cena netto:

16 490 zł
Cena brutto:

20 282,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-TRUCK-542
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ZESTAW NARZĘDZI

Nr artykułu: TENG-281

281
elementów

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi

281 elementów

Cena netto:

4 6690zł
Cena brutto:

5 776688,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-281

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi

281 elementów

Cena netto:

4 6690zł
Cena brutto:

5 776688,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-281

Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi

281 elementów

Cena netto:

4 6690zł
Cena brutto:

5 776688,70 zł

Nr art.: 

Nr art.: TENG-281

3 990 zł

SZCZYPCE SZYBKONASTAWNE

89 zł

Oznacz. kat.: MB482-10TQ

Nr artykułu: 273060103

• Aby zsunąć szczęki wystarczy przyłożyć 
górną szczękę do chwytanego przedmiotu 
i nacisnąć przycisk - szybko i łatwo

• Dla zapewnienia lepszego chwytu szczęki 
mają ząbkowanie w części chwytowej 
do rur

10"TPR

SMAROWNICA

129 zł
Oznacz. kat.: AT500

Nr artykułu: 128350105

• Smarownica dźwigniowa do użytku z wkładami 400 g 
lub ze smarem luzem do 500 cm³

• Smar jest podawany do mechanizmu 
wysokociśnieniowego poprzez pełne rozwarcie dźwigni

• Wyposażona w rurkę i złączkę hydrauliczną  
(gwint G (R) ¹⁄₈")

MŁOTKI WARSZTATOWE

Oznacz. 
kat.:

Nr 
artykułu:

Masa 
główki

g

Masa 
całkowita

g

Oferta 
specjalna:

HMEG500 117030205 500 650 53,90 zł

HMEG800 117030304 800 1000 66,90 zł

• Dwustronny, z kwadratowym 
obuchem i spiczastym noskiem

• Trzonek z włókna szklanego z 
wygodną, gumopodobną rękojeścią

WARSZTAT
PIERWSZY WYBÓR PROFESJONALISTÓW

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.16



ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO ŚRUB

Oznacz. kat.: SE05

Nr artykułu: 116930108

• Kształt spiralny, do wykręcania 
uszkodzonych śrub

• Szybki i łatwy sposób na usuwanie 
złamanych śrub, rur, wkrętów i kołków

5
elementów

34,90 zł

ZESTAW HACZYKÓW DO O-RINGÓW

Oznacz. kat.: TM149

Nr artykułu: 172260101

• Zestaw składa się z aluminiowej 
rękojeści i wymiennych haczyków

• Rękojeść ma wbudowany magnes do 
wyciągania upuszczonych elementów 
o właściwościach ferromagnetycznych

4
elementy

39,90 zł

ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO ŚRUB

Oznacz. kat.: TMSE05S

Nr artykułu: 172270100

• Kształt stożkowy, do usuwania 
uszkodzonych śrub

• Nadają się do gwintów 
zarówno prawych jak i lewych

5
elementów

54,90 zł

ZESTAW KLUCZA DO KÓŁ

Oznacz. kat.: TEXW05

Nr artykułu: 238460109

• Pokrętło drążkowe 17" z osadzonym 
przegubowo chwytem ½" i przedłużacz 5"

• Nasadki udarowe do śrub kół 17, 19, 21 mm:

5
elementów

309 zł

TEX
Rozmiar zasobnika KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

Oznacz. kat.: TTX1292

Nr artykułu: 73190100

• Klucz dynamometryczny z chwytem 
½" (40–210 Nm, 30–150 ft/lb)

1
element

219 zł

TTX
Rozmiar zasobnika

PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY, ZESTAW

Oznacz. kat.: TTDAWM13M

Nr artykułu: 247700107

• Kompaktowy, lekki klucz udarowy z 
chwytem ½"

• Nasadki udarowe niskoprofilowe 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

13
elementów

899 zł

TTD

Rozmiar zasobnika

½"
CHWYT

ZESTAW SZCZYPIEC MORSE’A

Oznacz. kat.: TTVG05

Nr artykułu: 122480106

• Wszystkie najczęściej używane rozmiary 
szczypiec Morse’a w jednym zestawie

• Samozaciskowe, z dźwignią zwalniającą

5
elementów

TT

Rozmiar zasobnika

209 zł

ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW

Oznacz. kat.: TTNF12

Nr artykułu: 128430105

• Wszystkie najczęściej używane 
typy pilników iglaków w 
jednym poręcznym zestawie

12
elementów

TT

Rozmiar zasobnika

109 zł

ZESTAW NASADEK DO USUWANIA ŚRUB

Oznacz. kat.: TTBE18

Nr artykułu: 177720109

• Zawiera wszystkie najczęściej spotykane 
rozmiary, od 6 mm (⁵⁄₁₆") do 25 mm (1")

• Przeznaczony do odkręcania śrub lub 
nakrętek ze zużytymi lub uszkodzonymi 
łbami

18
elementów

TT

Rozmiar zasobnika

1 090 zł

www.tengtools.com
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ZESTAWY NARZĘDZI 
NASADOWYCH 

ESSENTIAL

POCZUJ RÓŻNICĘ

Dobry zestaw narzędzi nasadowych 
jest jedną z najważniejszych rzeczy w 
całym wyposażeniu warsztatu. Nie warto 
skąpić przy wyborze zestawu nasadek, 
aby zaoszczędzić w danej chwili trochę 
pieniędzy. Gwarantujemy, że wybierając 
markę Teng Tools nie będziesz żałował!

Zestaw nie mógłby istnieć bez nasadek 
pewnego typu! We wszystkich nasadkach 
Teng Tools został zastosowany system 
antypoślizgowy „Hip Grip”. Oznacza to, 
że nasadka chwyta głównie za płaskie 
powierzchnie boczne nakrętki lub łba 
śruby, a nie za naroża, zapobiegając 
uszkadzaniu lub ześlizgiwaniu się. 
Znakowanie przy użyciu głębokiego 
trawienia zapewnia łatwą identyfikację 
nasadki – wystarczy rzut oka.

Poręczne etui z tworzywa sztucznego

Uchwyty sprężyste, do przechowywania dodatkowych nasadek

ZESTAWY STARTOWE NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Chwyt: Elementów: Oferta 
specjalna:

M1413N1 186110102 139 zł

M3812N1 185990108 159 zł

M1212N1 186100103 219 zł

¼"
CHWYT

CHWYT

½"
CHWYT

13
elementów

12
elementów

12
elementów

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. kat.: T1422

Nr artykułu: 167320100

• Grzechotka 72-ząbkowa ze zmianą kierunku pracy pokrętłem
• Nasadki sześciokątne dł. normalna, z chwytem ¼", 4–13 mm
• Łącznik przejściowy, przedłużacz 2" i wybór grotów wkrętakowych

22
elementy

179 zł

¼"
CHWYT

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. kat.: T3834

Nr artykułu: 167310101

• Nasadki dł. normalna, z chwytem ³⁄₈", 8–19 mm
• Grzechotka z przełącznikiem kierunku pracy i akcesoria
• Groty imbus, TX, płaskie, PH i PZ, z adapterem

34
elementy

199 zł

CHWYT

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.18
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Najważniejszym elementem każdego 
zestawu narzędzi nasadowych jest 
pokrętło zapadkowe czyli grzechotka. I 
niezależnie, czy będzie to grzechotka z 
rękojeścią z tworzywa polimerowego z 
włóknem szklanym (FRP) i ze stalowym 
wzmocnieniem, czy też grzechotka 
72-zębowa o roboczym skoku zaledwie 
5°, naprawdę używając grzechotki Teng 
Tools czujesz różnicę. Oferujemy również 
proste w montażu zestawy naprawcze, 
więc przy prawidłowym użytkowaniu 
grzechotka Teng Tools może służyć przez 
nieograniczony czas.

ZESTAW NASADEK I NARZĘDZI

Oznacz. kat.: T3848

Nr artykułu: 167210103

• Nasadki dł. normalna, z chwytem ³⁄₈", rozmiary 8–21 mm oraz ⁷⁄₁₆"–¹¹⁄₁₆"
• Grzechotka z przełącznikiem kierunku pracy i akcesoria
• Nasadki do świec zapłonowych 16 i 21 mm
• Klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, szczypce i klucze nastawne

48
elementów

1 090 zł

CHWYT

GRZECHOTKA FRP 
Z PRZEŁĄCZNIKIEM 
KIERUNKU PRACY

®

MECHANIZM 
ZAPADKOWY Z 45 
ZĘBAMI (SKOK 8°)

RĘKOJEŚĆ 
DWUKOMPONENTOWA 
O ERGONOMICZNYM 

KSZTAŁCIE, SPRAWIAJĄCYM ŻE 
GRZECHOTKA JEST BARDZO 

WYGODNA W UŻYCIU, 
RÓWNIEŻ W WARUNKACH 

PRACY W NISKICH 
TEMPERATURACH

MECHANIZM SZYBKIEGO 
ZWALNIANIA, KTÓRY 

UMOŻLIWIA ZWALNIANIE 
NASADEK I INNYCH 

AKCESORIÓW PRZY UŻYCIU 
JEDNEJ RĘKI

DŹWIGNIA DO 
SZYBKIEJ ZMIANY 

KIERUNKU PRACY: W 
LEWO – W PRAWO

Wysokiej jakości grzechotki i 
nasadki wymagają odpowiedniego 
przechowywania. Najlepiej do tego 
celu nadają się w pełni kompatybilne z 
systemem zasobniki Teng Tools, Wykonane 
z nadającego się do recyklingu tworzywa 
sztucznego, z mocnymi zawiasami na 
metalowych ośkach, te kasety mają 
naprawdę długą żywotność.

Większe zasobniki (walizeczki) są 
wyposażone w bezpieczny zamek 
zatrzaskowy i wewnętrzną pokrywę 
pośrednią, która utrzymuje narzędzia na 
swoich miejscach w czasie transportu. 
Od spodu znajdują się gumowe nóżki 
zapobiegające przesuwaniu się zasobnika 
podczas pracy.
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ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. kat.: T1221

Nr artykułu: 167240100

• Nasadki 12-kątne dł. normalna, 10–32 mm
• Grzechotka z przełącznikiem kierunku pracy
• Przegub uniwersalny 
• Pokrętło poprzeczne z przejściówką ³⁄₈" na ½"

21
elementów

399 zł

½"
CHWYT

ZESTAW NASADEK I NARZĘDZI

Oznacz. kat.: T1268

Nr artykułu: 167580109

• Nasadki 12-kątne dł. normalna, 10–32 mm
• Grzechotka z przełącznikiem kierunku pracy i akcesoria
• Klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, szczypce
• Wybór grotów wymiennych oraz pokrętło do nich

68
elementów

999 zł

½"
CHWYT

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. kat.: T1221-6

Nr artykułu: 167240209

• Nasadki 6-kątne dł. normalna, 10–32 mm
• Grzechotka z przełącznikiem kierunku pracy
• Przegub uniwersalny 
• Pokrętło poprzeczne z przejściówką ³⁄₈" na ½"

21
elementów

299 zł

½"
CHWYT

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. kat.: T3418-6

Nr artykułu: 167380104

• Nasadki 6-kątne dł. normalna, 19–50 mm
• Pokrętło grzechotkowe 72-ząbkowe, z szybkim zwalnianiem

18
elementów

1 249 zł

¾"
CHWYT

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

ZESTAWY NARZĘDZI 
NASADOWYCH 

ESSENTIAL

POCZUJ RÓŻNICĘ
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ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

Oznacz. kat.: TM106

Nr artykułu: 167220102

• Nasadki 6-kątne dł. normalna, 4–22 mm
• Nasadki 12-kątne dł. normalna, 19–32 mm
• Nasadki 6-kątne długie, 6–13 mm
• Nasadki do świec zapłonowych 16 i 21 mm
• Grzechotki ¼" i ³⁄₈" z przełącznikiem kierunku pracy i akcesoria
• Klucze płasko-oczkowe i nastawne
• Klucze przegubowe dwustronne
• Wybór grotów wymiennych oraz pokrętło do nich

106
elementów

1 199 zł

¼"
CHWYT

CHWYT

½"
CHWYT

GRZECHOTKI Z PRZECHYLNĄ GŁOWICĄ

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Chwyt: Oferta 
specjalna:

1400-72SN 186900106 104,90 zł

3800-72SN 186900205 119,90 zł

1200-72SN 186900304 139,90 zł

¼"
CHWYT

CHWYT

½"
CHWYT

• Krótka grzechotka drobnoząbkowa z głowicą przechylną
• Krótka rękojeść ułatwia pracę w miejscach o 

ograniczonej przestrzeni
• Głowica osadzona przegubowo, z mechanizmem 

blokady przy różnych kątach przechyłu
• Mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy, zapewniający  

kąt postępu 5 stopni
• Szybka i łatwa zmiana kierunku pracy dokonywana 

tarczką
• Smukła budowa w połączeniu z dwukomponentową 

rękojeścią zapewnia dodatkowy komfort pracy

IDEALNA DO PRACY PRZY OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

WALIZKI DO
ZESTAWÓW 
NASADOWYCH

CHOWANA
RĄCZKAZAMEK 

ZATRZASKOWYWYTRZYMAŁE 
ZAWIASY

NADAJE 
SIĘ W 

CAŁOŚCI DO 
RECYKLINGU
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ZESTAW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

819 złOznacz. kat.: TEDIMM

Nr artykułu: 270190101

• Suwmiarka cyfrowa
• Mikrometr
• Czujnik zegarowy ze statywem TED

Rozmiar zasobnika

3
elementy

ZESTAW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

229 złOznacz. kat.: TTBM

Nr artykułu: 270170103

• Suwmiarka
• Linijka stalowa i rysik
• Kątownik ze stopką TT

Rozmiar zasobnika

4
elementy

NARZĘDZIA 
POMIAROWE

GDY DOKŁADNOŚĆ JEST SPRAWĄ KLUCZOWĄ
Postaw na profesjonalizm

Narzędzia pomiarowe są często pomijane na etapie kompletowania narzędzi 
do warsztatu, a nie powinny być. Drobny błąd w pomiarze wystarczy, aby 
zdyskwalifikować całą wykonaną pracę. Zainwestuj w wysokiej jakości narzędzia 
pomiarowe i traserskie, które będą służyć dłużej i zachowają dokładność przez wiele lat.

Gama narzędzi pomiarowych Teng Tools została opracowana z myślą o wymaganiach 
użytkowników sektora motoryzacyjnego i przemysłowego. Wysoka dokładność, niski 
stopień niepewności i weryfikowalność metod pomiarowych są standardem!

ZESTAW POMIAROWY

479 zł
Oznacz. kat.: TTDCM

Nr artykułu: 282710102

• Suwmiarka cyfrowa
• Multimetr
• Sprawdzian do gwintów 

i szczelinomierz

TTD

Rozmiar zasobnika

4
elementy

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.22
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SUWMIARKA

149 złOznacz. kat.: CALV150

Nr artykułu: 270220106

• Mierzy wysokość, szerokość, 
głębokość i rozstaw

• Podziałki: metryczna i calowa

150 mm

MULTIMETR CYFROWY

109 złOznacz. kat.: DM550

Nr artykułu: 278010103

• Bardzo duży wyświetlacz cyfrowy
• W komplecie kabelki pomiarowe
• W załączeniu 2 baterie AAA

250 V AC / DC

KĄTOWNIK KOMBINOWANY

379 złOznacz. kat.: SQAC300

Nr artykułu: 270300106

• Podziałka metryczna i calowa
• Odwracalny kątomierz, nastawna 

przykładnia kątowa i głowica środkująca

300 mm

RYSIK

15,90 złOznacz. kat.: SCR02

Nr artykułu: 270290109

• Twarda końcówka z węglika wolframu 
(twardość K20)

• Wygodny zaczep klipsowy do kieszonki

Długość 150 mm | Średnica wierzchołka 6 mm

SUWMIARKA CYFROWA

199 złOznacz. kat.: CALD150

Nr artykułu: 270230105

• Mierzy wysokość, szerokość, 
głębokość i rozstaw

• Podziałki: metryczna i calowa

150 mm

PRZYMIARY TAŚMOWE
• Tylko metryczne
• Trwała obudowa z tworzywa ABS z gumopodobnym uchwytem

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Długość: Oferta 
specjalna:

MT03MM 131920100 3 m 19 zł
MT05MM 131920209 5 m 29 zł

ALUMINIOWE KĄTOWNIKI WARSZTATOWE
• Ramię długie ze stali nierdzewnej, ramię krótkie z aluminium
• Głęboko trawione napisy

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Długość: Oferta 
specjalna:

SQAA200 237780101 200 mm 69,90 zł
SQAA250 237780200 250 mm 74,90 zł

Suwmiarka służy do pomiaru 
wymiarów liniowych, takich jak 
długość, średnica i głębokość.
Może mierzyć wymiary zewnętrzne, 
jak również wewnętrzne.
Dostępne są z noniuszem 
standardowym lub cyfrowym. 
Suwmiarki są niezbędne przy 
wykonywaniu dokładnych, 
precyzyjnych prac. Lepsze narzędzia 
zapewniają lepsze rezultaty.
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WKRĘTAKI 
I GROTY 
WYMIENNE

ZESTAW BARDZO DŁUGICH WKRĘTAKÓW 
Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

179 zł
Oznacz. kat.: TTXMD41N

Nr artykułu: 263040107

• Wkrętaki o długich trzonach, jeden do grotów i drugi do nasadek 
• Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach
• Nasadki z chwytem ¼"

TTX
Rozmiar zasobnika

41
elementów fpzth6

ZESTAW GROTÓW 
UDAROWYCH

Oznacz. kat.: TBBSI27

Nr artykułu: 273040105

• Przeznaczone do przenoszenia 
dużych momentów

• Dostarczany w oryginalnej 
kasecie Teng Tools do grotów

27
elementów

pz
ht
r6 159 zł

ZESTAW GROTÓW, 
PRZYPINANY

Oznacz. kat.: THBS22

Nr artykułu: 273010108

• Oprawka do grotów z zapinanym 
pierścieniem, umożliwiającym 
zawieszenie przy pasie lub 
dołączenie linki zabezpieczającej 
podczas pracy na wysokości

• W zestawie również adapter do 
nasadek z chwytem ¼"

22
elementy

pz
ht
f

59 zł

179 zł

Oznacz. kat.: WRMD10N

Nr artykułu: 174510107

• Dostarczany w wieszaku ściennym 
wraz z elementami mocującymi

10
elementów fpz

ZESTAWY WKRĘTAKÓW

209 zł

Oznacz. kat.: MD910N

Nr artykułu: 185880101

• Zawiera wkrętak płaski 3 mm izolowany

10
elementów fpz v

1000 V

74,90 zł

Oznacz. kat.: MD906N5

Nr artykułu: 282890102

• Zestaw wkrętaków płaskich

5
elementów f

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

TT-MV PLUSSTAL STOPOWAO WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
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ZESTAW IZOLOWANYCH 
WKRĘTAKÓW I SZCZYPIEC

849 zł

Oznacz. kat.: TV18N

Nr artykułu: 178700100

18
elementów fpz v1000 V

CHROŃ SIĘ PRZED PORAŻENIEM
PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM
WIĘCEJ NIŻ POKRYCIE TWORZYWEM SZTUCZNYM
Wiele standardowych wkrętaków ma rękojeści wykonane z 
nieprzewodzących materiałów, ale nie stanowi to gwarancji 
niezawodnej izolacji. Wszystkie izolowane wkrętaki Teng Tools są 
w całości projektowane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego, 
tak aby były odporne na napięcie do 1000 V. 

Oczywiście narzędzia te są wykonane ze stali, więc 
nieprzewodząca powłoka, aby spełniać swoją rolę musi 
pozostawać nienaruszona. Dlatego ważne jest, aby przed każdym 
użyciem sprawdzać wkrętak pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 
Nie jest to narzędzie, którego można w razie potrzeby użyć jako 
pręta do podważania, skrobaka do podłogi lub młotka. Zawsze 
używaj do danej pracy właściwego narzędzia!

IZOLACJA

DO 1000 V
1000 V

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

Oznacz. kat.: TTV706N

Nr artykułu: 245620109

6
elementów

TT

Rozmiar zasobnika

fpz v1000 V

119 zł

Wyjątkowo cienkie trzony, zapewniające łatwość dostępu

NOWOŚĆ
®ZESTAW IZOLOWANYCH WKRĘTAKÓW 

Z WYMIENNYMI TRZONAMI

139 zł

Oznacz. kat.: TTV710N

Nr artykułu: 282670108

• Wymienne trzony
• Dostarczany z dwiema różnymi rękojeściami
• Budowa trzonu wysmukła, ułatwiająca dostęp

10
elementów

TT

Rozmiar zasobnika

fpz v
1000 V

NOWOŚĆ

IZOLACYJNE RĘKOJEŚCI WKRĘTAKOWE

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Wymiary: Oferta 
specjalna:

MDV710 282900109 Mały 22,90 zł
MDV700 282900208 Duży 24,90 zł

NOWOŚĆ

IZOLACYJNE TRZONY WKRĘTAKOWE

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Opis: Oferta 
specjalna:

MDV731 282910108 Płaski      
3 mm 10,90 zł

MDV732 282910207 Płaski      
4 mm 13,90 zł

MDV733 282910306 Płaski   
5,5 mm 15,90 zł

MDV734 282910405 Płaski    
6,5 mm 16,90 zł

MDV751 282910504 PH1 13,90 zł
MDV752 282910603 PH2 16,90 zł
MDV771 282910702 PZ1 13,90 zł
MDV772 282910801 PZ2 16,90 zł

NOWOŚĆ

www.tengtools.com

25



ZESTAW KLUCZY PŁASKO-
OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

459 zł
Oznacz. kat.: 6508RSMM

Nr artykułu: 167160100

• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
• Klucze z mechanizmem 

zapadkowym 72-ząbkowym
• Dla zmiany kierunku pracy należy 

założyć klucz drugą stroną

8
elementów mm

ZESTAW KLUCZY 
PŁASKO-OCZKOWYCH

179 zł
Oznacz. kat.: 6510A

Nr artykułu: 117430108

• 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
• Kąt odsadzenia 15° ułatwia pracę na płaskich 

powierzchniach
• Konstrukcja chwytu typu „Hip Grip” Teng Tools

10
elementów mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-
OCZKOWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH

199 zł

Oznacz. kat.: 8512A

Nr artykułu: 238180103

• 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
• Kąt odsadzenia 15° ułatwia pracę na płaskich 

powierzchniach
• Konstrukcja chwytu typu „Hip Grip” Teng Tools
• Antypoślizgowa konstrukcja chwytu na 

otwartym końcu klucza

12
elementów mm

KLUCZE 
WARSZTATOWE

WYKONUJ CODZIENNĄ PRACĘ MOŻLIWIE NAJLEPIEJ

Klucze warsztatowe występują w różnych kształtach, służą do dokręcania 

lub odkręcania nakrętek i śrub. Sprawą zasadniczą dla danego zestawu 

jest, czy klucze są w rozmiarach metrycznych czy calowych. Oto kilka 

przydatnych wskazówek dotyczących używania kluczy:

• Nigdy nie zakładaj klucza na łeb śruby lub nakrętki na siłę, 

ponieważ może to uszkodzić krawędź chwytową klucza.

• Klucze są zaprojektowane do używania z odpowiednią siłą, 

należy uważać, aby nie przykładać nadmiernej siły, ponieważ 

może to spowodować zsunięcie się klucza z łba śruby lub nakrętki, 

powodując obrażenia.

• Nigdy nie uderzaj młotkiem w rękojeść klucza aby wymusić ruch.
HIP GRIP AND ANTI-SLIP

15

HIP GRIP AND ANTI-SLIP

15

„Hip Grip"

Koncept „Hip Grip” 
opracowany przez 

Teng Tools polega na 
tym, że powierzchnia 

robocza szczęk klucza 
naciska na powierzchnie 

płaskie nakrętki lub 
śruby, a nie na naroża. 
Pozwala to zapobiegać 

uszkodzeniom łbów 
nakrętek i śrub, a także 
umożliwia chwytanie 
tych, które już mają 
uszkodzone naroża.

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.26



KLUCZE DWUSTRONNE PŁASKIE

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Wymiary: Oferta 
specjalna:

663032 282850106 ¼" x ⁵⁄₁₆" 13,90 zł
663436 282850205 ³⁄₈" x ⁷⁄₁₆" 19,90 zł
663840 282850304 ½" x ⁹⁄₁₆" 20,90 zł
664244 282850403 ⁵⁄₈" x ³⁄₄" 27,90 zł
664648 282850502 ¹³⁄₁₆" x ⁷⁄₈" 29,90 zł
665052 282850601 ¹⁵⁄₁₆" x 1" 49,90 zł
665456 282850700 1-¹⁄₈" x 1-¼" 62,90 zł

KLUCZE DWUSTRONNE OCZKOWE

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Wymiary: Oferta 
specjalna:

673032 282860105 ¼" x ⁵⁄₁₆" 23,90 zł
673436 282860204 ³⁄₈" x ⁷⁄₁₆" 25,90 zł
673840 282760303 ½" x ⁹⁄₁₆" 27,90 zł
674244 282860402 ⁵⁄₈" x ³⁄₄" 45,90 zł
674648 282860501 ¹³⁄₁₆" x ⁷⁄₈" 59,90 zł
675052 282860600 ¹⁵⁄₁₆" x 1" 73,90 zł
675456 282860709 1-¹⁄₈" x 1-¼" 75,90 zł

www.tengtools.com

289 zł

Oznacz. kat.: TTX6607

Nr artykułu: 282680107

TTX
Rozmiar zasobnika

7
elementów AF

259 zł

Oznacz. kat.: 6607AF

Nr artykułu: 282830108

7
elementów AF

ZESTAWY KLUCZY DWUSTRONNYCH PŁASKICH

¼" x ⁵⁄₁₆" ³⁄₈" x ⁷⁄₁₆" ½" x ⁹⁄₁₆"
⁵⁄₈" x ³⁄₄" ¹³⁄₁₆" x ⁷⁄₈" ¹⁵⁄₁₆" x 1"
1-¹⁄₈" x 1-¼"

Rozmiary kluczy w zestawie:

Dostępne w zasobniku narzędziowym 
lub futerale zwijanym

NOWOŚĆ
®

NOWOŚĆ
®

Oznacz. kat.: TTX6707

Nr artykułu: 282690106

399 złTTX
Rozmiar zasobnika

7
elementów AF

369 zł

Oznacz. kat.: 6707AF

Nr artykułu: 282840107

7
elementów AF

ZESTAWY KLUCZY DWUSTRONNYCH OCZKOWYCH

¼" x ⁵⁄₁₆" ³⁄₈" x ⁷⁄₁₆" ½" x ⁹⁄₁₆"
⁵⁄₈" x ³⁄₄" ¹³⁄₁₆" x ⁷⁄₈" ¹⁵⁄₁₆" x 1"
1-¹⁄₈" x 1-¼"

Rozmiary kluczy w zestawie:

Dostępne w zasobniku narzędziowym 
lub futerale zwijanym
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE SERIA P

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Chwyt: Zakres Nm: Oferta 
specjalna:

3892P060 237700109 ³⁄₈" 12–60 449 zł
3892P100 237700208 ³⁄₈" 20–100 459 zł
1292P100 237700307 ½" 20–100 459 zł
1292P200 237700406 ½" 40–200 489 zł
1292P320 237700505 ½" 60–320 929 zł
3492P500 237700604 ¾" 100–500 1 149 zł

DOTYCZĄCE NARZĘDZI 
DYNAMOMETRYCZNYCH

TAK

Używać ostrożnie
Klucz dynamometryczny 
to przyrząd pomiarowy, z 
którym należy obchodzić 

się delikatnie.

Wyzerować 
nastawienie

Po użyciu ustawić moment 
obrotowy na wartość 

najniższą. W przeciwnym 
wypadku, z czasem, 

sprężyny wewnątrz klucza 
mogą utracić swe normalne 

naprężenie.

Przechowywać 
bezpiecznie

Wszystkie przyrządy 
dynamometryczne powinny 

być przechowywane w 
oryginalnym pudełku.

Traktować beztrosko
Nie rzucać klucza 

dynamometrycznego 
ani nie przeciążać go 
przez przedłużanie 

ramienia rurą

Trzymać w warunkach 
sprzyjających korozji

Nie przechowywać w 
miejscach narażonych 
na wysokie lub niskie 
temperatury i wysoką 

wilgotność.

Używać bez środków 
ochrony osobistej

Podczas używania kluczy 
lub innych produków 
dynamometrycznych 
zalecamy używanie 

okularów ochronnych.

Nigdy nie używać klucza 
dynamometrycznego do 
odkręcania zaciętych 

śrub.

Używać jako 
długiej dźwigni

NIE

Dbać o klucz
Klucze 

dynamometryczne 
powinny być stale 

oczyszczane i 
corocznie kalibrowane.

PORADY 
PRAKTYCZNE

NOWOŚĆ
®

Do użytku z narzędziami dynamometrycznymi z wymiennymi główkami (katalog 2020 str. 322–324)

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Chwyt: Rozmiar 
główki:

Zakres Nm: Oferta 
specjalna:

1292P912 282870104 ½" 9x12 mm 20–100 539 zł
1292P418 282870203 ½" 14x18 mm 40–200 569 zł

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.28
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SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE

59 złOznacz. kat.: MB442-8

Nr artykułu: 74210204

• Stal chromowo-molibdenowa
• Kąt ostrza 80°
• Funkcje użyteczne dla 

elektryków

8"

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE

69 złOznacz. kat.: MB442-8T

Nr artykułu: 109750208

• Stal chromowo-molibdenowa
• Kąt ostrza 80°
• Funkcje użyteczne dla 

elektryków

8"TPR

SZCZYPCE NASTAWNE

99 zł

Oznacz. kat.: MB482-10Q

Nr artykułu: 246120109

• Aby zsunąć szczęki wystarczy przyłożyć 
górną szczękę do chwytanego przedmiotu 
i nacisnąć przycisk - szybko i łatwo

10"

NOWOŚĆ
®

Oznacz. kat.: TEASD38

Nr artykułu: 282650100

• Wkrętak dynamometryczny 1–5 Nm
• Adapter ¼" kw. x ¼" sześciok.
• Wybór grotów długości 25 mm

38
elementów

TEA

Rozmiar zasobnika

1–5 Nm¼"
CHWYT

389 zł

ZESTAWY WKRĘTAKÓW DYNAMOMETRYCZNYCH

TT

Rozmiar zasobnika

Oznacz. kat.: TTSD38

Nr artykułu: 282640101

• Wkrętak dynamometryczny 1–5 Nm
• Adapter ¼" kw. x ¼" sześciok.
• Wybór grotów długości 25 mm

38
elementów 1–5 Nm¼"

CHWYT

339 zł

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY

299 złOznacz. kat.: 1492TSD

Nr artykułu: 282880103

¼"
CHWYT

1–5 Nm

Oznacz. kat.: TEDSD14

Nr artykułu: 282660109

• Wkrętak dynamometryczny 1–5 Nm
• Uchwyt szybkomocujący, pokrętło poprzeczne 

przesuwne typu T, przedłużacz elastyczny 6”, 
grzechotka do grotów, adapter ³⁄₈” kw. x ⁵⁄₁₆" sześciok.

• wkrętak udarowy ½", adapter do grotów ⁵⁄₁₆" sześciok.
• Wybór grotów o długościach 25 i 36 mm

95
elementówTED

Rozmiar zasobnika

1–5 Nm¼"
CHWYT

669 zł

SZCZYPCE
Co to są rękojeści   ?TPR
• Ergonomiczne rękojeści dwumateriałowe
• Lepiej pasują do ręki
• Dodatkowe wsparcie, gdy używamy większej siły
• Lżejsze

ZESTAW SZCZYPIEC

279 zł
Oznacz. kat.: WRMB04

Nr artykułu: 128330107

• Szczypce tnące boczne, kombinerki, 
szczypce spiczaste i nastawne

• Dostarczany w wieszaku ściennym 
wraz z elementami mocującymi

4
elementy TPR

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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WKRĘTAK 7 MM DO 
OPASEK ZACISKOWYCH

26,90 zł

Oznacz. kat.: MD503NA

Nr artykułu: 199910209

• Pasuje do najczęściej używanych 
opasek ślimakowych do węży, 
takich jak np. Jubilee®.

• Elastyczny trzon umożliwia 
użytkowanie w ciasnych miejscach

NITOWNICA RĘCZNA 
DŹWIGNIOWA

159 zł

Oznacz. kat.: HR30R

Nr artykułu: 151730108

• Do łączenia elementów 
metalowych, np. aluminiowych, 
ze stali zwyklej lub nierdzewnej

• Wygodne rękojeści z PCW

„2 W 1” CHWYTAK 
MAGNETYCZNY I DŁUGOPIS

34,90 zł

Oznacz. kat.: 585MP

Nr artykułu: 04200101

• Połączenie magnesu z długopisem
• Teleskopowy, z bardzo silnym 

magnesem, długość do 63 cm

MISKA MAGNETYCZNA Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO

44,90 zł

Oznacz. kat.: 580R

Nr artykułu: 174610204

• Średnica: 150 mm
• Szybko i łatwo uzyskujemy miejsce na 

drobne elementy, bez konieczności wiercenia

DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU
Narzędzia Teng stały się pierwszym wyborem wielu użytkowników 
przemysłowych na całym świecie. Nasz unikalny system „Get Organised” 
pozwala każdemu profesjonaliście stworzyć niestandardowy zestaw narzędzi, 
dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Narzędzia Teng są używane w najtrudniejszych warunkach na całym świecie, 
potwierdzając swą trwałość. Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie 
wysokiej jakości narzędzi ręcznych w rozsądnej cenie. Z naszych narzędzi 
korzystają firmy, które nie pozwalają sobie na kompromis z jakością. Nasz 
bogaty wachlarz produktów daje klientom możliwość skompletowania 
asortymentu narzędzi optymalnego pod względem jakości, zakresu i ceny.

Składuj metale, 
rury i inne 

materiały jak 
najbliżej wejścia.

Wyznacz miejsce 
na śmieci i odpady 
przeznaczone do 

wyrzucenia.

Wyznacz czystą przestrzeń 
roboczą, usytuowaną 

na dogodnej wysokości, 
stosownej do rodzaju 
wykonywanej pracy.

ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH 
Z KULISTĄ KOŃCÓWKĄ

52,90 zł

Oznacz. kat.: 1479MM

Nr artykułu: 112260104

• Kulista końcówka na długim ramieniu klucza 
umożliwia dostęp do wkrętu pod kątem do 25°

• Stal chromowo-wanadowa z czarnym 
wykończeniem powierzchni

mm h
9

elementów

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.

ZORGANIZUJ 
OPTYMALNIE 

SWÓJ 
WARSZTAT
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MŁOTEK CIESIELSKI Z MAGNETYCZNYM 

PRZYTRZYMYWANIEM GWOŹDZIA

79 zł

Oznacz. kat.: HMCH16M

Nr artykułu: 231840505

• Dwustronny, z okrągłym obuchem i pazurem do 
wyciągania gwoździ itp.

• Magnetyczny uchwyt gwoździa w główce obucha, do 
pozycjonowania gwoździa przed pierwszym uderzeniem

ŚCISK SZYBKOMOCUJĄCY

89 zł

Oznacz. kat.: CMQL150

Nr artykułu: 231500109

• Do ściskania wewnętrznego i zewnętrznego
• Ścisk dźwigniowy szybkomocujący o oryginalnej konstrukcji
• Siła zacisku 1780 N
• Zakres ściskania: 150 mm

LATARKI LED

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Waty: Lumeny: Oferta 
specjalna:

581N 199780107 1 100 109 zł
582N 199780206 1–3 250 129 zł
583N 199780305 3–5 550 149 zł

• Technologia CREE zapewnia długotrwałość świecenia
• Budowa odporna na wstrząsy i wodę wg. IPX6
• Baterie nabywane oddzielnie

ŚCISKI SZYBKOMOCUJĄCE

• Dźwignia o działaniu zapadkowym zapewnia 
szybkie zaciskanie z dużą siłą

• Mechanizm zapadkowy zapobiega nadmiernemu 
ściśnięciu i jest odporny na wibracje

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Siła zacisku: Rozwarcie 
maksymalne:

Oferta 
specjalna:

CMFQ25 231450206 3922 N 250 mm 229 zł
CMFQ30 231450305 4903 N 300 mm 289 zł

www.tengtools.com

Wyznacz czystą przestrzeń 
roboczą, usytuowaną 

na dogodnej wysokości, 
stosownej do rodzaju 
wykonywanej pracy.

Utrzymuj 
powierzchnię podłogi 

tak czystą, jak to 
możliwe i regularnie 

zamiataj. 

*Patrz, rozwiązania warsztatowe dotyczące 
przechowywania, katalog Teng Tools, str. 150
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KLUCZE NASTAWNE

• Podziałka przy szczękach pokazuje aktualne rozwarcie
• Rękojeść zaopatrzona w otwór do przymocowania linki 

zabezpieczającej przy pracy na wysokości.
• Skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z: ISO6787, 

ASME B.107.8M, DIN3117, BS6333, JISB4604 i SABS1211

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Długość: Rozwarcie: Oferta 
specjalna:

4001 105870059 100 mm 17 mm 43,90 zł
4002 105870109 150 mm 24 mm 44,90 zł
4003 105870208 200 mm 28 mm 54,90 zł
4004 105870307 250 mm 33 mm 69,90 zł
4005 105870406 300 mm 38 mm 89,90 zł
4006 105870505 375 mm 50 mm 179,90 zł

ZAPADKOWE KLUCZE MONTAŻOWE DO RUSZTOWAŃ

• Idealne do montażu rusztowań, regałów paletowych, systemów półek 
czy konstrukcji z płyt metalowych.

• Dwustronna nasadka grzechotkowa ma różne rozmiary z każdej ze stron

Oznacz. 
kat.:

Nr artykułu: Rozmiary: Oferta 
specjalna:

PGW1924 245200211 19 x 24 mm 109 zł
PGW2430 245200225 24 x 30 mm 199 zł

MATA WARSZTATOWA

89 zł

Oznacz. kat.: KP03

Nr artykułu: 231880303

• L x W x H: 480 x 320 x 30,5 mm
• Wykonana z twardej pianki EVA
• Posiada przegródki na drobne elementy

WÓZEK-LEŻANKA WARSZTATOWA

399 zł

Oznacz. kat.: TCA07

Nr artykułu: 231350109

• L x W x H: 1050 x 500 x 155 mm
• Sześć solidnych kółek i mocna konstrukcja
• Poduszka pod głowę z logo Teng Tools

NIEODZOWNE W WARSZTACIE
Klucze nastawne

Dobrej jakości klucz nastawny jest jednym z 
podstawowych narzędzi w zestawie. Możliwości 
stosowania tego klucza są tak różnorodne, że nie sposób 
je wszystkie wymienić, ale podstawową jego rolą jest 
umożliwienie pewnego dokręcania lub poluzowywania 
elementów śrubowych o różnych rozmiarach. Dzięki temu 
unika się konieczności sięgania po nowy klucz za każdym 
razem po natrafieniu na inny rozmiar nakrętki, śruby lub 
nowy przekrój rury.

Ruchoma szczęka w tych kluczach nie wystaje poza 
obręb główki (co zwykle jest główną przeszkodą przy 
korzystaniu z kluczy nastawnych), dzięki czemu nadają 
się do użytku w ciasnych miejscach. Wykonane są z 
wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z czarnym 
wykończeniem fosforanowym, co sprawia że są trwałe, i 
mogą sprostać wymaganiom każdego profesjonalnego 
warsztatu.

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny podane bez VAT i obowiązują pod warunkiem dostępności towaru.32
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NOŻYCZKI

79 zł
Oznacz. kat.: 497

Nr artykułu: 144140100

• Ostrza z wysokowęglowej stali nierdzewnej 
zapewniają dokładne cięcie

• Przecinają miękkie materiały o grubości do 22 mm
• Wygodne uchwyty z dwukomponentowego 

materiału

PROFESJONALNA PIŁKA RAMKOWA DO METALU

87,90 złOznacz. kat.: 701N1

Nr artykułu: 186910204

• Brzeszczot 12", 24 zęby/cal, ze szwedzkiej 
stali M2 HSS gwarantuje długotrwałą jakość

• Możliwość ustawienia brzeszczotu z 
przechyłem 45° oraz 90°

NÓŻ UNIWERSALNY SKŁADANY

59,90 zł
Oznacz. kat.: 712

Nr artykułu: 173220203

• Składa się jak scyzoryk
• Mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu 

otwarciu noża
• Dostarczany z trzema zapasowymi ostrzami Teng Tools

Wybór odpowiedniego narzędzia tnącego do danego 
zastosowania jest sprawą kluczową dla bezpiecznego i 
skutecznego wykonania pracy. Od noży uniwersalnych, 

nożyc do blachy i piłek ramkowych, po nożyce do 
cięcia prętów – mamy wszelkie potrzebne Ci narzędzia.

Czy możesz to przeciąć?

100 ZAPASOWYCH OSTRZY 

DO NOŻY UNIWERSALNYCH

Oznacz. kat.: 
710-100

Nr artykułu: 
105861207

79,90 zł

MOCNY NÓŻ UNIWERSALNY

34,90 złOznacz. kat.: 710N

Nr artykułu: 118260108

• Ergonomiczny kształt z miękką, antypoślizgową częścią 
chwytową rękojeści

• Ostrze wysuwane 3-stopniowo zapewnia bezpieczne 
użytkowanie i przechowywanie

• Dostarczany z dwoma zapasowymi ostrzami Teng Tools
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DYSTRYBUTOR:
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