
Doradztwo
Przetestujcie Państwo nasze rozwiązania - do waszej dyspozycji stoją 

nasi inżynierowie produktu. Zorganizujemy dla Państwa pokaz narzędzi, 

doradzimy w zakresie doboru złączek i narzędzi. Poniżej nasz dane 

kontaktowe:

Telefon: +48 22 6141815     

E-mail: Marek.Baranski@Emerson.com

Oszczędzając na czasie, nie tracimy 
jakości.
Z profesjonalnymi narzędziami pracują 
Państwo nie tylko zauważalnie szyb-
ciej, ale także z poczuciem pewności  
utrzymania standardów.

PROFESJONALONE NARZĘDZIA  
DO SZAF ROZDZIELCZYCH

K 301/4 K
Praska ręczna do tulejek kablowych   
pojedynczych i podwójnych  

Silne, ale lekkie - od 0,14 - 10 mm² 
Skoncentrowanie się na ergonomii, lekkości nadaje prasce K301/4K zupełnie nowy wymiar.     

To jedno z najbardziej przyjazne dla użytkownika narzędzie do zaprasowywania tulejek kablowych.    

Tylko 350 gramów, a mamy urządzenie zapewniające odpowiednia siłę do zaprasowanie tulejek do 10mm2.   

Specjalne, zapewniające pewne ułozenie narzędzia w dłoni, bezślizgowe tworzywo, czyni pracę komfortową. 

Czteroboczne zaprasowanie pozwala na idealne mocowanie tulejek w aparatach elektrycznych.    

System zębatkowy pozwala na uzyskanie za kazdym razem powtarzalnego efektu zaprasowania - zawsze   

pewnie i szybko.

Nr kat.: K3014K

SZYBKA I PEWNA OBRÓBKA OKABLOWANIA

Certyfikaty
Wymagania stawiane przed producentami rozdzielni dotyczą 

bezpieczeństwa, jakości, ale także wygody podczas ich budowy oraz 

serwisowania. Zastosowanie systemu Klauke, tzn. złączka+narzędzie 

gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości. Potwierdzone to jest wieloma 

certyfikatami.

O KLAUKE
Klauke jest przodującym dostawcą systemowego rozwiązania w zakresie 

połączeń elektrycznych - złączek, narzędzi oraz urządzeń pomiarowych. Dbamy 

o ich najwyższy poziom jakości już na etapie produkcji, ale także zapewniamy 

profesjonalny serwis narzędzi w naszych centrach serwisowych. znajdujących 

się w wielu krajach.

EK 50 ML
Praska elektromechaniczna  

Gwarantuje szybszą i łatwiejszą pracę 
niż Państwa dotychczasowe narzędzia.
KLAUKE EK50ML to praska ręczna ze wspomaganiem elektrycznym.

Wszystkie funkcje sterowane są przy użyciu tylko jednego przycisku, a zakres działania to od 0,14 do 

50mm^. Zadanie ułatwia możliwość szybkiej wymiany szczęk. Najważniejszym jest osiągnięcie powt-

arzalnej jakości zaprasowań, przy minimalizacji siły koniecznej do ich wykonania.

Obsługa jest bardzo prosta: lekki nacisk na "spust" włączający pozwala na przymknięcie szczęk i usta-

wienie złączki i żyły, następnie mocniejszy nacisk na "spust" uruchamia silnik i następuje zaprasowanie. 

Całą operacja elektryczna trwa max. 1,5 sekundy, a akumulator pozwala na około 300 operacji.

Nr kat.: EK50ML

  

Poręczna walizka

Praska EK50ML KLAUKE dostarczana jest w praktycznej walizce z 

wytrzymałego tworzywa sztucznego. Obejmuje ona: praskę z  

1 akumulatorem, ładowarkę oraz szczęki do złączek izolowanych 

0,5 - 6 mm2

W ofercie są szczęki do różnych typów złączek, końcówek 

kablowych - wymagają one osobnego zamówienia, a w walizce 

przewidziano miejsce na nie. 

bis zu 

  20   
Handkraft /  

Crimpung

kg
ca.

   2   
Handkraft /  

Crimpung

kg

Nie tylko lepsze, ale chronią zdrowie.

Wielokrotne, przewlekłe bóle nadgarstków zna niemal każdy, kto musiał 

zaprasowywać duże ilości złączek. Abby uchronić pracowników przed kontuzją.   

lepiej zaopatrzyć się w praskę KLAUKE EK 50 ML.
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Gustav Klauke GmbH Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Auf dem Knapp 46 E-Mail: Klauke-Info@Emerson.com
D-42855 Remscheid Internet: www.klauke.com



ESM 50
Nożyce akumulatorowe  

  
Tnie co popadnie! *
Nożycami KLAUKE ESM50 mogą Państwo ciąć wszystkie typy żył Cu i Al. Nowa konstrukcja głowicy i os-

trzy pozwala na bezproblemowe cięcie, także "linek", jak i bardzo krótkich odcinków. 

Sterują Państwo narzędziem o przy użyciu tylko jednego przycisku. Możliwość wycofania ostrzy w każdym 

momencie do dowolnej pozycji pozwala na korektę błędu. Nożyce pozwalają na bezpieczną i efektywną 

pracę. 

Nr kat.: ESM50CFB (akumulator BOSCH)
Nr kat.: ESM50CFM (akumulator MAKITA) 

Łatwe ustawienie momentu
Bardzo dużo złączek, czy też aparatów znajdujących sie w szafach rozdzielczych wymaga dokręcenia 

ich z odpowiednim momentem - praktyczny zestaw wkrętaków z wymiennymi rękojeściami jest 

doskonała propozycją. Ustawienie odpowiedniego momentu w rękojeści jest bardzo proste, a zestaw 

grotów pozwala na dobranie odpowiedniego do jednego z  kilku najpopularniejszych typów śrub.

Zestawy wkrętaków dynamometrycznych:
0,6 - 1,5 Nm, nr kat.: KL38715
1,5 - 3,0 Nm, nr kat.: KL38830
3,0 - 5,4 Nm, nr kat.: KL38954

  

LS 50 FLEX
Otwornica akumulatorowa  

System KLAUKE
wykrojniki szybkiej wymiany z akcesoriami

Speed Punch to rewolucyjny system wykrojników z opatentowanym   

sposobem mocowania. Umożliwia on szybkie usunięcie wykrojnika i  

matrycy ze śruby pociągowej.

System zatrzasku pozwala na szybkie przygotowanie zestawu do pracy,  

system nie wymaga stosowania wkładek dystansowych. W ten sposób  

pracują Państwo szybko, precyzyjnie i czysto. 

Kompaktowa i szybka
Otwornica LS50FLEX to nie tylko szybsza praca. To także podniesienie komfortu tej pracy oraz jej 

szybkości, np. w ciągu 22 minut mamy w pełni naładowany akumulator. Stosują Państwo otwornicę  

LS50FLEX nie tylko przy otworowaniu w stali zwykłej, ale także w stali nierdzewnej. Dzięki zwartej  

budowie oraz obracalnej w zakresie 360 otwornica pozwala na pracę w miejscach trudnodostępnych.  

Otwornica LS50FLEX jest profesjonalnym narzędziem przeznaczonym do pracy ciągłej. Zwarta  

ergonomiczna budowa, doskonałe wyważenie pozwala na pracę długotrwała, dodatkowo wbudowany 

sensor ciśnienia chroni wykrojniki przed zbyt szybkim zużyciem.

Nr kat.: LS50FLEXCFB (akumulator BOSCH)
Nr kat.: LS50FLEXCFM (akumulator MAKITA)

Speed Punch w zestawie.
Zestaw zawiera śruby pociągowe, klamry zatrzaskowe, wykrojniki oraz 
podstawy w zakresie ISO 16-40, przeznaczone do otworowania w stali 
zwykłej, tworzywie sztucznym i aluminium.
Nr kat.: 52055439SET

Szeroki wybór kształtów

Okrągłe, kwadratowe czy kształty specjalne - 

mogą Państwo dopasować nasze wykrojniki 

do swoich potrze.

EKM 60 ID
Akumulatorowa praska  
hydrauliczna  

Jedna do wszystkiego: 10 - 240mm²   
bez wymiany matryc
Łatwiej się nie da: używając praski KLAUKE EKM60ID zaprasują Państwo żyły Cu i Al aż do 240 mm2 - bez tulejek, 

czy też matryc. Opatentowany system dwustopniowego tłoka pozwala na szybkie i łatwe zaprasowanie różnych 

typów żył - wielodrutowych, "linek", także żył kabli sterowniczych, ale także żył uszczelnionych bądź pocienionych.  

 

Jedno naciśnięcie włącznika wystarczy - EK60ID zaprasowuje tak długa, aż osiągnięte zostanie odpowiednie ciśnienia, 

a złącze stawi ostateczny opór. Po tym tłok cofa się automatycznie, a operator może go zatrzymać w dowolnej pozycji, 

aby przystąpić do następnego zaprasowywania. Dla Państwa bezpieczeństwa oraz dla jakości złącza, urządzenie poin-

formuje o błędzie, a odpowiednie oprogramowanie pozwoli na wydrukowanie protokołu (połączenie via Bluetooth)

Nr kat.: EKM60IDCFB (akumulator BOSCH)
Nr kat.: EKM60IDCFM (akumulator MAKITA)

 

EKM 60/22
Akumulatorowa praska hydrauliczna  

Doskonałe narzędzie także do 
końcówek DIN
Praska EKM6022 charakteryzuje sie bardzo szerokim zakresem pracy od 6 do 300 mm2, a dzięki bo-

gatemu wyborowi matryc daje możliwość zaprasowanie wszystkich typów końcówek i złączek.

Dzięki systemowi obsługi jednym przyciskiem oraz wyświetlaczowi LCD, który pokazuje informacje o 

pracy narzędzia, ma także masie 3kg, praska ta jest doskonałym wyborem. Narzędzie komunikuje się z 

operatorem przy użyciu sygnałów wyświetlanych na zintegrowanym ekranie LCD. Możliwość przesłania 

via Bluetooth protokołu pracy, pozwala na sporządzenie pełnej dokumentacji jakościowej. 

Nr kat.: EKM6022CFB (akumulator BOSCH)
Nr kat.: EKM6022CFM (akumulator MAKITA)

WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE
3 praktyczne zestawy

* - przeznaczone do cięcia żył wielodrutowych, "linek" Cu i al do o 50mm, a także drutów Cu do o 20mm, 

a Al do o 50mm. Pozwalają także na cięcie żył kabli sektorowych. Nie wolno stosować do cięcia linek 

stalowych oraz żył z rdzeniem stalowym.

Profesjonalne narzędzia KLAUKE pozwalają na wybór 
akumulatora BOSCH lub MAKITA, zgodnie z preferencjami 

użytkownika.
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gatemu wyborowi matryc daje możliwość zaprasowanie wszystkich typów końcówek i złączek.

Dzięki systemowi obsługi jednym przyciskiem oraz wyświetlaczowi LCD, który pokazuje informacje o 

pracy narzędzia, ma także masie 3kg, praska ta jest doskonałym wyborem. Narzędzie komunikuje się z 

operatorem przy użyciu sygnałów wyświetlanych na zintegrowanym ekranie LCD. Możliwość przesłania 

via Bluetooth protokołu pracy, pozwala na sporządzenie pełnej dokumentacji jakościowej. 

Nr kat.: EKM6022CFB (akumulator BOSCH)
Nr kat.: EKM6022CFM (akumulator MAKITA)

WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE
3 praktyczne zestawy

* - przeznaczone do cięcia żył wielodrutowych, "linek" Cu i al do o 50mm, a także drutów Cu do o 20mm, 

a Al do o 50mm. Pozwalają także na cięcie żył kabli sektorowych. Nie wolno stosować do cięcia linek 

stalowych oraz żył z rdzeniem stalowym.

Profesjonalne narzędzia KLAUKE pozwalają na wybór 
akumulatora BOSCH lub MAKITA, zgodnie z preferencjami 

użytkownika.



Doradztwo
Przetestujcie Państwo nasze rozwiązania - do waszej dyspozycji stoją 

nasi inżynierowie produktu. Zorganizujemy dla Państwa pokaz narzędzi, 

doradzimy w zakresie doboru złączek i narzędzi. Poniżej nasz dane 

kontaktowe:

Telefon: +48 22 6141815     

E-mail: Marek.Baranski@Emerson.com

Oszczędzając na czasie, nie tracimy 
jakości.
Z profesjonalnymi narzędziami pracują 
Państwo nie tylko zauważalnie szyb-
ciej, ale także z poczuciem pewności  
utrzymania standardów.

PROFESJONALONE NARZĘDZIA  
DO SZAF ROZDZIELCZYCH

K 301/4 K
Praska ręczna do tulejek kablowych   
pojedynczych i podwójnych  

Silne, ale lekkie - od 0,14 - 10 mm² 
Skoncentrowanie się na ergonomii, lekkości nadaje prasce K301/4K zupełnie nowy wymiar.     

To jedno z najbardziej przyjazne dla użytkownika narzędzie do zaprasowywania tulejek kablowych.    

Tylko 350 gramów, a mamy urządzenie zapewniające odpowiednia siłę do zaprasowanie tulejek do 10mm2.   

Specjalne, zapewniające pewne ułozenie narzędzia w dłoni, bezślizgowe tworzywo, czyni pracę komfortową. 

Czteroboczne zaprasowanie pozwala na idealne mocowanie tulejek w aparatach elektrycznych.    

System zębatkowy pozwala na uzyskanie za kazdym razem powtarzalnego efektu zaprasowania - zawsze   

pewnie i szybko.

Nr kat.: K3014K

SZYBKA I PEWNA OBRÓBKA OKABLOWANIA

Certyfikaty
Wymagania stawiane przed producentami rozdzielni dotyczą 

bezpieczeństwa, jakości, ale także wygody podczas ich budowy oraz 

serwisowania. Zastosowanie systemu Klauke, tzn. złączka+narzędzie 

gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości. Potwierdzone to jest wieloma 

certyfikatami.

O KLAUKE
Klauke jest przodującym dostawcą systemowego rozwiązania w zakresie 

połączeń elektrycznych - złączek, narzędzi oraz urządzeń pomiarowych. Dbamy 

o ich najwyższy poziom jakości już na etapie produkcji, ale także zapewniamy 

profesjonalny serwis narzędzi w naszych centrach serwisowych. znajdujących 

się w wielu krajach.

EK 50 ML
Praska elektromechaniczna  

Gwarantuje szybszą i łatwiejszą pracę 
niż Państwa dotychczasowe narzędzia.
KLAUKE EK50ML to praska ręczna ze wspomaganiem elektrycznym.

Wszystkie funkcje sterowane są przy użyciu tylko jednego przycisku, a zakres działania to od 0,14 do 

50mm^. Zadanie ułatwia możliwość szybkiej wymiany szczęk. Najważniejszym jest osiągnięcie powt-

arzalnej jakości zaprasowań, przy minimalizacji siły koniecznej do ich wykonania.

Obsługa jest bardzo prosta: lekki nacisk na "spust" włączający pozwala na przymknięcie szczęk i usta-

wienie złączki i żyły, następnie mocniejszy nacisk na "spust" uruchamia silnik i następuje zaprasowanie. 

Całą operacja elektryczna trwa max. 1,5 sekundy, a akumulator pozwala na około 300 operacji.

Nr kat.: EK50ML

  

Poręczna walizka

Praska EK50ML KLAUKE dostarczana jest w praktycznej walizce z 

wytrzymałego tworzywa sztucznego. Obejmuje ona: praskę z  

1 akumulatorem, ładowarkę oraz szczęki do złączek izolowanych 

0,5 - 6 mm2

W ofercie są szczęki do różnych typów złączek, końcówek 

kablowych - wymagają one osobnego zamówienia, a w walizce 

przewidziano miejsce na nie. 

bis zu 

  20   
Handkraft /  

Crimpung

kg
ca.

   2   
Handkraft /  

Crimpung

kg

Nie tylko lepsze, ale chronią zdrowie.

Wielokrotne, przewlekłe bóle nadgarstków zna niemal każdy, kto musiał 

zaprasowywać duże ilości złączek. Abby uchronić pracowników przed kontuzją.   

lepiej zaopatrzyć się w praskę KLAUKE EK 50 ML.
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Gustav Klauke GmbH Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Auf dem Knapp 46 E-Mail: Klauke-Info@Emerson.com
D-42855 Remscheid Internet: www.klauke.com
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Oszczędzając na czasie, nie tracimy 
jakości.
Z profesjonalnymi narzędziami pracują 
Państwo nie tylko zauważalnie szyb-
ciej, ale także z poczuciem pewności  
utrzymania standardów.

PROFESJONALONE NARZĘDZIA  
DO SZAF ROZDZIELCZYCH

K 301/4 K
Praska ręczna do tulejek kablowych   
pojedynczych i podwójnych  

Silne, ale lekkie - od 0,14 - 10 mm² 
Skoncentrowanie się na ergonomii, lekkości nadaje prasce K301/4K zupełnie nowy wymiar.     

To jedno z najbardziej przyjazne dla użytkownika narzędzie do zaprasowywania tulejek kablowych.    

Tylko 350 gramów, a mamy urządzenie zapewniające odpowiednia siłę do zaprasowanie tulejek do 10mm2.   

Specjalne, zapewniające pewne ułozenie narzędzia w dłoni, bezślizgowe tworzywo, czyni pracę komfortową. 

Czteroboczne zaprasowanie pozwala na idealne mocowanie tulejek w aparatach elektrycznych.    

System zębatkowy pozwala na uzyskanie za kazdym razem powtarzalnego efektu zaprasowania - zawsze   

pewnie i szybko.

Nr kat.: K3014K

SZYBKA I PEWNA OBRÓBKA OKABLOWANIA

Certyfikaty
Wymagania stawiane przed producentami rozdzielni dotyczą 

bezpieczeństwa, jakości, ale także wygody podczas ich budowy oraz 

serwisowania. Zastosowanie systemu Klauke, tzn. złączka+narzędzie 

gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości. Potwierdzone to jest wieloma 

certyfikatami.

O KLAUKE
Klauke jest przodującym dostawcą systemowego rozwiązania w zakresie 

połączeń elektrycznych - złączek, narzędzi oraz urządzeń pomiarowych. Dbamy 

o ich najwyższy poziom jakości już na etapie produkcji, ale także zapewniamy 

profesjonalny serwis narzędzi w naszych centrach serwisowych. znajdujących 

się w wielu krajach.

EK 50 ML
Praska elektromechaniczna  

Gwarantuje szybszą i łatwiejszą pracę 
niż Państwa dotychczasowe narzędzia.
KLAUKE EK50ML to praska ręczna ze wspomaganiem elektrycznym.

Wszystkie funkcje sterowane są przy użyciu tylko jednego przycisku, a zakres działania to od 0,14 do 

50mm^. Zadanie ułatwia możliwość szybkiej wymiany szczęk. Najważniejszym jest osiągnięcie powt-

arzalnej jakości zaprasowań, przy minimalizacji siły koniecznej do ich wykonania.

Obsługa jest bardzo prosta: lekki nacisk na "spust" włączający pozwala na przymknięcie szczęk i usta-

wienie złączki i żyły, następnie mocniejszy nacisk na "spust" uruchamia silnik i następuje zaprasowanie. 

Całą operacja elektryczna trwa max. 1,5 sekundy, a akumulator pozwala na około 300 operacji.

Nr kat.: EK50ML

  

Poręczna walizka

Praska EK50ML KLAUKE dostarczana jest w praktycznej walizce z 

wytrzymałego tworzywa sztucznego. Obejmuje ona: praskę z  

1 akumulatorem, ładowarkę oraz szczęki do złączek izolowanych 

0,5 - 6 mm2

W ofercie są szczęki do różnych typów złączek, końcówek 

kablowych - wymagają one osobnego zamówienia, a w walizce 

przewidziano miejsce na nie. 

bis zu 

  20   
Handkraft /  

Crimpung

kg
ca.

   2   
Handkraft /  

Crimpung

kg

Nie tylko lepsze, ale chronią zdrowie.

Wielokrotne, przewlekłe bóle nadgarstków zna niemal każdy, kto musiał 

zaprasowywać duże ilości złączek. Abby uchronić pracowników przed kontuzją.   

lepiej zaopatrzyć się w praskę KLAUKE EK 50 ML.
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