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SRT40 - Akumulatorowa wiązarka 
prętów zbrojeniowych 18V

Zoptymalizowana solidna konstrukcja
dla łatwego dostępu do wiązanych prętów

Mocne i jednolite wiązanie
do pracy bez przerw

12 - 40mm

Silniki bezszczotkowe

  
dla lepszej ergonomii

18V 4Ah Li-ion
 
bateria wsuwana

zapewnia długi czas pracy

Szeroki rozstaw szczęk

 

 

Ekran LCD

Długi i wąski uchwyt

∙ regulacja siły wiązania
∙ wybór ilości splotów:

  -2 sploty
  -3 sploty

   

zapewniają szybsze i wydajniejsze wiązanie

Szybsze i mocniejsze więzi
Około. 4000–5000 wiązań z jednogo ładowania

Zwiększ swoją wydajność!
Narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych SENCO! 
• Wiązarka znacznie zwiększa efektywność w porówna-
niu do wiązania ręcznego - wymagającego �zycznie, 
monotonnego i czasochłonnego. 
• Silniki bezszczotkowe zapewniają szybsze i wydajniej-
sze wiązanie: tylko od 0,6 do 0,8 sekundy na jedno 
wiązanie.
• Narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych SENCO 
jest dostępne dla prętów zbrojeniowych do 40 mm 
grubości i kompatybilne z szerokim zakresem prętów 
zbrojeniowych.
• Uszczelniona skrzynia biegów zwiększa moc.

W zestawie: 
· walizka
· 2 x akumulatory 18V 4Ah 
· ładowarka
· 2 szpule drutu
· uchwyt na pasek

Dane techniczne: 
· waga: 2,6kg
· zakres wiązania: 12 - 40mm
· średnica drutu: ø 0,8mm
· wymiary: 297 x 109 x 300mm
· ilość wiązań z akumulatora: około 4000 -5000
· uchwyt na pasek
· kod produktu: SRT40

OTTENSTEN POLSKA Sp. z o.o. 
www.ott.pl

KOMBINACJE WIĄZAŃ
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WIĄZARKI RĘCZNE

 

Zastosowanie

Zalety
Prosty mechanizm
Ułatwia wiązanie w miejscach trudnodostępnych
Szybkie wiązanie redukujące obciążenie nadgarstka

Wiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym
Wiązanie worków jutowych
Mocowanie siatki ogrodzeniowej

Wiązarka ręczna 

4PROB200

4PROKDW-2

Klucz do wiązania zbrojenia
· Klucz obraca się w stalowej tulei, co zapewnia długą żywotność narzędzia
· Rączka pcv
· Elementy stalowe są ocynkowane

DRUT DO WIĄZANIA PRĘTÓW

· Drut wiązałkowy o średnicy 1,0mm
· Długość 12,7 cm
· Drut ocynkowany
· Pakiet zawiera 2500 sztuk
· Waga pakietu 3,2 kg

· Drut wiązałkowy o średnicy 1,2 - 1,4mm
· Drut w kartonie o masie 20kg lub wiaderko 15kg
· Motki o masie 20dkg

· Drut wiązałkowy o średnicy 0,8 - 1,6mm
· Drut w zwoju o masie 5kg lub 30kg

Drut oczkowy

Drut wiązałkowy w motkach

Drut wiązałkowy w zwojach

WWW.OTT.PL



 

GIĘTARKI PRĘTÓW - 230V

Dane techniczne 
Zasilanie: 230 v
masa: 91 kg
Moc: 1600 w
gnie pręty od 4 mm do 25 mm
Wymiary: 450 x 500 x 440 mm

Giętarka prętów zbrojeniowych Ø 25mm

Zalety 
Ustawienie kąta gięcia za pomocą panela
Masa tylko 91 kg ułatwia przenoszenie bezpośrednio w miejsce pracy
Regulacja kąta gięcia od 0 do 180 stopni
Sterowanie za pomocą przycisków nożnych
Możliwość ustawienia dwóch różnych kątów giecią dla każdego z przycisków
Certyfikat ce

Zastosowanie
Konstrukcje żelbetonowe - przygotowanie
Zbrojenia na placach budowy, magazyny stali. 

4PROORB25

WWW.OTT.PL

Zalety 
precyzyjne ustawienie kąta gięcia za pomocą panela sterującego
regulacja kąta gięcia od 0 do 180 stopni
sterowanie za pomocą przycisków nożnych
możliwość ustawienia różnych kątów gięcią dla każdego z przycisków
specjalny hak do podnoszenia dźwigiem
przycisk bezpieczeństwa
certyfikat CE

Dane techniczne 
Maksymalna grubość pręta: 32mm 
Minimalna grubość pręta: 6mm
Napięcie: 220/230V  - 50Hz
Moc nominalna: 1600W(14A)
Przeciążenie: 3000W(15A)
Prędkość gięcia（180°: 7～9sekund
Wymiary urządzenia: 600x580x470mm
Wymiary opakowania metalowego: 650x650x730mm
Waga netto: 175kg
Waga brutto: 203kg

Giętarka prętów zbrojeniowych Ø 32mm

4PROORB32



Dane techniczne 4PRORC16T
• napięcie: 220-230 V
• masa:  8,5 kg
• moc: 900 W
• szybkość cięcia: 1,5 - 2,0 sek
• maksymalna średnica pręta: 16 mm
• minimalna średnica pręta: 4 mm
• wymiary: 51x10x14 cm

Dane techniczne 4PRORC16G
• napięcie: 220-230 V
• masa:  8,0 kg
• moc: 900 W
• szybkość cięcia: 1,5 - 2,0 sek
• maksymalna średnica pręta: 16 mm
• minimalna średnica pręta: 4 mm
• wymiary: 40x10x18,5 cm

Dane techniczne 4PRORC20T 
• napięcie: 220-230 V
• masa: 11,5 kg
• moc: 950 W
• szybkość cięcia: 2,0 - 2,5 sek
• maksymalna średnica pręta: 20 mm
• minimalna średnica pręta: 4 mm
• wymiary: 53x11x14 cm

Dane techniczne 4PRORC20G
• napięcie: 220-230 V
• masa:  11,5 kg
• moc: 950 W
• szybkość cięcia: 2,0 - 2,5 sek
• maksymalna średnica pręta: 20 mm
• minimalna średnica pręta: 4 mm
• wymiary: 43x11x20 cm

PRZECINARKI

PRZECINARKI

 

 

Ø 16mm

Ø 20mm

PrzecinarkI marki 4PRO to specjalistyczne narzędzia budowlane do cięcia prętów zbrojeniowych o przekroju sześciokątnym, 
kołowym, prostokątnym, kwadratowym o średnicy od 4mm do 20mm.  Nożyce mają zastosowanie na placach budowy, w fabryk-
ach żelbetonowych oraz magazynach stali.
Zaletą narzędzia jest możliwość łatwego przenoszenia (w przeciwieństwie do ogólnie stosowanych gilotyn kołowych lub 
stacjonarnych urządzeń masa przecinarki jest nieporównywalnie mała) a także zasilanie prądem elektrycznym o napięciu 230 V. 
Mobilność przecinarki sprawia, że praca może być wykonywana w sposób nieprzerwany co przekłada się na większą wydajność. 
Dwa monolityczne ostrza z wysokogatunkowej i wytrzymałej stali pozwalają na wykonanie aż 6 000 cięć, a obrót krawędzi tnącej 
lub wymiana ostrza ogranicza się do wykręcenia dwóch śrub.

Przecinarki 4PRO - 4 nowe wersje :
- większa moc
- wygodniejsze rękojeści (w modelach 
T - możliwość regulacji kąta ustawie-
nia bocznej rękojeści)
- szybsze cięcie
- nowy kufer z trwałego tworzywa 
sztucznego
- ochrona przed krawędziami pręta po 
wykonaniu cięcia
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GIĘTARKI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
MOBILNE

DWA RODZAJE UCHWYTÓW
230V/13.8KG

Ø 16mm

ZALETY
· masa tylko 13,8 kg ułatwia przenoszenie bezpośrednio w miejsce pracy
· możliwość ustawienia różnych kątów gięcia - regulowana przyciskiem
· możliwość przerwania gięcia na każdym etapie operacji
· spustowy ciśnieniowy zawór zwrotny
· moc 900W zapewnia hydrauliczny tłok
· system prostej wymiany szczotek silnika
· ergonomiczny kształt
· certyfikat CE

DANE TECHNICZNE
· zasilanie 230 V
· masa 13,8 kg
· moc 900 W
· gnie pręty od 4 mm do 16 mm
· max. twardość materiału: 650N/mm2

Giętarkę stosuje się dogięcia prętów zbrojenio-
wych gładkich lub żebrowanych. Czas gięcia to 
tylko 2-2,5 sekundy w zależności kąta.  Gięcie 
można przerwać w dowolnym momencie po 
osiągnięciu oczekiwanego kąta wyginanego 
pręta zbrojeniowego puszczając język spustowy 
urządzenia.

W zestawie: metalowy kufer transportowy, klucze, pojemnik na olej, instrukcja w języku polskim.

4PRORB16G 
(uchwyt górny)

4PRORB16T
(uchwyt tylny)
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GIĘTARKI PRĘTÓW - RĘCZNE 
· Możliwość gięcia kilku prętów jednocześnie
· Zabezpieczona antykorozyjnie
· Malowane proszkowo

     

RDZEŃ

WKŁADKA REDUKCYJNA

GŁĘBOKOŚĆ ROWKA

SZEROKOŚĆ ROWKA

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ

PODSTAWA

ŁOŻYSKO  NA WAŁKU

ELEMENT GNĄCY

OGRANICZNIK KĄTA GIĘCIA

OGRANICZNIK DŁUGOŚCI GIĘCIA

RAMIĘ

WAGA

Ø 50mm
TAK/ redukcja do 8mm
20 mm
12 mm
73 cm 
21 cm x 15 cm
------
Grubościenna tuleja
TAK
-----
Rura 33,7 x 2,9
4,5 kg

Ø  6 - 
10
Ø  6 - 
14

Ø 50mm
TAK/ redukcja do 8mm
25 mm
12 mm
73 cm 
21 cm x 15 cm
------
Grubościenna tuleja
TAK
TAK
Rura 33,7 x 2,9
5,3 kg

Ø  6 - 
10
Ø  6 - 
14

Ø 50mm
TAK/ redukcja do 8mm
25 mm
12 mm
78 cm 
20 cm x 20 cm
TAK
Grubościenna tuleja
TAK
TAK
Rura 33,7 x 2,9
6,5 kg

Ø  6 - 
10
Ø  6 - 
14

Ø 60mm
TAK/ redukcja do 8mm
25 mm
14 mm
87 cm 
22 cm x 22 cm
TAK
Grubościenna tuleja
TAK
TAK
Rura 33,7 x 2,9
6,8 kg

4PROGRE2NR KATALOGOWY 4PROGRO2 4PROGRO3 4PROGRO4
Ø  6 - 
12
Ø  6 - 
16

GIĘCIE W ROWKU

GIĘCIE NA WAŁKU

PRĘT GŁADKI

PRĘT ŻEBROWANY

PRĘT GŁADKI

PRĘT ŻEBROWANY
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OTTENSTEN POLSKA · NIP:PL8520021260 · KRS:0000161977 · REGON:810571796 · GIOS:E0006628WBW · KAPITAŁ ZAKŁADOWY:377.275,00PLN

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
infolinia: 91 480 84 84
e-mail: ottensten@ott.pl

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
Białystok
tel.: 605 071 524

STARGARD

TORUŃ
BIAŁYSTOK

WROCŁAW

KRAKÓW
KATOWICE

ŁÓDŹ

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY
Kraków
tel.: 605 073 297

SALON FIRMOWY TORUŃ
ul. Łódzka 240
87-100 Toruń
tel.: 605 071 625
skleptorun@ott.pl

SALON FIRMOWY ŁÓDŹ
ul. Organizacji WiN 8
91-825 Łódź
tel.: 605 071 296
skleplodz@ott.pl

SALON FIRMOWY WROCŁAW
ul. Kosmonautów 222b
(wjazd od ul. Złotnickiej)
54-042 Wrocław
tel.: 605 071 445
sklepwroclaw@ott.pl

SALON FIRMOWY STARGARD
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
tel.: 605 071 546
sklepszczecin@ott.pl

SALON FIRMOWY KATOWICE
ul. Hallera 4
40-321 Katowice
tel.: 605 071 675
sklepkatowice@ott.pl


