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 Haczyki na narzędzia  

• Profesjonalne haczyki do tablic narzędziowych przeznaczone do zawieszania narzędzi oraz innych elementów 
na tablicach perforowanych 

• Mogą być osadzane na nadbudowach stołów warsztatowych oraz ściankach narzędziowych i wolnostojących 
stojakach na narzędzia 

• Duża nośność gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz komfort pracy 

• Wykonane ze stali, ocynkowane 

• Oferowane przez PRYMAT haczyki do tablicy narzędziowej produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości 
ISO 9001 

• Szczegóły konstrukcji haczyków na narzędzia 

•  Wymiary elementów • Płytki z zaczepami 
  • Wymiary perforacji do zaczepiania 
haczyków i zawieszek 

 
· część robocza wykonana z drutu 
Ø5mm 
· płytka z zaczepami z blachy 
#1,2mm 

 
· płytka pojedyncza (wys. x szer. )65h 
x 25mm 
· płytka podwójna (wys. x szer. )65h x 
60mm 

 
     · haczyki osadzane na wcisk 
 

 

• Poświadczenia i normy 

•  Produkt polski •  Normy • Producent  

 

 
 
 

 

 

  

• Kolorystyka haczyków warsztatowych 

· Korpus 

  

 

   

Ocynk     
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• Haczyki na narzędzia na tablicach narzędziowych (przykłady) 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 Haczyk do tablicy narzędziowej typ L/kpl.=5 szt. 

• Poświadczenia i normy 

                  
    

 

Długość robocza 100 mm 160 mm 200 mm 

Wymiary płytki z zaczepami 65h x 25 mm 65h x 25 mm 65h x 25 mm 

Nośność 4 kg 3 kg 1,5 kg 

Kod produktu 20-37-24 20-37-25 20-37-26 

 

 Haczyk do tablicy narzędziowej typ C/kpl.= 5 szt. 

• Poświadczenia i normy 

           

  

  

Długość robocza 100 mm 160 mm 200 mm 

Wymiary płytki z zaczepami 65h x 60 mm 65h x 60 mm 65h x 60 mm 

Nośność 4 kg 3 kg 1,5 kg 

Kod produktu 20-37-31 20-37-32 20-37-33 
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 Haczyk do tablicy narzędziowej typ UW/kpl.=5 szt. 

• Poświadczenia i normy 

            

  

Długość robocza 100 mm 160 mm 200 mm 

Wymiary płytki z zaczepami 65h x 60 mm 65h x 60 mm 65h x 60 mm 

Nośność 5 kg 4 kg 2 kg 

Kod produktu 20-37-27 20-37-28 20-37-29 

 

 Haczyk do tablicy narzędziowej typ H pojedynczy / kpl.= 5 szt. 

• Poświadczenia i normy 

           

 

 

Wymiary (wys. x szer.) 85 x 25 mm 

Wymiary płytki z zaczepami 65h x 25 mm 

Nośność 10 kg 

Kod produktu 20-37-35 

 

 Haczyk do tablicy narzędziowej typ H podwójny / kpl.= 5 szt. 

• Poświadczenia i normy 

           

 

 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 65 x 60 x 40 mm 

Wymiary płytki z zaczepami 65h x 60 mm 

Nośność 10 kg 

Kod produktu 20-37-34 
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 Zawieszki  na narzędzia warsztatowe  

• Profesjonalne zawieszki przeznaczone do mocowania narzędzi warsztatowych na tablicach perforowanych 

• Mogą być osadzane na nadbudowach stołów warsztatowych oraz ściankach narzędziowych 

• Wykonane ze stali, ocynkowane 

• Grubość elementów blaszanych #0,8mm 

 

• Kolorystyka zawieszek na narzędzia 

· Korpus 

  

 

   

Ocynk     

 

 

 Zawieszka na narzędzia typ O / kpl.= 2 szt. 

• Poświadczenia i normy 

           
 

  

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 65 x 60 x 67 mm 

Wymiary płytki z zaczepami 65h x 60 mm 

Nośność 8 kg 

Kod produktu 20-37-41 

 

 

 Zawieszka na wiertła 

• Poświadczenia i normy 

               
 

 

Pojemność 20 wierteł 

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #0,8 mm 

Kod produktu 20-37-21 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 5. 

 

 Zawieszka na wkrętaki/kpl.= 2 szt. 

• Poświadczenia i normy 

               
 

  

Pojemność 6 wkrętaków 

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #0,8 mm  

Kod produktu 20-37-20 

 
 

 Wieszaki na klucze warsztatowe 

• Profesjonalne wieszaki na klucze warsztatowe przeznaczone do mocowania kluczy warsztatowych na tablicach 
perforowanych 

• Mogą być osadzane na nadbudowach stołów warsztatowych oraz ściankach narzędziowych 

• Wykonane ze stali, ocynkowane 

• Grubość elementów blaszanych #0,8mm 

 

• Kolorystyka wieszaków na klucze 

· Korpus 

  

 

   

Ocynk     

 

 Wieszak na klucze płaskie 

• Poświadczenia i normy 

           

 

 

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 245h x 131 x 61 mm 
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Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm  

Na 12szt. kluczy płaskich  

Nośność  6 kg 

Kod produktu 20-37-22 

 

 

 Wieszak na klucze nasadowe 

• Poświadczenia i normy 

          
 

  
 

  

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 29h x 370 x 38 mm 

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm 

Do kluczy nasadowych Ø25mm (6szt.) i Ø20mm (6szt.)  

Nośność  2 kg 

Kod produktu 20-37-23 

 

 Wieszak na klucze nasadowe 1/4" 

• Poświadczenia i normy 

                

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 31h x 204 x 17 mm 

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm  

Na 12szt. nasadek 1/4″  

Nośność  2 kg 

Kod produktu 20-37-45 

 

 Wieszak na klucze nasadowe 3/8" 

• Poświadczenia i normy 
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Wymiary (wys. x szer. x grub.) 34h x 279 x 24 mm 

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm  

Na 9szt. nasadek 3/8″  

Nośność  2 kg 

Kod produktu 20-37-46 

 

 

 Wieszak na klucze nasadowe 1/2" 

• Poświadczenia i normy 

                

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 37h x 372 x 31 mm 

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm  

Na 10szt. nasadek 1/2″  

Nośność  3 kg 

Kod produktu 20-37-47 

 

 Wieszak na klucze nasadowe 3/4" 

• Poświadczenia i normy 

                

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 43h x 368 x 39 mm 

Wykonany z blachy ocynkowanej #0,8 mm  

Na 8szt. nasadek 3/4″  

Nośność  3 kg 

Kod produktu 20-37-48 
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 Wieszaki warsztatowe 

• Profesjonalne wieszaki warsztatowe zwiększające funkcjonalność mebli warsztatowych 

• Mogą być osadzane na nadbudowach stołów warsztatowych i ściankach narzędziowych oraz szafkach i 
wózkach narzędziowych wyposażonych w tablice perforowane 

• Wykonane z blachy stalowej, ocynkowane lub malowane 

 

• Kolorystyka wieszaków warsztatowych 

· Elementy lakierowane                        Pręty 

   

   

Czarny RAL9005 Ocynk    

 

 Wieszak (Klip) do dokumentów 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 83 x125 x15 mm 

Wykonany ze stali ocynkowanej  

Kod produktu 20-37-49 

 

 Wieszak do ręczników papierowych 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Zaczepy z blachy stalowej malowanej proszkowo, pręty z drutu stalowego ocynkowanego 

Ciężar 0,8 kg 

Kod produktu 20-16-21 
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 Półka składana 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo  

Wymiar półki (szer. x głęb.) 400 x 255 mm 

Ciężar 2,2 kg 

Kod produktu 20-16-22 

 

 

 Kieszeń na dokumenty 

 
• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo   

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) 305 x180 x80 mm  

Ciężar 1,2 kg  

Kod produktu 20-16-23  

 

 

 Pojemnik na akcesoria (spraye, butelki) 

• Poświadczenia i normy 
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Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo   

Wymiary użytkowe (szer. x wys. x grub.) 305 x100 x85 mm  

Ciężar 0,9 kg  

Kod produktu 20-16-24  

 

 

 Półka z gniazdami ISO 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo   

Gniazda z tworzywa sztucznego, dopasowane do narzędzi 
obrabiarek CNC 

 
 

Półki mogą być wyposażone w gniazda o różnych rozmiarach ISO 30, ISO 40, ISO 50  

Wymiary użytkowe (szer. x głęb. x wys.) 303 x115 x105 mm  

Ciężar 0,8 kg  

Kod produktu 20-16-20  

 

 

 Zawieszki  warsztatowe 

• Profesjonalne zawieszki warsztatowe na pojemniki oraz półki zwiększające funkcjonalność mebli 
warsztatowych 

• Mogą być osadzane na nadbudowach stołów warsztatowych i ściankach narzędziowych 

• Wykonane z blachy stalowej #0,8mm, ocynkowane 

• Kolorystyka zawieszek 

· Korpus 

  

 

   

Ocynk     
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 Zawieszka do mocowania pojemnika 0,2l 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 61h x 65 x 25 mm  

Osadzana na tablicach perforowanych  

Do zawieszania pojemników · pojemnik 0,2l (20-36-24) - 1szt. 

Nośność 1 kg 

Kod produktu 20-37-36 

 

 

 Zawieszka do mocowania pojemnika 0,5l 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 78h x 84 x 25 mm   

Osadzana na tablicach perforowanych   

Do zawieszania pojemników · pojemnik 0,5l (20-36-25) - 1szt. 

Nośność 3 kg  

Kod produktu 20-37-37  
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 Zawieszka do pojemnika 0,9l (1szt.) lub pojemników 0,5l (2szt.) 

• Poświadczenia i normy 

               

 

  

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 78h x 190 x 25 mm  

Osadzana na tablicach perforowanych   

Do zawieszania pojemników 
 

· pojemnik 0,5l (20-36-25) - 2szt. 
· pojemnik 0,9l (20-36-26) - 1szt. 

Nośność 6 kg  

Kod produktu 20-37-40  

 

 

 Zawieszka do mocowania 10 szt. pojemników 0,2l 

• Poświadczenia i normy 

               
 

  

 

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 73h x 819 x 20 mm   

Osadzana na listwach perforowanych   

Do zawieszania pojemników · pojemnik 0,2l (20-36-24) -10szt. 

Nośność 6 kg  

Kod produktu 20-37-38  
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 Zawieszka do pojemników 0,5l (8szt.) lub pojemników 0,9l (4szt.) 

• Poświadczenia i normy 

               

 

 

 

Wymiary (wys. x szer. x grub.) 90h x 819 x 20 mm  

Osadzana na listwach perforowanych   

Do zawieszania pojemników 
 

pojemnik 0,5l (20-36-25) - 8szt. 
pojemnik 0,9l (20-36-26) - 4szt. 

 

Nośność 8 kg  

Kod produktu 20-37-39  

 

 

 Półka do zawieszania na listwach, 820x235mm, ocynkowana 

• Poświadczenia i normy 

               

  

 

Wymiary (szer. x grub.) 820 x 235 mm   

Osadzana na listwach perforowanych   

Wykonana z blachy ocynkowanej   

Nośność 30 kg  

Kod produktu 20-36-34  
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 Półka do zawieszania na listwach, 820x350mm, ocynkowana 

• Poświadczenia i normy 

               
 

 

 

 

Wymiary (szer. x grub.) 820 x 350 mm   

Osadzana na listwach perforowanych   

Wykonana z blachy ocynkowanej   

Nośność 30 kg  

Kod produktu 20-36-35  

 

 

 

 

 

 
 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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