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 Półk i  na oprawy narzędziowe CNC  

• Półki wyposażone w gniazda na oprawy narzędziowe stanowiące część systemu do magazynowania i transportu 
opraw CNC 

• Przeznaczone do zabudowania w nadstawkach, wózkach, regałach oraz szafach na oprawy narzędziowe 
 

• Wykaz gniazd (półek): 

Standard oprawki (stożka) Rozmiar oprawki Uwagi 

ISO (DIN2080, NMTB, QC) 30 40 50 Dostępne 

BT (MAS 403-BT, JIS B6339) 30 40 50 Dostępne 

SK (7:24) 30 40 50 Dostępne 

HSK (ISO 12164-1/DIN 69893) - Typ A,B,C,D,E,F,T 63 100   Dostępne 

Mocowanie WILA 
(matryce i stemple pras krawędziowych) 

  Na zapytanie 

MK (stożek Morse’a)   Brak 

 

• Wszystkie gniazda w półce są tego samego rozmiaru 

• Półka wyposażona jest w elementy złączne (śruby) 

• Elementy metalowe malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Poświadczenia i normy  

•  Produkt polski 
• Producent 

•  Normy  

 

 
 
 

 
 
  

 

 

 Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe ISO30 

       

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 6szt. ISO (SK, BT) 30 

• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe  
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Pasuje do produktów: 
 

· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 
· Regał nr kat. 20-70-42 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,2kg 

Kod produktu 20-70-12 

 

 

 Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe ISO40 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 6szt. ISO (SK, BT) 40 

• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe  

Pasuje do produktów: 
· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 
· Regał nr kat. 20-70-42 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,2kg 

Kod produktu 20-70-13 

 

 Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe ISO50 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 6szt. ISO (SK, BT) 50 

• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe  

Pasuje do produktów: 
· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 
· Regał nr kat. 20-70-42 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,2kg 

Kod produktu 20-70-14 
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 Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK63 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 6szt. HSK63 

• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe  

Pasuje do produktów: 
· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 
· Regał nr kat. 20-70-42 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,0kg 

Kod produktu 20-70-15 

 

 Półka z gniazdami na oprawy narzędziowe HSK100 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 624 x133mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 5szt. HSK100 

• Przeznaczona do zabudowania w wózkach i regałach na oprawy narzędziowe  

Pasuje do produktów: 
· Wózki nr kat. 20-70-40, 20-70-41, 20-70-43 
· Regał nr kat. 20-70-42 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,1kg 

Kod produktu 20-70-16 

 

 Półka z gniazdami ISO30 do nadstawki 
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Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 5szt. ISO (SK, BT) 30 

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe  

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,5kg 

Kod produktu 20-70-17 

 

 Półka z gniazdami ISO40 do nadstawki 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 5szt. ISO (SK, BT) 40 

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,5kg 

Kod produktu 20-70-18 

 

 Półka z gniazdami ISO50 do nadstawki 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 5szt. ISO (SK, BT) 40 

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,6kg 

Kod produktu 20-70-19 
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 Półka z gniazdami HSK63 do nadstawki 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 4szt. HSK 63 

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,3kg 

Kod produktu 20-70-20 

 

 Półka z gniazdami HSK100 do nadstawki 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 520 x129mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 3szt. HSK 100 

• Przeznaczona do zabudowania w nadstawce na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Nadstawka nr kat. 20-70-44 

Nośność półki: 40,0kg 

Ciężar półki: 1,4kg 

Kod produktu 20-70-21 

 

 Półka stała z gniazdami ISO30 do szaf 
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Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 15szt. ISO (SK, BT) 30 

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 2,8kg 

Kod produktu 20-70-22 

 

 Półka stała z gniazdami ISO40 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 15szt. ISO (SK, BT) 40 

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 2,9kg 

Kod produktu 20-70-23 

 

 Półka stała z gniazdami ISO50 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 15szt. ISO (SK, BT) 50 

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 
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Ciężar półki: 3,0kg 

Kod produktu 20-70-24 

 

 Półka stała z gniazdami HSK63 do szaf 

       

 
 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 16szt. HSK63 

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 2,4kg 

Kod produktu 20-70-25 

 

 

 Półka stała z gniazdami HSK100 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 58h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. HSK100 

• Przeznaczona do zabudowania w szafach na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 2,6kg 

Kod produktu 20-70-26 
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 Półka wysuwana prosta z gniazdami ISO30 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. ISO (SK, BT) 30 

• Półka pozioma z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 5,9kg 

Kod produktu 20-70-49 

 

 

 Półka wysuwana prosta z gniazdami ISO40 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. ISO (SK, BT) 40 

• Półka pozioma z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,0kg 

Kod produktu 20-70-50 
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 Półka wysuwana prosta z gniazdami ISO50 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. ISO (SK, BT) 50 

• Półka pozioma z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,1kg 

Kod produktu 20-70-51 

 

 

 Półka wysuwana prosta z gniazdami HSK63 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. HSK63 (typ A,B,C,D,E,T)  

• Półka pozioma z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 5,6kg 

Kod produktu 20-70-52 
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 Półka wysuwana prosta z gniazdami HSK100 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 144h x 562 x415mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 9szt. HSK100 

• Półka pozioma z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 5,7kg 

Kod produktu 20-70-53 

 

 

 Półka wysuwana skośna z gniazdami ISO 30 do szaf 

       

 
 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x410mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. ISO (SK, BT) 30 

• Półka skośna z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,5kg 

Kod produktu 20-70-08 
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 Półka wysuwana skośna z gniazdami ISO 40 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x410mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. ISO (SK, BT) 40 

• Półka skośna z prowadnicami, wysuwana  • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,6kg 

Kod produktu 20-70-27 

 

 

 Półka wysuwana skośna z gniazdami ISO 50 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x410mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. ISO (SK, BT) 50 

• Półka skośna z prowadnicami, wysuwana  • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,7kg 

Kod produktu 20-70-28 
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 Półka wysuwana skośna z gniazdami HSK 63 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x410mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 12szt. HSK63 (typ A,B,C,D,E,T)  

• Półka skośna z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,1g 

Kod produktu 20-70-29 

 

 

 Półka wysuwana skośna z gniazdami HSK 100 do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 250h x 562 x410mm 

Ilość i rodzaj gniazd:  · 9szt. HSK100 

• Półka skośna z prowadnicami, wysuwana • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe 

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 6,3kg 

Kod produktu 20-70-30 
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 Półka stała pełna do szaf 

      

 

 

Wymiary gabarytowe półki (wys. x szer. x głęb.): 40h x 562 x379mm 

•Półka stała bez gniazd • Przeznaczona do zabudowania w szafie na oprawy narzędziowe • Korpus wykonany z 
blachy stalowej  

Pasuje do produktów: · Szafa nr kat. 20-70-45, 20-70-46 

Nośność półki: 75,0kg 

Ciężar półki: 2,7kg 

Kod produktu 20-70-48 

 

 

 

 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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