
136

www.transtools.pl
info@transtools.pl

Ręczne nożyce hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych oraz te-
lekomunikacyjnych o maksymalnej 
średnicy 50 mm. 
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia ostrzy w kie-
runku kabla oraz druga zapewniająca 
dużą siłę cięcia. 
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 
to bardzo długą żywotność.

Otwierana głowica umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 

Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).
Głowica TC050 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC051.

Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).
Głowica TC050 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC051.

Ręczne nożyce hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych oraz te-
lekomunikacyjnych o maksymalnej 
średnicy 50 mm. 
Dwie prędkości robocze. Pierwsza do 
szybkiego przemieszczenia ostrzy w kie-
runku kabla oraz druga zapewniająca 
dużą siłę cięcia. 
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 
to bardzo długą żywotność.

Otwierana głowica umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Ręczne nożyce hydrauliczne prze-
znaczone do cięcia kabli miedzianych, 
aluminiowych oraz telekomunikacyj-
nych o maksymalnej średnicy 65 mm. 
Dwie prędkości robocze.
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Otwierana głowica umożli-
wia cięcie kabli już ułożonych. 
Obrotowa głowica (320o) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

Nożyce HT-TC065 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Obrotowa głowica (90o) ułatwia obsłu-
gę i komfort pracy. Nożyce wyposażono 
w zawór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 497 129 4,38

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

H T- T C 0 5 1

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

H T- T C 0 6 5

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 65 523 129 5

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 325 112 3,2

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Ręczne nożyce hydrauliczne prze-
znaczone do cięcia kabli miedzianych, 
aluminiowych oraz telekomunikacyj-
nych o maksymalnej średnicy 65 mm. 
Dwie prędkości robocze.
Ostrza produkowane są ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości dodatkowo 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.

Otwierana głowica umożli-
wia cięcie kabli już ułożonych. 
Obrotowa głowica (320o) ułatwia 
obsługę i komfort pracy.

H T- T C 0 6 5

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 

średnica cięcia
mm Długość

 65 523 129 5

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 050
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Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia 

kabli miedzianych, aluminiowych 
oraz telekomunikacyjnych o maksy-
malnej średnicy 85 mm. 
Jest to nowy model o solidnej so-
lidnego i  wytrzymałej konstrukcji. 

Dwie prędkości ro-
bocze. Pierwsza do 

szybkiego przemieszczenia 
ostrzy w kierunku kabla oraz druga 
zapewniająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 180O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy. 
Nożyce HT-TC0851 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym etapie 
operacji. 

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Hydrauliczna głowica 
do cięcia wyposażona 

w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).

Głowica TC085 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC0851.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P7 727x202xh115 1,3 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 85 652,5 175 6,6

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC 085 465x155xh65 2,4 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 85 700 409 135 4,9

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

H T- T C 0 8 5 1

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 085
ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 085

Hydrauliczna głowica 
do cięcia wyposażona 

w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).

Głowica TC085 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC0851.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Kupowana 
osobno

—

Ciężar
kg

 85 700 409 135 4,9

H T- T C 0 8 5 1

Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia 

kabli miedzianych, aluminiowych 
oraz telekomunikacyjnych o maksy-
malnej średnicy 85 mm. 
Jest to nowy model o solidnej so-
lidnego i  wytrzymałej konstrukcji.

Dwie prędkości ro-
bocze. Pierwsza do 

szybkiego przemieszczenia 
ostrzy w kierunku kabla oraz druga 
zapewniająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 180O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy. 
Nożyce HT-TC0851 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa  oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym etapie 
operacji. 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

WALIZKA TRANSPORTOWA

Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

—

 85 652,5 175 6,6

 VAL TC 085 465x155xh65 2,4 ● 

 VAL P7 727x202xh115 1,3  VAL P7 727x202xh115 1,3 ● 
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Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych i aluminowych 
o maksymalnej średnicy  95 mm.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-
cze do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 096 450x265xh145 6,8 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 95 700 397 249 7,9

Uchwyt zaprojektowany  
z myślą o komforcie pracy

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 096

Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych i aluminowych 
o maksymalnej średnicy  95 mm.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-
cze do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Typ Wymiary w mm

 VAL 096 450x265xh145 6,8 

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar

 95 700 397 249 7,9

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 096
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Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych, aluminowych 
oraz telekomunikacyjnych  o maksy-
malnej średnicy 120 mm.

Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych. Uchwyt ułatwia 
komfortowe ustawienie głowicy wzglę-
dem przecinanego kabla.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-
cze do łączenia z pompą hydrauliczną 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
700 bar (patrz strony 172-176).

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC 120 590x209xh84 4,9 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 120 700 536 175 9,5

Zakres cięcia głowicy TC 120 – przykłady:
3x150 mm2  - zbrojony; średnica  Ø80 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR (kauczuk etylenowo-propylenowy);   Ø85 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR; powłoka ołowiana;   Ø92 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR; powłoka ołowiana; powłoka PE;   Ø100 mm
240 mm2 - izolowany EPR ((kauczuk etylenowo-propylenowy)

Ty
p  

ka
bla

Otwierana głowica 
umożliwia cięcie kabli 

już ułożonych

Wygodny uchwyt 
ułatwiający obsługę

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 120

Głowica hydrauliczna przeznaczona do 
cięcia kabli miedzianych, aluminowych 
oraz telekomunikacyjnych  o maksy-
malnej średnicy 120 mm.

Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych. Uchwyt ułatwia 
komfortowe ustawienie głowicy wzglę-
dem przecinanego kabla.

Głowica wyposażona jest w szybkozłą-

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC 120 590x209xh84 4,9 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 120 700 536 175 9,5

Zakres cięcia głowicy TC 120 – przykłady:
3x150 mm2  - zbrojony; średnica  Ø80 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR (kauczuk etylenowo-propylenowy);   Ø85 mm
1000 mm2 - miedziany, izolowany EPR; powłoka ołowiana;   Ø92 mm

Ty
p  

ka
bla

ZASTOSOWANIA  PRZEMYSŁOWE

TC 120
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ZAKRES CIĘCIA

MATERIAŁ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZCIĄGANIE

(daN/mm2)

MAX ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

HT-TC026   HT-TC026Y
TC 025   B-TC250

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY
MIEDŹ ≤ 41 25
ALUMINIUM ≤ 20 25
ALMELEC ≤ 34 25

STAL                                            ≤ 180

PRZYKŁADY:
  7 x 3,0 : Ø ok. =   9,0 mm

19 x 2,1 : Ø ok. =   10,5 mm
19 x 2,2 : Ø ok. =   11,0 mm
19 x 2,3 : Ø ok. =   11,5 mm

STAL (WIELODRUTOWA)
Ilość ≥ 200 ≤ 180 18

AFL                            ≤ 180

25 
PRZYKŁADY:

26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø ok. =   15,85 mm
26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø ok. =   19,38 mm
26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø ok. =  22,80 mm

PR
ĘT

Y

STAL                                             ≤ 60 13
≤ 42 16

MIEDŹ                                                ≤ 30 20
≤ 25 23

ALUMINIUM ≤ 16 25

Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).

Głowica TC025 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC026.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Ręczne nożyce hy-
drauliczne przezna-
czone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych, 
AFL oraz prętów stalowych i alu-
miniowych o maksymalnej średnicy 
25 mm.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza 
do szybkiego przemieszczenia ostrzy 
w kierunku kabla oraz druga zapew-
niająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cię-
cie kabli już ułożonych, a obrotowa 
głowica o 90O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.

Nożyce HT-TC026 wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 ● —

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 007 350x105 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 700 213 82 2,0

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 382 129 3,2

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 2 6

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 025
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Hydrauliczna głowica do cięcia wyposażo-
na w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 700 bar (patrz strony 172-176).

Głowica TC025 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC026.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 007 350x105 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 700 213 82 2,0

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 025

MATERIAŁ

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY
MIEDŹ
ALUMINIUM
ALMELEC

STAL                                            

Ręczne nożyce hy-
drauliczne przezna-
czone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych, 
AFL oraz prętów stalowych i alu-
miniowych o maksymalnej średnicy 
25 mm.
Dwie prędkości robocze. Pierwsza 
do szybkiego przemieszczenia ostrzy 
w kierunku kabla oraz druga zapew-
niająca dużą siłę cięcia.
Ostrza są produkowane ze specjalnej 
stali o dużej wytrzymałości poddanej 
obróbce cieplnej. Gwarantuje to bar-
dzo długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cię-
cie kabli już ułożonych, a obrotowa 
głowica o 90O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Typ Wymiary w mm

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 

Max
średnica cięcia

mm

 25 382 129 3,2

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 2 6

ZAKRES CIĘCIA

 ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 

Wymiary w mm

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 
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NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 394,5 129 3,35

LINIE NAPOWIETRZNE

HT- TC026Y

Ręczne noży-
ce hydrauliczne 

przeznaczone do 
cięcia kabli miedzia-

nych, aluminiowych, AFL, 
linek stalowych o maksymal-

nej średnicy 25 mm, a także sta-
lowych prętów uziemiających oraz 
odciągów o maksymalnej średnicy 
16 mm. Nożyce posiadają dwie pręd-
kości robocze. Pierwsza do szybkiego 
przemieszczenia ostrzy w kierunku 
kabla oraz druga zapewniająca dużą 
siłę cięcia. Ostrza są produkowane ze 
specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.
Głowicę można obracać o 180O co 
ułatwia obsługę i komfort pracy, 
a możliwośc jej otwarcia umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 
Nożyce HT-TC026Y wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Idealne do prętów uziemiających i odciągów

HT-TCO26Y   Zakres cięcia głowicy – przykładów: 
Ø

PRĘTY UZIEMIAJĄCE I ODCIĄGI
mm cale
12,7 1/2" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ; Wytrzymałość na rozciąganie = 79 daN/mm2

14,2 / STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ; Wytrzymałość na rozciąganie = 69 daN/mm2

15,6 / STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY; Wytrzymałość na rozciąganie = 69 daN/mm2

15,9 5/8" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ (CON ED - ILLINOIS); Wytrzymałość na rozciąganie = 57 daN/mm2

15,9 5/8" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZIĄ (CON ED - STATEN ISLAND); Wytrzymałość na rozciąganie = 78 daN/mm2

19 3/4" STALOWY PRĘT UZIEMIAJĄCY POWLEKANY MIEDZĄ; Wytrzymałość na rozciąganie = 74 daN/mm2

9,15 (3,05x7) / ODCIĄG
10,8 (3,6x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
11,1 (3,7x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
12,3 (4,1x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)
12,6 (4,2x7) / ODCIĄG (PORTLAND GENERAL ELECTRIC)

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

—

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 25 394,5 129 3,35

Ręczne noży-
ce hydrauliczne 

przeznaczone do 
cięcia kabli miedzia-

nych, aluminiowych, AFL, 
linek stalowych o maksymal-

nej średnicy 25 mm, a także sta-
lowych prętów uziemiających oraz 
odciągów o maksymalnej średnicy 
16 mm. Nożyce posiadają dwie pręd-
kości robocze. Pierwsza do szybkiego 
przemieszczenia ostrzy w kierunku 
kabla oraz druga zapewniająca dużą 
siłę cięcia. Ostrza są produkowane ze 
specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantu-
je to bardzo długą żywotność.
Głowicę można obracać o 180O co 
ułatwia obsługę i komfort pracy, 
a możliwośc jej otwarcia umożliwia 
cięcie kabli już ułożonych. 
Nożyce HT-TC026Y wyposażono w za-
wór bezpieczeństwa oraz dźwignię 
zwalniającą ciśnienie na każdym eta-
pie operacji.

Idealne do prętów uziemiających i odciągów

LINIE NAPOWIETRZNE

HT- TC026Y

 Pokrowiec 001 430x155 0,15 ● 
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WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P7 727x202xh115 1,3 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 40 550 144 5,8

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Hydrauliczna głowi-
ca do cięcia wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).
Głowica TC04 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC041.

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 04

Ręczne nożyce hy-
drauliczne przezna-
czone do cięcia kabli 
miedzianych, aluminiowych, 
AFL oraz prętów stalowych i alu-
miniowych o maksymalnej średnicy 
40 mm.
Jest to nowa konstrukcja o solid-
nej i wytrzymałej budowie. Ostrza 
są produkowane ze specjalnej stali 
o dużej wytrzymałości poddanej ob-
róbce cieplnej. Gwarantuje to bardzo 
długą żywotność.
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 180O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.

Nożyce HT-TC041 są wy-
posażone w zawór 
bezpieczeństwa 
zapobiegający 
przekroczeniu 
maksymalnego 
ciśnienia. 

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 4 1

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 40 700 311 100 4,0
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HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Hydrauliczna głowi-
ca do cięcia wyposażona 
w szybkozłącze do łączenia z pompą 
hydrauliczną o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym 700 bar (patrz strony 
172-176).
Głowica TC04 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC041.

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 04

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL 04 350x125xh68 2,0 ● —

Nożyce HT-TC041 są wy-

 VAL 04 350x125xh68 2,0 ● —

ZAKRES CIĘCIA

MATERIAŁ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZCIĄGANIE

(daN/mm2)

MAX ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

HT-TC 041
TC 04     B-TC04 B-TC450

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY

MIEDŹ ≤ 41 40 45
ALUMINIUM     ≤ 20 40 45
ALMELEC          ≤ 34 40 45

STAL                                            ≤ 180
PRZYKŁADY:

  7 x 3,0 : Ø ok. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø ok. =   10,5 mm
19 x 2,3 : Ø ok. =   11,5 mm

STAL (WIELODRUTOWA)
Ilość ≥ 200 ≤ 180 18

AFL                         ≤ 180

40 45

PRZYKŁADY:
26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø ok. =   15,85 mm
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø ok. =   19,38 mm
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø ok. =  22,80 mm
54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø ok. =  31,50 mm
54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø ok. =  39,20 mm

PR
ĘT

Y

STAL                                             ≤ 60 18
≤ 42 20

MIEDŹ                                                ≤ 30 30
≤ 25 32

ALUMINIUM                                         ≤ 16 40 45



143

www.transtools.pl
info@transtools.pl

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 503 129 4,7

Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia kabli 

miedzianych, aluminiowych, AFL oraz 
prętów stalowych i aluminiowych 
o maksymalnej średnicy 50 mm.
Nożyce HT-TC051Y są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii. Wyposażono je 
w automatyczny zawór bezpieczeń-
stwa, który aktywuje się po osiągnięciu 
maksymalnego ciśnienia. Zapewnia 
to bezpieczeństwo operatorowi oraz 
wydłuża żywotność ostrzy, które są 
produkowane ze specjalnej stali o du-
żej wytrzymałości poddanej obróbce 
cieplnej. Gwarantuje to bardzo dłu-
gą żywotność.
Ostrza mają kształt gwarantujący 
„czyste” cięcie. 
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 90O ułatwia obsługę i kom-
fort pracy.
Nożyce dostarczane są w pokrowcu, 
który umożliwia bezpieczne przecho-
wywanie narzędzia, gdy nie jest ono 
używane. 

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 1 Y

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC 050Y ma te same para-
metry cięcia, co nożyce HT-TC051Y.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry
LINIE NAPOWIETRZNE

TC 050Y

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 331 112 3,3

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 1 Y
NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● —

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 503 129 4,7

Ręczne nożyce hydraulicz-
ne przeznaczone do cięcia kabli 

miedzianych, aluminiowych, AFL oraz 
prętów stalowych i aluminiowych 
o maksymalnej średnicy 50 mm.
Nożyce HT-TC051Y są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii. Wyposażono je 
w automatyczny zawór bezpieczeń-
stwa, który aktywuje się po osiągnięciu 
maksymalnego ciśnienia. Zapewnia 
to bezpieczeństwo operatorowi oraz 
wydłuża żywotność ostrzy, które są 
produkowane ze specjalnej stali o du-
żej wytrzymałości poddanej obróbce 
cieplnej. Gwarantuje to bardzo dłu-
gą żywotność.
Ostrza mają kształt gwarantujący 
„czyste” cięcie. 
Otwierana głowica umożliwia cięcie 
kabli już ułożonych, a możliwość jej 
obrotu o 90O ułatwia obsługę i kom-

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

143

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC 050Y ma te same para-
metry cięcia, co nożyce HT-TC051Y.

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry
LINIE NAPOWIETRZNE

TC 050Y

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar 

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 50 700 331 112 3,3

Nie nadaje się do cięcia odciągów oraz lin i prętów uziemiających ze stali.

 Pokrowiec 011 360x137 0,13 ● 

 Pokrowiec 010 545x160 0,15 ● 
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Ręczne no-
życe hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia 
kabli miedzianych, aluminio-
wych, AFL oraz prętów stalowych 
i aluminiowych o maksymalnej śred-
nicy 55 mm.
Nożyce HT-TC055 są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii.
Wyposażono je w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa, który aktywuje się po 
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
Zapewnia to bezpieczeństwo nie tylko 
operatorowi, ale również wydłuża ży-
wotność ostrzy, które są produkowane 
ze specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 
to bardzo długą żywotność
Ostrza mają kształt gwarantu-
jący „czyste” cięcie. 
Otwierana głowica umożli-
wia cięcie kabli już ułożonych, 

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Parametry

Max
średnica cięcia

mm
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 55 595 144 8,3

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL P7 727x202xh115 1,3 ● —

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 5

Ręczne no-
życe hydrauliczne 
przeznaczone do cięcia 
kabli miedzianych, aluminio-
wych, AFL oraz prętów stalowych 
i aluminiowych o maksymalnej śred-
nicy 55 mm.
Nożyce HT-TC055 są wyposażone 
w dwustopniowy układ hydrauliczny, 
który umożliwia szybki posuw ostrzy 
w kierunku kabla.  To sprawdzony sys-
tem pozwalacjący na znaczną oszczęd-
ności czasu i energii.
Wyposażono je w automatyczny zawór 
bezpieczeństwa, który aktywuje się po 
osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
Zapewnia to bezpieczeństwo nie tylko 

Parametry

Max
średnica cięcia

mm Długość

Wymiary w mm

 55 595 144 8,3

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

 VAL P7 727x202xh115 1,3 

LINIE NAPOWIETRZNE

H T- T C 0 5 5

wotność ostrzy, które są produkowane 
ze specjalnej stali o dużej wytrzymałości 
poddanej obróbce cieplnej. Gwarantuje 

HYDRAULICZNA GŁOWICA DO CIĘCIA

Parametry

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC055 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC055.

WALIZKA TRANSPORTOWA

Typ Wymiary w mm Ciężar
kg

Dostarczana
razem z narzędziem

Kupowana 
osobno

 VAL TC055 384x231x145 3,7 ● —

Max
średnica cięcia

mm

Maksymalne ciśnienie
robocze

bar
Ciężar

kgDługość Szerokość

Wymiary w mm

 55 700 357 134 6,6

Parametry

Hydrauliczna głowica do cięcia wy-
posażona w szybkozłącze do łączenia 
z pompą hydrauliczną o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 700 bar (patrz 
strony 172-176).
Głowica TC055 ma te same parametry 
cięcia, co nożyce HT-TC055.

 VAL TC055 384x231x145 3,7 

 55 700 357 134 6,6

a możliwość jej obrotu o 90O ułatwia 
obsługę i komfort pracy.
Nożyce są dostarczane wraz z plasti ko-
wą wazliką, która umożliwia bezpieczne 
przechowywanie narzędzia, gdy nie jest 
ono używane. 

LINIE NAPOWIETRZNE

TC 055

 VAL TC055 384x231x145 3,7 ● —

ZAKRES CIĘCIA

MATERIAŁ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZCIĄGANIE

(daN/mm2)

MAX ŚREDNICA CIĘCIA (mm)

HT-TC055
TC 055   B-TC550

RO
DZ

AJ
 ŻY

ŁY

MIEDŹ ≤ 41 55
ALUMINIUM     v 55
ALMELEC          ≤ 34 55

STAL                                            ≤ 180
PRZYKŁADY:

  7 x 3,0 : Ø ok. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø ok. =   10,5 mm
19 x 2,3 : Ø ok. =   11,5 mm

STAL (WIELODRUTOWA)
Ilość ≥ 200 ≤ 180 22

AFL                         ≤ 180

50 
PRZYKŁADY:

26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø ok. =   15,85 mm
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø ok. =   19,38 mm
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø ok. =  22,80 mm
26 x 4,44 +   7 x 3,45 : Ø ok. =  28,14 mm
54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø ok. =  31,50 mm
54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø ok. =  39,20 mm
83 x 4,60 + 16 x 2,80 : Ø ok. = 50,00 mm

ODCIĄG                                 
(GW15-9/16-188)                 

Bardzo wysoka 
vwytrzymałości 7 x 4,77 : Ø ok. =   14,30 mm

PR
ĘT

Y

STAL                                             ≤ 60 20
≤ 42 22

MIEDŹ                                                ≤ 30 34
≤ 25 38,5

ALUMINIUM                                         ≤ 16 50
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