
Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o. o.
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Narzędzia tnące 
•	 Sekatory,	nożyce

Ostrza tych narzędzi powlekane są specjalną powłoką umożliwiającą szybkie, precyzyjne 
cięcie oraz łatwe czyszczenie. Profilowane rączki wykonane z wytrzymałego tworzywa 
lub wzmocnionego aluminium pozwalają na długotrwałą i komfortową pracę. 

•	 Piły,	brzeszczoty
Szeroka oferta pił charakteryzujących się różnorodną długością, pozwalającą 
na dokładniejsze dopasowanie do rodzaju oraz grubości ciętego materiału.
Zastosowane w brzeszczotach uniwersalnego zęba doskonale sprawdza się podczas cięcia 
zarówno suchego, jak i mokrego drewna, zaś automatyczny naciąg zapewnia łatwą i szybką 
wymianę brzeszczotu.
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom
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index opis min. zakup cena

MN-08-104 długość	całkowita	220	mm 1  29,30

Sekator ogrodowy

index opis min. zakup cena

MN-08-101 długość	całkowita	210	mm 1 17,04 

index opis min. zakup cena

MN-08-102 długość	całkowita	205	mm 1 23,65

Sekator ogrodowy

Sekator ogrodowy z kowadełkiem

Cechy i zalety
•	 Ostrze	pokryte	powłoką	zapewniającą	czyste	cięcie
•	 Ergonomiczny	uchwyt	poprawia	komfort	pracy
•	 Blokada	ostrza	zabezpiecza	przed	samoczynnym	otwarciem

Cechy i zalety
•		Specjalny	kształt	ostrza	przeznaczony	do	przycinania	
suchych	gałęzi

•	 Ostrze	pokryte	powłoką	zapewniającą	czyste	cięcie
•	 Ergonomiczny	uchwyt	poprawia	komfort	pracy
•	 Blokada	ostrza	zabezpiecza	przed	samoczynnym	otwarciem

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	zapewnia	przedłużoną	żywotność	narzędzia
•	 Ostrze	szlifowane	ręcznie	pod	specjalnym	kątem	 
daje	idealne	cięcie

•	 Ergonomiczny	uchwyt	poprawia	komfort	pracy

Dostępne	w	II	kw.	2015	r.

MN-08-102
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom

index opis min. zakup cena

MN-08-131 długość	całkowita	510	mm 1 42,90 

index opis min. zakup cena

MN-08-132 regulowana	długość	615-800	mm 1  46,64 

index opis min. zakup cena

MN-08-141 długość	całkowita	700	mm 1  42,30 

index opis min. zakup cena

MN-08-143 regulowana	długość	660-980	mm 1  58,27 

Nożyce do żywopłotu Nożyce teleskopowe do żywopłotu

Nożyce do gałęzi Nożyce teleskopowe do gałęzi

Cechy i zalety
•	 Ostrze	pokryte	powłoką	zapewniającą	czyste	cięcie
•	 Ergonomiczny	uchwyt	poprawia	komfort	pracy
•	 Kształt	ostrza	zapobiega	ześlizgiwaniu	się	z	ciętego	
materiału

Cechy i zalety
•	 Ostrze	pokryte	powłoką	zapewniającą	 

czyste cięcie
•	 Ergonomiczny	uchwyt	poprawia	komfort	pracy
•	 Teleskopowe	uchwyty	z	regulacją	długości	ramion	 
od	615	mm	do	800	mm

Cechy i zalety
•	 Ostrze	pokryte	powłoką	zapewniającą	czyste	cięcie
•	 Ergonomiczny	uchwyt	–	poprawia	komfort	pracy
•	 Kształt	ostrza	zapobiega	ześlizgiwaniu	się	z	ciętego	
materiału

Cechy i zalety
•	 Ostrze	pokryte	powłoką	zapewniającą	czyste	cięcie
•	 Kowadełko	do	przycinania	suchych	gałęzi
•	 Teleskopowe	uchwyty	z	regulacją	długości	ramion	od	660	mm	do	980	mm

Dostępne	w	II	kw.	2015	r.

Dostępne	w	II	kw.	2015	r.
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom

index opis min. zakup cena

MN-06-161/9 skóra	świńska 1  29,50 

index opis min. zakup cena

MN-06-164/9 pokryte lateksem 10 6,54

rękawice ogrodowe z mankietem rękawice ogrodowe elastyczne

index opis min. zakup cena

MN-65-250 długość	530	mm 1 5,79

MN-65-254 długość	600	mm 1  6,31

MN-65-260 długość	760	mm 1 7,62

MN-65-266 długość	915	mm 1 8,99

index opis min. zakup cena

MN-65-220 długość	brzeszczotu	530	mm 1 19,74 

MN-65-224 długość	brzeszczotu	600	mm 1 23,56

MN-65-230 długość	brzeszczotu	760	mm 1 23,50

MN-65-236 długość	brzeszczotu	915	mm 1  26,45

Piły ramowe

Brzeszczoty do piły ramowej

Cechy i zalety
•	 Owalny	profil	ramy	zwiększa	odporność	na	wygięcia
•	 Rama	pokryta	specjalną	farbą	proszkową	–	odporna	na	korozję
•	 Rączka	z	automatycznym	naciągiem	zapewnia	mocne	naprężenie	brzeszczotu
•	 Specjalny	kształt	zęba	umożliwia	cięcie	mokrego	drewna	bez	klinowania	się

Cechy i zalety
•	 Brzeszczot	z	hartowanymi	ostrzami	52	HRC	–	odporny	na	ścieranie
•	 Specjalny	kształt	zęba	umożliwia	cięcie	mokrego	drewna	bez	klinowania	się

Cechy i zalety
•	 Sztywny	mankiet	chroni	przedramię	przed	zadrapaniami	
•	 Naturalna	skóra	podnosi	komfort	i	jakość	wykonywanej	pracy
•	 100%	bawełna	dobrze	odprowadza	wilgoć

Cechy i zalety
•	 Wykonane	z	elastycznej	tkaniny	–	dobrze	przylegają	do	dłoni
•	 Oblewane	gumą	lateksową,	która	dobrze	chroni	przed	wilgocią	
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Kute siekiery z trzonkiem  
fibreglassowym	i	nylonowym
Wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej charakteryzują się wysoką wytrzymałością 
oraz odpornością na działania czynników atmosferycznych. Rękojeść z haczykowatym 
zakończeniem, pokryta specjalnym tworzywem gwarantuje pewny chwyt oraz bezpieczeństwo 
podczas pracy. Zastosowanie nylonu w nowej linii siekier umożliwiło stworzenie idealnie 
zbalansowanego narzędzia o wysokim komforcie pracy.

Kute	siekiery	z	trzonkiem	drewnianym	
Produkowane w Polsce ze specjalnej stali narzędziowej, osadzone na wyselekcjonowanych 
bukowych trzonkach zabezpieczonych dodatkowymi stalowymi klinami chroniącymi 
przed wysunięciem obucha. 
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom

index opis min. zakup cena

MN-64-445 waga	0,5	kg,	długość	300	mm 1  62,90 

MN-64-446 waga	0,7	kg,	długość	400	mm 1  73,40 

MN-64-447 waga	0,9	kg,	długość	500	mm 1  83,48 

MN-64-448 waga	1,2	kg,	długość	600	mm 1  124,64 

index opis min. zakup cena

MN-64-450 waga	2	kg,	długość	800	mm 1  177,45 

MN-64-432

Siekiera z trzonem nylonowym z klinemSiekiery z trzonem nylonowym

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	–	przedłużona	żywotność
•	 Trzon	nylonowy	–	nie	wymaga	konserwacji,	zmniejsza	częstotliwość	
drgań,	wagę	oraz	poprawia	wyważenie	narzędzia

•	 Rękojeść	pokryta	kauczukiem	poprawia	ergonomię	i	komfort	pracy

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	–	przedłużona	żywotność
•	 Trzon	nylonowy	–	nie	wymaga	konserwacji,	zmniejsza	
częstotliwość	drgań,	wagę	oraz	poprawia	wyważenie	
narzędzia

•	 Rękojeść	pokryta	kauczukiem	poprawia	ergonomię	 
i	komfort	pracy

•		Specjalny	klin	obuchu	ułatwia	rozłupywanie	dużych	
elementów
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siekiery bez klina

index opis min. zakup cena

MN-64-420 waga	600g,	długość	340	mm 1 32,41

MN-64-422 waga	800g,	długość	440	mm 1 42,13

MN-64-423 waga	1000	g,	długość	580	mm 1 54,36

MN-64-424 waga	1250	g,	długość	680	mm 1 64,84

MN-64-425 waga	1500	g,	długość	770	mm 1 80,56

MN-64-428 waga	1800	g,	długość	870	mm 1 89,72

siekiery z klinem

index opis min. zakup cena

MN-64-430 waga	1	kg,	długość	440	mm 1  81,65

MN-64-432 waga	2	kg,	długość	770	mm 1  95,17

Siekiery z trzonem fibreglassowym

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	–	przedłużona	
żywotność

•	 Trzon	fibreglassowy	nie	wymaga	
konserwacji	oraz zmniejsza	
częstotliwość	drgań

•	 Rękojeść	powleczona	kauczukiem	
poprawia	ergonomię	narzędzia	
i komfort	pracy

•		Specjalny	klin	obuchu	ułatwia	
rozłupywanie	dużych	elementów	
(dla	MN-64-430	i	MN-64-432)

Dostępne	w	II	kw.	2015	r. Dostępne	w	II	kw.	2015	r.

za 1,00 zł
*	Przy	jednorazowym	zakupie	pakietu

ekspozytor modeco

Mzz-095-Fg-SP

1,00 zł*

Istnieje	możliwość	zastosowania	ekspozytora	MZZ-095-FG-SPIstnieje	możliwość	zastosowania	ekspozytora	MZZ-095-FG-SP

MN-64-424
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom
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index opis min. zakup cena

MN-64-001 waga	2,0	kg 1  36,35 

MN-64-002 waga	3,0	kg 1  45,86 

klin do drewna

ekspozytor modeco

* Przy jednorazowym zakupie pakietu

za 1,00 zł

Mzz-095-SP

1,00 zł *

MN-64-027

index opis min. zakup cena

MN-64-027 waga	1,2	kg,	długość	600	mm 1  98,48 

MN-64-029 waga	2,0	kg,	długość	800	mm 1  106,86 

Siekiery z klinem

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	–	przedłużona	żywotność
•	 Trzon	wykonany	z	drewna	bukowego	
–	wysoka	odporność	na	złamania	
i odkształcenia	

•		Specjalny	klin	obuchu	ułatwia	rozłupywanie	
dużych	elementów

MN-64-090

index opis min. zakup cena

MN-64-090 waga	0,6	kg,	długość	360	mm 1  27,39 

MN-64-092 waga	1,00	kg,	długość	500	mm 1  39,90 

MN-64-094 waga	1,25	kg,	długość	700	mm 1  47,00 

MN-64-096 waga	1,5	kg,	długość	700	mm 1  50,66 

Siekiery 

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	–	przedłużona	żywotność
•	 Trzon	wykonany	z	drewna	bukowego	
–	wysoka	odporność	na	złamania	
i odkształcenia	

Cechy i zalety
•	 Wykonany	z	hartowanej	stali
•	 Możliwość	pobijania
•	 Specjalny	kształt	ułatwia	„wgryzanie	się”	w	rozłupywany	materiał

MN-64-040

index opis min. zakup cena

MN-64-040 waga	2,5	kg,	długość	900	mm 1  65,38 

MN-64-041 waga	4,0	kg,	długość	900	mm 1  108,68 

Siekiery-młoty

Cechy i zalety
•	 Kute	ostrze	–	przedłużona	żywotność
•	 Trzon	wykonany	z	drewna	bukowego	 
–	wysoka	odporność	na	złamania	
i odkształcenia	

•	Hartowany	obuch	–	możliwość	pobijania
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Narzędzia	do	prac	ziemnych
Zaprojektowane z myślą o różnorodnych warunkach pracy i potrzebach wymagających 
użytkowników.

•	 Szpadle	i	łopaty	z	trzonkiem	drewnianym	i	fibreglassowym
Wyróżniają się wysoką jakością wykonania, która zapewnia wysoki komfort pracy. 
Głowice wykonane z hartowanej stali, zabezpieczone są farbą antykorozyjną, odporną 
na zmianę temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne.

•	 Grabie	i	motyki	z	trzonkiem	fibreglassowym
Ergonomiczny, antypoślizgowy trzonek z włókna fibreglassowego, odporny  
na działania czynników atmosferycznych. Część robocza rękojeści pokryta jest 
kauczukiem podnoszącym wygodę użytkowania.
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom

index opis min. zakup cena

MN-79-355 szpadel 1 52,03

MN-79-356 szpadel	kanadyjski 1  52,03 

MN-79-357 łopata	typu	szufla 1 52,03

MN-79-358 widły 1  61,66

index opis min. zakup cena

MN-79-360 szpadel 1 46,27

MN-79-365 szpadel	kanadyjski 1 50,11

MN-79-370 łopata	typu	szufla 1  51,88

MN-79-375 widły 1  56,27

za 1,00 zł

za 1,00 zł

*	Przy	jednorazowym	zakupie	pakietu

*	Przy	jednorazowym	zakupie	pakietu

ekspozytor modeco

ekspozytor modeco

Mzz-099-SP

1,00 zł*

Mzz-099-Fg-SP

1,00 zł*

MN-79-355

MN-79-360

MN-79-356

MN-79-365

MN-79-357

MN-79-370

MN-79-358

MN-79-375

Łopaty, widły z trzonem drewnianym

Łopaty, widły z trzonem fibreglassowym
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Cechy i zalety
•	 Trzonek	z	fibreglassu	odporny	na	złamania	i	korozję
•	 Część	robocza	hartowana	–	zwiększona	odporność

Cechy i zalety
•	 Trzon	wykonany	z	drewna	bukowego	–	odporność	na	złamania	i	odkształcenia	
•	 Część	robocza	hartowana	–	zwiększona	odporność
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Wszystkie ceny są cenami netto i nie podlegają rabatom
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index opis min. zakup cena

MN-79-390 długość	300	mm 1  52,40 

Motyka z trzonem fibreglassowym Zestaw 3 szt. narzędzi aluminiowych

index opis min. zakup cena

MN-79-405 szerokość	300	mm,	12	zębów 1  39,15 

MN-79-406 szerokość	380	mm,	16	zębów 1  39,15 

index opis min. zakup cena

MN-79-410 szerokość	540	mm,	24	zęby 1 53,01 

grabie z trzonem fibreglassowym grabie pazurki z trzonem fibreglassowym

Cechy i zalety
•	 Fibreglassowy,	długi	(1,5	m)	trzonek	odporny	
na złamania	i	korozję

•	 Część	robocza	hartowana	–	zwiększona	odporność
•	 Rękojeść	pokryta	kauczukiem	zapewnia	pewny	
chwyt	i	poprawia	komfort	pracy	

•		Część	robocza	pokryta	lakierem	proszkowym	 
–	zwiększona	odporność	na	korozję

Cechy i zalety
•	 Fibreglassowy,	długi	(1,5	m)	trzonek	odporny	na	
złamania	i	korozję

•	 Część	robocza	hartowana	–	zwiększona	odporność
•	 Rękojeść	pokryta	kauczukiem	zapewnia	pewny	chwyt	
i poprawia	komfort	pracy	

•		Część	robocza	pokryta	lakierem	proszkowym	 
–	zwiększona	odporność	na	korozję

•		5-letnia	gwarancja	 	

Cechy i zalety
•	 Fibreglassowy,	długi	(1,5	m)	trzonek	odporny	
na	złamania	i	korozję

•	 Zęby	hartowane	–	zwiększona	odporność
•	 Rękojeść	pokryta	kauczukiem	zapewnia	pewny	
chwyt	i	poprawia	komfort	pracy	

•		Część	robocza	pokryta	lakierem	proszkowym	 
–	zwiększona	odporność	na	korozję

Cechy i zalety
•	 Wykonane	z	polerowanego	duraluminium	 
–	zapewnia	niską	wagę	podnosząc	komfort	pracy

•	 Część	robocza	wykonana	z	jednego	elementu	 
–	wysoka	trwałość	i	odporność	na	wygięcia	i	złamania

•	 Podziałka	umożliwia	precyzyjne	umieszczenie	
sadzonek	lub	nasion	na	zaleconej	głębokości

•	 Rękojeści	wykonane	z	tworzywa	ABS	–	podnosi	
komfort	pracy	i	zapobiega	powstawaniu	odcisków

Dostępne	w	II	kw.	2015	r.

Dostępne	w	II	kw.	2015	r.

Dostępne	w	II	kw.	2015	r.

index opis min. zakup cena

MN-79-415 szerokość	160	mm	 1  38,00 



UL. KWIDZYŃSKA 6C, 51-416 WROCŁAW, TEL.: +48 71 32 60 100

DYSTRYBUTOR KOELNER POLSKA SP. Z O.O.

SZCZECIN 
ul. Bohaterów Warszawy 14
70-370 Szczecin
tel.: 91 422 60 25
fax: 91 450 01 94
szczecin@koelner.pl

KATOWICE 
ul. Gliwicka 234
40-860 Katowice
tel.: 32 34 95 500
fax: 32 34 95 502
katowice@koelner.pl

KRAKÓW 
Aleja Pokoju 62
31-564 Kraków
tel.: 12 686 17 10
fax: 12 686 17 12 
krakow@koelner.pl

PABIANICE
KOELNER CENTRUM SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice
tel.: 42 227 19 49
fax: 42 227 01 39
lodz@koelner.pl

WARSZAWA 
Al. Jerozolimskie 314
05-820 Piastów
tel.: 22 867 65 66
fax: 22 867 68 15
piastow@koelner.pl

GDAŃSK 
ul. Starogardzka 6
83-010 Straszyn
tel.: 58 781 70 70
fax: 58 781 70 72
gdynia@koelner.pl

LUBARTÓW 
Kolonia Łucka 63
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 51 63
fax: 81 854 61 11
lublin@koelner.pl

POZNAŃ 
ul. Ogrodowa 11
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 868 12 06
fax: 61 895 87 10
poznan@koelner.pl

WROCŁAW - METALZBYT
ul. Jedności Narodowej 194
50-952 Wrocław
tel.: 71 322 46 41
fax: 71 327 99 94
metalzbyt@koelner.pl


