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Komplet 7 szczypiec do 

opasek zaciskowych 
 

 
 

 

 

 

A. Szczypce do opasek zaciskowych z linką. 
 

⚫ pozwalają zdejmować opaski zaciskowe i blokować ja w pozycji otwartej, 

⚫ umożliwiają zdejmowanie plastikowych i metalowych samozaciskowych opasek o średnicy: 

11/16” - 2 1/2” (18mm – 54mm), 

⚫ precyzyjny zacisk na końcu giętkiej linki pozwala dosięgnąć do opasek w trudno dostępnych 

miejscach, 

⚫ szczypce posiadają blokadę dzięki czemu ułatwiają pracę, 

⚫ posiadają gumową rękojeść. 

 

B. Szczypce do opasek z obrotowymi ponacinanymi szczękami. 

 

C. Szczypce do opasek z obrotowymi szczękami. 
 

⚫ obrotowe szczęki są ponacinane w celu dobrego trzymania dużych i małych zacisków pod 

dowolnym kątem, 

⚫ blokada zapadkowa umożliwia przytrzymanie szczęk w 5 różnych pozycjach, 

⚫ szczypce pasują do większości rodzajów sprężystych opasek zaciskowych, 

⚫ blokada pozwala na bezpieczne trzymanie naprężonej opaski, 

⚫ posiadają gumową rękojeść. 

 

D. Wygięte szczypce do wąskich opasek zaciskowych.  

 
⚫ pozwalają na zdejmowanie i zakładanie wąskich opasek zaciskowych w trudno dostępnych 

miejscach, 

⚫ szczypce, dzięki wygiętym szczękom i obracającym się końcówkom pozwalają chwytać opaskę 

pod dowolnym kątem, 

⚫ zapadkowa blokada umożliwia bezpieczne trzymanie opaski, 

⚫ posiadają gumową rękojeść. 
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E. Szczypce do wąskich opasek zaciskowych. 
 

⚫ umożliwiają zdejmowanie i zakładanie wąskich opasek zaciskowych nowego typu, 

⚫ obrotowe końcówki pozwalają chwytać opaskę pod dowolnym kątem, 

⚫ posiadają gumową rękojeść. 

 

F. Szczypce do opasek typu CLIC oraz CLIC-R. 
 

⚫ służą do luzowania i ponownego zaciskania opasek wielokrotnego użytku, 

⚫ posiadają gumową rękojeść. 

 

G. Ściągacz do giętkich przewodów. 
 

⚫ Ułatwia zdejmowanie przewodów podciśnieniowych, paliwowych itp. o średnicy:         

 5/32” - 1/2” (4mm – 12,5mm), 

⚫ należy zakładać częścią czarną od strony rurki, a srebrną od strony przewodu. 

 

 

GWARANCJA 

 

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy 

od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie 

gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową 

eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby 

nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z 

reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 
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