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Innymi powszechnie spotykanymi w przemyśle 

narzędziami pneumatycznymi są wkrętarki 

pneumatyczne. Wykonują bardzo podobną pracę, 

jak klucze, zatem warto wspomnieć, czym się te dwa 

rodzaje narzędzi pneumatycznych różnią. Z pomo-

cą przychodzi nam Janusz Grabowski z firmy RG 

Narzędzia:

– Wkrętarki pneumatyczne wyposażone są w sprzę-

gło (wewnętrzne lub zewnętrzne). Zazwyczaj małą 

moc (moment obrotowy) mierzoną w Nm (np. 10 Nm). 

Wkrętarki mają uchwyt na wiertarski (kluczykowy lub 

automatyczny) przystosowany do zaciskania wiertła 

lub bita, (zazwyczaj 10 lub 13 mm). Cechują się niskimi 

obrotami rzędu 800 obr./min. Moc reguluje się za za 

pomocą sprzęgła. Narzędzia takie często wyposażone 

są w tzw. shutt off – system, który po przekroczeniu 

określonego momentu zwalnia bieg narzędzia (wrze-

ciona), co jest bardzo istotne na liniach produkcyjnych 

oraz w przemyśle np. meblarskim. Wkrętarki stosujemy 

głównie do dokręcania wkrętów z określoną często mocą. 

Konstrukcja jest lżejsza od kluczy, zwykle jest pistoleto-

wa lub prosta. 

Innym narzędziem jest klucz pneumatyczny. 

Zazwyczaj jest wyposażony w udar czyli mechanizm 

młotkowy – oprócz tego, że wykonuje ruch obrotowy, 

to dodatkowo ruch udarowy lub inaczej – młotkowy. 

Klucze nie mają sprzęgła, więc nie da się ich ustawić 

na konkretną wartość (zazwyczaj biegi np. 1,2,3 bieg 

lewo + 1 w prawo). Klucze cechuje duża moc (dla 

porównania klucz taki w wulkanizacji ma od ok. 600 

Tomasz Kurzacz

Klucze pneumatyczne

Narzędzia pneumatyczne są stosowane niemal we wszystkich 
przedsiębiorstwach i branżach przemysłowych. Są ona 
odporne na przeciążenia, proste w budowie, niezawodne, 
mają korzystny stosunek mocy do masy, mogą pracować 
w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem. Do takich 
właśnie narzędzi należą klucze pneumatyczne.
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do nawet 1700 Nm dla kluczy o czopie 1/2"). Klucze 

służą głównie do odkręcania i dokręcania śrub np. 

w kołach, ale nie tylko – są często stosowane na li-

niach produkcyjnych w przemyśle (stoczniowym, ko-

lejowym czy górnictwie). Mechanizm udarowy działa 

tak, że klucz dąży do maksymalnej siły w czasie i po 

osiągnięciu tej siły nie przestaje działać. Na końcu 

klucz zakończony jest tzw. czopem np. 1/2" czyli 

kwadratem do mocowania nasadek (z uchwytem 

też na kwadrat). Klucze zwykle pracują z wysokimi 

obrotami, np. 8000 obr./min.

Budowa i zalety kluczy pneumatycznych
Klucze zwykle wykonane są z aluminium. Dzięki 

temu są lekkie i wytrzymałe. Jakiś czas temu wpro-

wadzono do sprzedaży klucze z obudowami z kom-

pozytów. To pozwoliło jeszcze bardziej zmniejszyć 

wagę kluczy, poprawiła się estetyka oraz odprowa-

dzanie ciepła. Mniejsza waga to także wygoda dla 

operatora, choć zmniejszona masa ma mniejszą 

bezwładność i tym samym gorzej tłumi wibracje 

(dlatego zwykle pracownik posługujący się kluczem 

pracuje w specjalnych antywibracyjnych rękawicach, 

które chronią przed wibracjami oraz dużą tempera-

turą obudowy).

Klucze mają zwartą obudowę, a że jest to kon-

strukcja dość prosta, zatem narzędzia te są nieza-

wodne w długim czasie. 

– Producenci idą w kierunku zmniejszenia gabarytów, 

a także wzmacniania mocy kluczy – podkreśla Janusz 

Grabowski. – Dążenia te spowodowały pojawienie się na 

rynku kluczy w wersji mini, które przy stosunkowej ma-

łej mocy rzędu 600–1000 Nm potrafią dorównać kluczom 

o większych gabarytach. Są mniejsze i wygodniejsze 

do stosowania. Dzięki niewielkim rozmiarom klucz taki 

może mieć zastosowanie w mniejszych przestrzeniach, 

gdzie dużym kluczem nie można byłoby operować. Klucze 

pneumatyczne mają obecnie także większą moc, niż kilka 

lat temu. Dziś klucz na ½” może mieć moc nawet 1700 

Nm, gdy kilka lat temu oferowane były głównie z mo-

mentem do 1350 Nm. 

Klucze, a ogólniej – narzędzia pneumatyczne – 

łatwo regulować za pomocą zmiany dopływu stru-

mienia sprężonego powietrza. Trzeba też podkreślić, 

że narzędzia takie są bezpieczniejsze od narzędzi 

elektrycznych – można je stosować w trudniejszych 

warunkach. Nie są to narzędzia iskrzące, a dzięki 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie końcówki można 

pracować także w strefach zagrożonych wybuchem. 

Współczesne narzędzia pneumatyczne cechują się 

stosunkowo niską emisją hałasu. Dzięki temu praca 

jest mniej męcząca dla operatora.

Udarowy czy zapadkowy?
Klucze udarowe stosujemy zazwyczaj tam gdzie jest 

łatwy dostęp i występuje potrzeba zastosowania du-

żego momentu (zwykle dotyczy to śrub o większych 

średniczach). Klucze zapadkowe mają mniejszą siłę, 

ale są narzędziami precyzyjniejszymi. Są niezastą-

pione do szybkiego wkręcania i odkręcania mniej-

szych śrub. Mają zastosowanie podczas procesów 

produkcji, a także w naprawach silników.

Zakup i eksploatacja
Jeśli szukamy klucza pneumatycznego do firmy np. 

serwisu samochodowego, wówczas warto wybrać 

klucz znanej i sprawdzonej marki. Ich producenci 

mają autoryzowane serwisy w Polsce gwarantujące 

profesjonalne wykonanie naprawy w przypadku 

uszkodzenia. Dzięki temu nie będzie problemu 

z ewentualną naprawą i częściami zamiennymi. 

Ważna jest także moc klucza, ale nie jest to naj-

ważniejsze (oczywiście moc ta musi gwarantować 

poprawne wykonywanie zadań). Nie ma większego 

znaczenia rodzaj mechanizmu udarowego. 

W trakcie eksploatacji należy właściwie dbać 

o narzędzia. Do podstawowych czynności konser-

wacyjnych należy właściwe smarowanie kluczy. To 

właśnie nieodpowiednie smarowanie jest podstawo-

wym powodem powrotu kluczy pneumatycznych 

do serwisu. Niektóre nowe klucze pneumatyczne 

wymagają smarowania mechanizmu udarowego 

z przodu klucza, inne – przede wszystkim regularne-

go smarowania ich olejem przeznaczonym do narzę-

dzi pneumatycznych. Zaleca się stosowanie bloków 

przygotowania powietrza, które regulują dopływ 

oleju, a także eliminują cząsteczki wody i oleju silni-

kowego pochodzącego ze sprężarki. Niezbędne w tym 

wypadku jest posiadanie tego filtra oraz naolejacza. 

– Często użytkownicy pomijają ten element i smarują 

klucz ręcznie zakraplając olej bezpośrednio do klucza, lub 

stosując miniolejarki – mówi Janusz Grabowski. – Takie 

rozwiązania są doraźne i nie zalecamy stosować ich na 

dłuższą metę. Za mała ilość oleju powoduje, że narzędzia 

te się zacierają, a za duża zaś powoduje, że w kluczu 

tworzy się zawiesina, którą usunąć można wyłącznie 

przez rozkręcenie i wymycie klucza w serwisie. Z naszego 

doświadczenia jest to jedna z popularniejszych przyczyn 

zgłaszania spadku mocy.

Źródło: Chicago Pneumatic
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Wybrane klucze pneumatyczne dostępne w Polsce

Klucze markowych producentów 

z powodzeniem mogą przetrwać wiele lat. 

Dostęp części oraz podobna konstrukcja 

wszystkich kluczy sprawia, że możemy je 

regenerować praktycznie w nieskończo-

ność. Poprawne stosowanie się do zasad 

smarowania zapewnia długą pracę. Zawsze 

możemy wymienić czop, mechanizm udaru 

czy inne popularne części. Dzięki temu 

jeden klucz posłuży nam lata.

Kierunki rozwoju
Coraz powszechniejsze staje się stosowa-

nie kompozytów oraz innych materiałów 

do budowy kluczy, a zwłaszcza ich obudów. 

Dzięki temu klucze są lżejsze i wytrzy-

malsze. Zapewnić to może np. obudowa 

tytanowa. Zmniejszają się także gabaryty 

kluczy, dzięki czemu można je stosować 

w ciasnych przestrzeniach, w których jesz-

cze do niedawna nie można było używać 

kluczy pneumatycznych. Jednocześnie 

zwiększa się moc tych coraz mniejszych 

narzędzi.

– Obecnie obserwujemy na rynku znaczną 

obniżkę cen kluczy o momencie ok. 1350 Nm. 

Takim przykładem może być chociażby klucz 

Satra S-CO1500 – mówi Janusz Grabowski. 

Rynek
W Polsce istnieje bardzo dużo firm 

sprzedających klucze pneumatyczne. Po 

krótkim wyszukaniu znaleźliśmy niemal 

80 dostawców tego sprzętu, a z pewnością 

lista ta jest znacznie dłuższa. Jeśli chodzi 

o marki – na polskim rynku występuje 

ponad 70 marek kluczy. Są to: ADLER, Air-

Press, APAC, Archimedes, ASTA, Atlas Copco, 

Atmo, ATMO, BAHCO, BASS, BASSO, BETA, 

BIZON, BJC, BOGWAY, BOXO, Chicago Pneu-

matic (CP), DELTAIR, Desoutter, DRAPER, 

Dynabrade, FACOM, FERAX, Fiam, FORE, 

FUJI, Gison, Grene, Gudepol, HANS, HAZET, 

HEXO, Ingersoll Rand, Irimo, JONNESWAY, 

Kamasa-TOOLS, KRAFT&DELE, KS Tools, 

KUANI, KUKEN, LUNA, MAGNETI MA-

RELLI, Magnum, Makita, MANNESMANN, 

Master, METABO, MIGHTY SEVEN (M7), 

NEO, PANSAM, PNEUTREND, POWERMAT, 

PRO, RODCRAFT, Rooks, ROTAKE, SATRA, 

SCHNEIDER, Scorpio, SEALEY, Senco, SHI-

NANO, SP AIR, STANLEY, STHOR, SUMAKE, 

TOPEX, VESSEL, VGL, VOREL, YATO. Jest więc 

zatem w czym wybierać. Poniżej prezentu-

jemy, jakie marki dystrybuowane są przez 

wybrane firmy w Polsce.

Klucze udarowe Atlas Copco są konstru-

owane z myślą o długotrwałej bezawaryjnej 

pracy w najtrudniejszych warunkach. Jak 

pisze producent – niewiele innych narzędzi 

może się równać z kluczami udarowymi 

Atlas Copco pod względem elastyczności, 

współczynnika wydajności do masy i pro-

Model AD-2150 AD-VGL2209 A-6112N 1921N3 1927AN 1927P 1927P 1927XM BW-43-4034P NS.3000F NS.A1700F2 9012EL-SPC JAI-1418L PT24200 SP-7131

Producent ADLER ADLER ASTA BETA BETA BETA BETA BETA BOGWAY FACOM FACOM HAZET JONNESWAY PNEUTREND SP AIR

Informacje z firmy RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia Luga24.pl RG Narzędzia Luga24.pl RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia RG Narzędzia

Strona www produ-
centa lub dystrybu-
tora

www.mar.sklep.
pl 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.mar.sklep.
pl 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.techman.
com.pl 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.beta-tools.
com 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.beta-tools.
com 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.beta24.pl

www.beta-tools.
com 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.beta24.pl

www.ablak.
com.pl 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.facom.com 
www.rg-narze-

dzia.com.pl

www.facom.com 
www.rg-narze-

dzia.com.pl

www.hazet.de 
www.rg-narze-

dzia.com.pl

www.techsam.pl 
www.rg-narze-

dzia.com.pl

www.atmo.
com.pl 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

www.atmo.
com.pl 

www.rg-narze-
dzia.com.pl

Konstrukcja zapadkowy udarowy, pisto-
letowy

udarowy, pisto-
letowy zapadkowy zapadkowy, 

udarowy udarowy udarowy, pisto-
letowy udarowy udarowy, pisto-

letowy
udarowy, pisto-

letowy
zapadkowy, 

udarowy
udarowy, pisto-

letowy udarowy udarowy, pisto-
letowy zapadkowy

Młotek pojedynczy/
podwójny bez udaru podwójny podwójny bez udaru pojedynczy podwójny podwójny pojedynczy podwójny podwójny pojedynczy podwójny podwójny podwójny bez udaru

Średnica przyłącza 
powietrza [„] 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 GAS 1/4 1/4 GAS 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 1/4 1/4

Zużycie powietrza pod 
obciążeniem [l/min] 153 92 145 140 190 290 290 122 113 b.d. b.d. b.d. 450 b.d. b.d.

Liczba stopni regulacji 1+1 3+1 3+1 1+1 1+1 3 3+1 3 3+1 3+1 1+1 3+1 3+1 1+1 (płynne 
przejście) 1+1

Maksymalny moment 
dokręcania [Nm] 108 1356 1486 68 244 1750 1750 770 1756 1700 244 1700 3796 1290 120

Maks. prędkość obro-
towa [obr./min] b.d. b.d. 8000 150 4700 7500 7500 10000 7000 7225 7200 b.d. 4800 6000 180

Materiał obudowy kompozytowa kompozytowo-
-metalowa kompozytowa kompozytowa metalowa kompozytowa kompozytowa kompozytowa kompozytowo-

-metalowa
tytanowo-kom-

pozytowa
metalowo-kom-

pozytowa kompozytowa kompozytowa metalowa kompozytowa

Poziom hałasu [dB] b.d. b.d. 96 b.d. b.d. 106 b.d. 113 b.d. b.d. 98 94,8 105,5 104 84

Długość [mm] b.d. b.d. 171 b.d. 350 191 b.d. 109 b.d. b.d. b.d. b.d. 570 b.d. 270

Waga [kg] 1,3 2,2 1,96 b.d. 1,9 2 2 1,3 1,9 2,1 1,8 b.d. 12,5 2,2 1,3

Źródło: Chicago Pneumatic
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stoty obsługi. Modele LMS są narzędziami 

bez odcięcia, co oznacza, że odcięcie nastę-

puje w chwili, gdy operator zwolni spust. 

Ingersoll Rand od lat zajmuje się projek-

towaniem światowej klasy narzędzi najwyż-

szej jakości, trwałość i niezawodność jest 

widoczna w serii pneumatycznych kluczy 

zapadkowych oraz udarowych. Mniejsze 

i bardziej wydajne niż w konkurencyjnych 

modelach, pneumatyczne klucze zapadko-

we są specjalnie zaprojektowane tak, aby 

usprawnić pracę i zwiększyć jej komfort.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

ELHAWO Wojciech Hajdukiewicz oferuje 

klucze APAC także w wersji motylek oraz 

mini. Klucz pneumatyczny udarowy w obu-

dowie kompozytowej z mechanizmem typu 

TWIN HAMMER jest bardzo silny i niezwy-

kle wytrzymały ze względu na zastosowa-

nie podzespołów produkcji japońskiej, które 

mają decydujących wpływ na jego żywot-

ność. Ma bardzo małe zapotrzebowanie na 

sprężone powietrze, oszczędza koszty pro-

dukcji sprężonego powietrza. Wydłuża to 

żywotność kompresora. Firma oferuje także 

klucz w wersji mini – ma tylko 123 mm.

ATMO oferuje klucze udarowe do 

ciężkich prac w przemyśle oraz klucze 

zapadkowe marek ATMO, CP, VESSEL, SP 

AIR, FUJI, KUANI, PNEUTREND oraz VGL. 

Klucze udarowe z zabierakiem kwadrato-

wym 1 1/2" służą do montażu i demontażu 

połączeń gwintowych o dużej średnicy. Np. 

klucz udarowy KUANI KI-55 osiąga siłę 4065 

Nm co pozwala na demontaż połączenia 

gwintowego M55.

W firmie AGRO-METAL można zaopa-

trzyć się w różnego rodzaju klucze marek 

takich jak AirPress, BETA, Chicago Pneuma-

tic, Gudepol oraz Irimo. W ofercie jest ok. 

40 rożnego rodzaju takich narzędzi, także 

kątowych.

Air-Com ma w ofercie klucze pneuma-

tyczne udarowe, zapadkowe, kątowe firmy 

Ingersoll Rand.

W ofercie firmy AB Sadłowscy znajdują 

się klucze firm JONNESWAY i BOGWAY. 

W ofercie jest 21 kluczy udarowych oraz 

7 kątowych.

ANB proponuje narzędzia pneuma-

tyczne marki MIGHTY SEVEN (M7). Firma 

posiada w sprzedaży kilkadziesiąt różnego 

rodzaju kluczy.

Wrocławski Archimedes jest częścią 

grupy kapitałowej Stalmot & Wolmet. 

Produkuje klucze sygnowane własną marką 

Archimedes. 

Arkom z Rzeszowa ma w ofercie klucze 

firm takich jak Atlas Copco, DELTAIR, 

METABO, BETA, Ingersoll Rand, Chicago 

Pneumatic oraz ATMO. 

Firma ATIMA Polska ma w ofercie 4 klu-

cze marki RODCRAFT. Firma zajmuje się za-

opatrzeniem głównie warsztatów samocho-

Model AD-2150 AD-VGL2209 A-6112N 1921N3 1927AN 1927P 1927P 1927XM BW-43-4034P NS.3000F NS.A1700F2 9012EL-SPC JAI-1418L PT24200 SP-7131

Producent ADLER ADLER ASTA BETA BETA BETA BETA BETA BOGWAY FACOM FACOM HAZET JONNESWAY PNEUTREND SP AIR
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-metalowa
tytanowo-kom-

pozytowa
metalowo-kom-

pozytowa kompozytowa kompozytowa metalowa kompozytowa

Poziom hałasu [dB] b.d. b.d. 96 b.d. b.d. 106 b.d. 113 b.d. b.d. 98 94,8 105,5 104 84

Długość [mm] b.d. b.d. 171 b.d. 350 191 b.d. 109 b.d. b.d. b.d. b.d. 570 b.d. 270

Waga [kg] 1,3 2,2 1,96 b.d. 1,9 2 2 1,3 1,9 2,1 1,8 b.d. 12,5 2,2 1,3

Źródło: Chicago Pneumatic
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T dowych. Podobnie ukierunkowana jest firma AUTO 

CHROBOK, która jest autoryzowanym dystrybutorem 

BOXO oraz MANNESMANN.

Bartech proponuje narzędzia pneumatyczne firm 

Dynabrade, Chicago Pneumatic, Gison, SHINANO, 

SUMAKE.

BASS Polska ma w ofercie klika kluczy pneuma-

tycznych dystrybuowanych pod własną marką. 

BETA Polska oferuje klucze kątowe i udarowe wła-

snej marki BETA.

Centrum Techniczne Bimex sprzedaje klucze 

sygnowane marką TOPEX, NEO, Scorpio oraz JONNE-

SWAY. W ofercie klika modeli tych narzędzi.

BizeA specjalizująca się w technikach połączeń 

drewna, powstała w 1992 roku, jako spółka joint ven-

ture niemieckiej firmy BeA Deutschland (Joh. Frie-

drich Behrens A.G.) z polskim producentem zszywek 

Zakładem Mechanicznym BIZON, dziś BIZON INT Sp. 

z o. o. Mimo wspomnianej specjalizacji w ofercie jest 

klika kluczy pneumatycznych rozprowadzanych pod 

znakiem BIZON.

W sklepie internetowym bme24 można zaopa-

trzyć się w klucze marki YATO. Są to klucze w obudo-

wie kompozytowej jak i aluminiowej.

Chicago Pneumatic to jeden z najbardziej zna-

nych producentów narzędzi pneumatycznych dla 

przemysłu. Firma co jakiś czas wprowadza na rynek 

nowe produkty. W ofercie znajduje się blisko 100 

kluczy udarowych oraz ok. 20 zapadkowych. Jest 

w czym wybierać.

Narzędzia Czyżycki to sklep internetowy, w któ-

rym można zaopatrzyć się także w klucze pneuma-

tyczne. W ofercie jest kilkanaście modeli różnych 

producentów takich jak: ASTA, BOGWAY, CP, FERAX, 

JONNESWAY, KING TONY, KS Tools, LUNA oraz MI-

GHTY SEVEN.

EBMiA.pl to sklep internetowy firmy Akcesoria 

CNC. Klucze pneumatyczne z oferty EBMiA, to klucze 

(m.in. SUMAKE i YATO) o różnych wielkościach 

zabieraków. Firma ma w ofercie klucze pneuma-

tyczne calowe, półcalowe, a także o wielkości ¾ cala. 

Dodatkowo w ofercie znajdują się klucze kątowe, 

stosowane do miejsc, gdzie podejście jest niezwykle 

trudne oraz klucze impulsowe, przystosowane do 

odkręcania i dokręcania połączeń z bardzo dużą siłą 

i wysokim momentem. 

ELTECH proponuje duży wybór kluczy pneuma-

tycznych różnych marek, takich jak Atlas Copco, 

SHINANO, KUKEN oraz FUJI. Podobną ofertę ma 

firma GRASSKO.

W firmie EURO-SPAW można zaopatrzyć się w bli-

sko 30 modeli kluczy. Wśród dostępnych marek znaj-

dujemy takie jak Magnum, FORE, SUMAKE, FERAX.

Hurtownia przemysłowa Greenlive oferuje klucze 

pneumatyczne Master, ASTA, CP (Chicago Pneuma-

tic), ROTAKE oraz SHINANO.

GRENE to największa sieć sklepów rolniczo-tech-

nicznych w Polsce. Mimo, że większość oferty prze-

znaczona jest dla rolnictwa, to i w tej sieci można 

kupić klucze pneumatyczne. W ofercie znajduje się 

klika kluczy marek Grene oraz RODCRAFT.

Grupa TOPEX jest polską firmą oferującą konsu-

mentom szeroki wachlarz narzędzi i elektronarzędzi. 

Dynamiczny rozwój pozwolił firmie zająć pozycję 

lidera polskiej branży narzędziowej i uczynił z Grupy 

TOPEX jednego z najpoważniejszych graczy w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej. Obecnie w portfolio Gru-

py TOPEX znajduje się już 7 własnych marek z ofertą 

ponad 5000 produktów, które dzięki rozbudowanej 

strukturze dystrybucji można znaleźć w 40 krajach 

na całym świecie. Marki grupy to NEO TOOLS, TOPEX 

oraz GRAPHITE. Klucze pneumatyczne oferowane są 

pod markami NEO oraz TOPEX.

W firmie GudePol można zaopatrzyć się w klucze 

sygnowane własną marką. Są tu także narzędzia 

zaliczane do kategorii Heavy Duty.

Ingersoll Rand to kolejna duża firma oferująca 

kilkadziesiąt rodzajów kluczy. Są to zarówno klucze 

kątowe, jak i pistoletowe, udarowe i zapadkowe.

W sklepie isprzet.pl dostępne są klucze pneuma-

tyczne marki Gudepol. Firma ukierunkowana jest na 

zaopatrzenie budownictwa.

W olbrzymiej ofercie firmy Inter Cars także 

znajdziemy klikanaście modeli kluczy. W ofercie są 

narzędzia takich producentów jak Ingersoll Rand, 

SEALEY, CP oraz HANS.

Firma J.R. Motor Services G.B. obsługuje głównie 

motoryzację, ale ponieważ klucze pneumatyczne są 

powszechnie stosowane w tej branży, także i tu moż-

na kupić klucz wybrany spośród kilkunastu modeli 

marki DRAPER.

KARBA to firma handlowo-usługowa prowadzą-

ca sprzedaż przez Internet maszyn oraz narzędzi. 

W ofercie znajduje się kilkadziesiąt modeli kluczy 

pneumatycznych sygnowanych markami LUNA, 

STANLEY, NEO, YATO oraz FERAX (do wyczerpania 

zapasów).

Sklep KATAN24 ma w ofercie klucze marki JON-

NESWAY. Do wyboru jest kilkanaście modeli kluczy 

udarowych oraz kątowych.

Stosunkowo duży wybór kluczy znajdziemy 

w ofercie firmy KING TONY. KING TONY to znany 

całym świecie producent narzędzi, którego tradycje 

sięgają 1976 roku. Narzędzia powstają w fabryce 

na Tajwanie, charakteryzują się wysoką jakością, 

przewyższają światowe standardy DIN i ANSI, a przy 

tym dzięki starannie wybranym materiałom i pro-

cesom, ich negatywny wpływ na środowisko jest 

minimalny.

Klucze marki BJC oferowane są w firmie MAR-

-POL. Można kupić zarówno pojedyncze narzędzia 

Źródło: RG Narzędzia

Źródło: RG Narzędzia
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jak i specjalne zestawy, zawierające klika rodzajów 

narzędzi (np. klucz udarowy, szlifierkę prostą, młot 

pneumatyczny i zestaw nasadek).

W ofercie firmy MAX-MAR znajduje się 20 rodza-

jów kluczy firm takich jak GudaPol, AirPress oraz 

MAGNETI MARELLI. 

Bardzo duży wybór kluczy pneumatycznych 

znajdziemy w firmie Megamaszyny (ok. 120 mo-

deli). Oferowane marki to LUNA, FERAX, CP, BETA, 

POWERMAT, ADLER, AirPress, YATO, KRAFT&DELE, 

MIGHTY SEVEN, PANSAM, METABO, VOREL, TOPEX 

oraz STHOR.

Podobny wybór znajdziemy w ofercie sklepu 

megaobrabiarki.pl. ADLER, AirPress, BETA, CP, FERAX, 

KRAFT&DELE, LUNA, METABO, MIGHTY SEVEN, PAN-

SAM, POWERMAT, STHOR, TOPEX, VOREL i YATO.

METABO to niemiecka firma o niemal 100-letnim 

rodowodzie. Firma szczyci się narzędziami o wyso-

kiej produktywności. METABO posiada ponad 700 

patentów i praw ochronnych. W aktualnej ofercie 

znajduje się 8 modeli kluczy pneumatycznych.

Spółka Narzędzia od 15 lat sprzedaje narzędzia 

pneumatyczne na rynku ogólnopolskim. W ofer-

cie są klucze firm FUJI, CP oraz HEXO. Narzędzia 

pneumatyczne HEXO to maszyny najwyższej klasy, 

dedykowane do pracy w przemyśle. Założona w Ja-

ponii firma FUJI produkuje narzędzia pneumatyczne 

o najwyższej jakości, wytrzymałych i gotowych na 

wielogodzinną pracę na liniach produkcyjnych. FUJI 

to największy wybór wkrętarek, kluczy impulsowych 

i dużych kluczy udarowych o momentach w zakresie 

od 4 Nm do 5000 Nm. 

W sklepie narzedziak24.pl dostępne są klucze 

firmy DRAPER. Do wyboru mamy ponad 20 modeli.

MERKURY Narzędzia to sklep internetowy oferu-

jący klucze firm BETA, YATO, BAHCO, FACOM, KING 

TONY. W ofercie jest ok. 80 modeli. 

W ofercie firmy Pneumat System, zajmującej się 

pneumatyką, znajdują się klucze firm CP, Desoutter 

oraz FUJI i Archimedes.

Duży asortyment (niemal 150) kluczy znajdziemy 

w firmie Pneumatico. W sprzedaży są urządzenia 

firm takich jak ASTA, BASSO, CP, FUJI, Gudepol, 

JONNESWAY, KUKEN, MIGHTY SEVEN, PNEUTREND, 

SATRA, SCHNEIDER, SHINANO, SP AIR oraz VESSEL.

Firma o podobnej nazwie – Pneumaticon, ma 

w ofercie klucze firm CP, RODCRAFT i METABO. 

Oferowane przez firmę klucze są lekkie i niezwykle 

trwałe.

Firma Pneumatig jest bezpośrednim dystrybuto-

rem narzędzi marki SUMAKE w Polsce. Dzięki temu 

może zaproponować sprawdzone i niezawodne 

klucze w konkurencyjnych cenach. W ofercie jest 

kilkadziesiąt modeli kluczy udarowych, kątowych 

oraz impulsowych.

Firma Handlowo-Usługowa Pneumat SP oferuje 

przede wszystkim klucze firmy SUMAKE, ale także 

CP, AirPress, ATMO, Gudepol i Ingersoll Rand.

Specjalizacją firmy PressMann jest pneumatyka, 

czyli technika wykorzystania sprężonego powietrza 

w automatyzacji procesów produkcyjnych. W ofercie 

znajdują się klucze pneumatyczne Chicago Pneumatic.

Firma R.G. (rg-narzedzia.pl) ma w ofercie ponad 

40 tys. pozycji. Są to głównie narzędzia, ale także 

maszyny, odzież robocza i ochronna, a także meble 

warsztatowe i wózki. Wśród oferty związanej z pneu-

matyką znajduje się kilkadziesiąt pozycji kluczy 

pneumatycznych firm takich jak ADLER, ASTA, 

ATMO, BETA, BOGWAY, CP, DRAPER, FACOM, FERAX, 

FUJI, GudePol, HAZET, Ingersoll Rand, JONNESWAY, 

KING TONY, KUANI, LUNA, M7, METABO, SATRA, 

SHINANO, SP AIR i YATO.

W sklepie seger.pl możemy zaopatrzyć się w klu-

cze firm YATO, BETA, METABO, Makita, SCHNEIDER 

i BAHCO.

Firma SPAW ma w ofercie klucze sygnowane mar-

ką Magnum, FORE oraz SUMAKE. Do kupienia jest ok. 

20 modeli.

Światnarzedzi.pl to sklep internetowy oferujący 

ponad 60 modeli kluczy marek AirPress, CP, Rooks, 

Vorel i YATO. 

Profesjonalne narzędzia specjalistyczne dla 

motoryzacji i przemysłu oferuje firma TECHMAN. 

W ofercie znajdują się klucze SHINANO, ASTA, SP AIR 

oraz SATRA, 

W ofercie firmy TECHNAR znajdują się klucze 

marki BETA. Do wyboru jest ok. 20 modeli.

Klucze pneumatyczne oferuje także firma TOM-

SOFT. W ofercie są narzędzia firmy Kamasa-TOOLS.

Klucze YATO oraz VOREL znajdziemy w ofercie 

firmy toya24.pl. 

W UNI-BIS można kupić klucze firm CP, Fiam, PRO 

oraz Senco. 

Źródło: RG Narzędzia

Źródło: RG Narzędzia
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ADLER ADLER • • •
AirPress • AirPress • • • • •
APAC • APAC
Archimedes • Archimedes •
ASTA • ASTA • • • s
Atlas Copco • • • • Atlas Copco
Atmo Atmo •
ATMO • • ATMO •
BAHCO BAHCO • •
BASS • BASS
BASSO BASSO •
BETA • • • BETA • • • • • •
BIZON • BIZON
BJC BJC •
BOGWAY • • BOGWAY • •
BOXO • BOXO
Chicago Pneumatic • • • • • • • Chicago Pneumatic • • • • • • • • • • • •
DELTAIR • DELTAIR
Desoutter Desoutter •
DRAPER DRAPER • • •
Dynabrade • Dynabrade
FACOM FACOM •
FERAX • FERAX • • • •
Fiam Fiam •
FORE FORE •
FUJI • • • • • FUJI • • • • •
Gison • Gison
GRAPHITE GRAPHITE •
Grene • Grene
Gudepol • • Gudepol • • • •
HANS • HANS
HAZET HAZET •
Heavy Duty Heavy Duty
HEXO HEXO • •
Ingersoll Rand • • Ingersoll Rand • •
Irimo • Irimo
JONNESWAY • • • JONNESWAY • • •
Kamasa-TOOLS Kamasa-TOOLS • •
KING TONY KING TONY • • • •
KRAFT&DELE KRAFT&DELE • •
KS Tools KS Tools •
KUANI • KUANI •
KUKEN KUKEN •
LUNA • • LUNA • • • • •
MAGNETI MARELLI MAGNETI MARELLI •
Magnum • Magnum •
Makita Makita •
MANNESMANN • MANNESMANN
Master • Master
METABO • METABO • • • • •
MIGHTY SEVEN (M7) • MIGHTY SEVEN (M7) • • • • • •
NEO • NEO • •
PANSAM PANSAM • •
PNEUTREND • PNEUTREND •
POWERMAT POWERMAT • •
PRO PRO •
RODCRAFT • • RODCRAFT •
Rooks Rooks •
ROTAKE • ROTAKE
SATRA SATRA • • •
SCHNEIDER SCHNEIDER •
Scorpio • Scorpio
SEALEY • SEALEY
Senco Senco •
SHINANO • • • • SHINANO • • •
SP AIR • SP AIR • • •
STANLEY STANLEY •
STHOR STHOR • •
SUMAKE • • • SUMAKE • • •
TOPEX • TOPEX • • •
VESSEL • VESSEL •
VGL • VGL
VOREL VOREL • • • •
YATO • • YATO • • • • • • • •

Wybrani dostawcy kluczy pneumatycznych w Polsce
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RODCRAFT • • RODCRAFT •
Rooks Rooks •
ROTAKE • ROTAKE
SATRA SATRA • • •
SCHNEIDER SCHNEIDER •
Scorpio • Scorpio
SEALEY • SEALEY
Senco Senco •
SHINANO • • • • SHINANO • • •
SP AIR • SP AIR • • •
STANLEY STANLEY •
STHOR STHOR • •
SUMAKE • • • SUMAKE • • •
TOPEX • TOPEX • • •
VESSEL • VESSEL •
VGL • VGL
VOREL VOREL • • • •
YATO • • YATO • • • • • • • •


