
Według obowiązujących obecnie Wymagań Taktyczno–Technicznych, w każdym z 

uniwersalnych, kontenerowych warsztatach obsługowo-naprawczych znajdą się następujące 

szuflady i szafki z wyposażeniem uniwersalnym: 

 

Szuflada ślusarska z wiertłami,  frezami , zdzierakami  i wykrętakami, składająca się z: 

a) zestawu wierteł : do stali szlachetnych, wolframowo- molibdenowych, stopowych i 

niestopowych, nawęglanych i cieplnie ulepszanych, tytanowych, stopów tytanowych, 

stali austenitycznych, nierdzewnych, kwasoodpornych, żaroodpornych, stali o 

wysokiej wytrzymałości - ok. 900N/mm2, do żeliw o wytrzymałości ponad 800 

N/mm2 - 19 wierteł: 1 -10 mm; 

b) zestawu wierteł : do stali szlachetnych, wolframowo - molibdenowych, stopowych i 

niestopowych, nawęglanych i cieplnie ulepszanych, tytanowych, stopów tytanowych, 

stali austenitycznych, nierdzewnych, kwasoodpornych, żaroodpornych , stali o 

wysokiej wytrzymałości -ok. 900N/mm2, do żeliw o wytrzymałości ponad 800 N/mm2 

- 12 wierteł: 11 -16 mm; 

c) zestawu frezów palcowych - 1O szt. 

d) zestawu wkrętaków do urwanych śrub i szpilek (5 wierteł 3,2; 4,8; 6,4; 8,0; 8,7 + 5 

wykrętaków + 5 nasadek 01 - 05 + 10 prowadnic 81 - 810); 

e) zestawu noży i zdzieraków - zestaw składający się z 4 różnych ostrzy zdzierających , 

wygodnej rękojeści i noża do tapicerki.(1-uchwyt, 2- ostrze 12 mm- 5 szt.,3- ostrze 16 

mm - 5 szt.,4- ostrze 20 mm - 5 szt.,5- ostrze 20 mm skos- 5.) 

 

Szuflada ślusarska z gwintownikami, narzynkami i uchwytami do narzynek i gwintowników 

składająca się z: 

a) kompletu uchwytów do narzynek: 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18 (5 elementów) i 

do gwintowników: 1/16 - 3/8, }'4-3/4 (2 elementy); 

b) zestawu gwintowników (M5 - M20 - 27 szt.) i narzynek (M5 - M20 - 9 szt.) HSS. 

 

Szuflada ślusarska z przecinakami, wybijakami i wycinakami składająca się z: 

a) zestawu przecinaków płaskich (1 stożkowy- 200mm- 3 płaskie w rozm. 150 mm, 200 

mm i 250 mm); 

b) zestawu przecinaków i wybijaków - 14 elementowy (zawartość: wybijak, rozmiar 1, 2, 

3, 4, punktak 120 mm, wybijak do kołków rozprężnych z prowadzeniem-180 mm, 

wybijak do kołków rozprężnych- rozmiar: 2, 3, 4, 5, 6, 8; wycinak ślusarski L=125 mm, 

przecinak płaski L=125 mm); 

c) zestawu wycinaków rymarskich od 4 mm do 16 mm -13 elementowy. 

 

Szuflada ślusarska z młotkami i narzędziami blacharskimi składająca się z: 

a) kompletu młotków, w tym: młotek ślusarski 500 g, młotek ślusarski 1 kg, młotek 

ślusarki 2 kg, młotek aluminiowy, młotek gumowy; 

b) kompletu narzędzi blacharskich w walizce - 7 elementów (3 młotki blacharskie i 4 

kowadełka) . 

 

 

Szuflada ślusarska z pilnikami i tarnikami składająca się z: 

a) zestawu  pilników do  stali  i drewna  w  rozmiarze  250 - 300 mm (okrągłych, płaskich 

i trójkątnych); 



b) zestawu pilników precyzyjnych (iglaków) 3x140 mm -10 szt. 

 

Szuflada z nitownicą i ściągaczem uniwersalnym składająca się z: 

a) nitownicy ręcznej z grzechotką do nitośrub i nitonakrętek: dla nitonakrętki M4- M12, 

nitośrub M5, M6, M8- do aluminium, stali, stali szlachetnej, w zestawie : nasadki z 

nakrętkami ; 

b) uniwersalnego zestawu ściągaczy : 3 dwuramienne i 3 trzyramienne w jednym -w 

skład zestawu wchodzą: jeden trawers 2-ramienny i jeden 3-ramienny; 9 ramion 

w 3 różnych długościach ; jeden trzpień . 

 

 

Szuflada elektrotechniczna – nr 1 składająca się ze: 

a) szczypiec do ściągania izolacji przewodów elektrycznych : 0,02- 1O mm2; 

b) szczypiec do płaskich połączeń konektorowych 0,5-6 mm2; 

c) zestawu wkrętaków elektrotechnicznych 6 szt. (3- płaskich i 3- krzyżowych do 500 V). 

 

 

Szuflada elektrotechniczna -  nr 2  składająca  się z: 

a) lutownicy transformatorowej z osprzętem 200 - 250 W; 

b) lupy z podświetleniem; 

c) odsysacza; 

d) zestawu szczypiec elektrotechnicznych (boczne tnące -160 mm, uniwersalne- 180 

mm, półokrągłe tnące - 210 mm; szczypce do odizolowania - 160 mm); 

e) Pęsety - 2 szt. 

 

 

Szuflada z przyrządami pomiarowymi składająca się z: 

a) suwmiarki 0-150 x 0,05;  

b) szczelinomierzy w zestawie; 

c) multimetru cyfrowego  uniwersalnego; 

d) wskaźnika neonowego napięcia 230 V; 

e) wskaźnika neonowego napięcia 12-24 V; 

f) miary zwijanej 5 m; 

g) zestawu mikrometrów zewnętrznych - 4 szt. (0-25; 25-50, 50-75, 75-100 mm, 

podziałka 0,01 mm); 

h) miernika rezystancji izolacji elektrycznej . 

 

Szuflada na narzędzia- nasadki i bity składająca się z: 

a) zestawu nasadek i grotów - 12 nasadek, 15 różnych grotów, przedłużka krótka, 

przedłużka długa, przegub Cardana, łącznik, grzechotka, wkrętak) zawiera 33 

elementy; 

b) zestawu nasadek udarowych specjalnych 'W' - do odkręcania mocno zużytych 

zaokrąglonych śrub i nakrętek (13 elementów + sztyft do usuwania śrub i 

nakrętek); 

c) klucza nastawnego francuz KNF 45; 

d) zestawu bitów 10 mm- 47 elementów (w tym 2 adaptery); 



e) kompletu nasadek udarowych 1/2' 15cz. długie 6-kąt. 10 - 32 mm, kaseta (10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 32) -15 elementów; 

f) zestawu nasadek, zawartość : (nasadka udarowa krótka 19mm, nasadki udarowe 

długie- 21, 24, 27, 30, 32, 36 mm)- 7 elementów. 

 

Szuflada na narzędzia- klucze nasadowe składająca się z: 

a) wielofunkcyjnego zestawu kluczy nasadowych  - 23 elementy; 19 nasadek 

wielofunkcyjnych od  SW 10,11,12,13,14,15 ,16,17,18, 19, 

20,21,22,24,26,27,28,30,32 - SW 32  

b) zestawu kluczy 13-częściowy- zawartość: 1/2" nasadki do śrub z wew. sześciokątem 

(5 szt.) od 5-10; Klucz Torx z nasadką (5 szt. od T40- T70- sześciogwiazdkowe) , 

Klucz Torx z nasadką (5 szt. od T40 - T70 - sześciogwiazdkowe) 1/2"  - 

nasadka z wewnętrznym napędem w kształcie XZN, (2 szt.) M8, M12 

dwunastogwiazdkowe i 1 szt. 10 mm. 

 

Szuflada na narzędzia- klucze  płasko  - oczkowe i jednostronne składająca się z: 

a) zestawu kluczy płasko-oczkowych calowych- 12 elementów :3/8"; 7/16"; 'W'; 9/16" 

5/8"; 11/16"; %"; 7/8"; 1"; 11/16"; 1 1/3"; 11/8";  

b) kluczy jednostronnych do nakrętek okrągłych rowkowych - 4 szt. od 38 - 45 mm do 

115 - 130 mm. 

  

Szuflada na narzędzia - klucze płasko - oczkowe i oczkowe odgięte składająca się z: 

a) kluczy płasko-oczkowych z grzechotką  Multi  oraz  przełącznikiem LIR- 6- elementowy 

, zawartość: (8, 10, 12, 13, 17, 19 mm). 

b) zestaw kluczy oczkowych odgiętych - 12 elementów, zawartość : (6x7, 8x9, 10x11, 

12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 , 25x28, 30x32). 

 

Szuflada na narzędzia - zestawy kluczy płasko - oczkowych składająca się z: 

a) zestawu kluczy płasko-oczkowych, metrycznych 17-częściowy , oczko odgięte  15°, 

zawartość : (SW6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22). 

b) zestawu kluczy płasko - oczkowych, metrycznych 10- częściowy , oczko odgięte 15°, 

zawartość (SW 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;32; 34). 

 

Szuflada na narzędzia: - zestawy wkrętaków, szczypiec i kluczy kątowych składająca się z: 

a) zestawu wkrętaków - 8 częściowy, zawartość : wkrętak z 6 - kątnym zakończeniem 

uchwytu oraz 6- kątem do pokręcania kluczem 0,6x3,5; 1,Ox5,5; 1,2 x6,5 ; 1,6 x 

8,0;H1; H2, wkrętak i wersja krótka wykonanie : H1; H2; 

b) zestawu imbusowych kluczy kątowych - 10 elementów : 1/16", 5/64", 3/32",1/8", 

5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"; 

c) zestawu kluczy kątowych z kulą i pierścieniem – metryczne ( 9 elementów) zawartość 

(1.5* , 2* , 2.5* , 3, 4, 5, 6, 8, 1O); 

d) zestawu szczypiec - 4 częściowy- zawartość : szczypce tnące boczne 160 mm szczypce 

uniwersalne 180 mm, szczypce półokrągłe tnące 21O mm, szczypce nastawne 

samoblokujące- 250 mm. 

 

 

Szuflada z urządzeniami pneumatycznymi składająca się z: 



a) pneumatycznego przecinaka DMH-1O - zawartość : (przecinak płaski, przecinak do 

blach, przecinak punktowy , przecinak ostry, sprężyna dystansująca , pierścień 

odbojowy) ; 

b) pistoletu lakierniczego R-31 (szczoteczka, klucz), ciśnienie robocze 3-6 bar.; 

c)  pneumatycznego pistoletu do odmuchiwania z rurką. 

 

Szuflada z urządzeniami pneumatycznymi i hydraulicznymi składająca się z: 

a) pneumatycznej wkrętarki udarowej DSS 3/4" H %" - max moment 1360 Nm; 

b) pneumatycznego klucza udarowego DSS %" Superior, z nowoczesnym mechanizmem 

udarowym- "TWIN".- max. moment 1050 Nm; 

c) pneumatyczna wkrętarka udarowa  z grzechotką DRS; 

d) podnośnika hydraulicznego 15 t. 

 

Szuflada z elektronarzędziami składająca się z: 

a) wiertarko - wkrętarki  sieciowej  230 V  - min. 700 W  

b) szlifierki kątowej -tarcza 0125 mm. 

 

 

Szuflada z lampami składająca się z: 2 szt. przenośnych wielofunkcyjnych lamp 

fluorescencyjnych  - z możliwością ukierunkowania strumienia światła o jasności od 2500 do 

2700 lumenów. 

 

Szuflada na narzędzia -ściernice, tarcze i brzeszczoty składająca się z: 

a) piły do cięcia metalu L-300 mm; 

b) brzeszczotów do piły do metalu L-300 mm- 20 szt.; 

c) tarcz szlifierskich do szlifierki stołowej - 200 mm- 2 kpl.; 

d) tarcz do cięcia metalu do szlifierki kątowej -125 mm -10 szt. 

 

Szafka wisząca z akcesoriami BHP składająca się z: 

a) okularów ochronnych bezbarwnych- 4 szt.; 

b) ochronnej przyłbicy spawalniczej ze zmiennym stopniem zaciemnienia (ORIGO-TECH)-  

1szt.; 

c) ochronników słuchu- 4 szt.; 

d) rękawic ochronnych - 4 pary; 

e) rękawic spawalniczych skórzanych - 2 pary.; 

f) rękawic dielektrycznych- 2 pary; 

g) masek przeciwpyłowych- 4 szt.; 

h) przenośnej lampy  warsztatowej z diodami LED  

 

Szafka z elektronarzędziami składająca się z: 

a) spawarki inwertorowej o zakresie prądu wyjściowego 20 - 250 A, do spawania 

elektrodami otulonymi; 

b) wiertarki elektrycznej - 650 W. 

 

 


