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 Listwy zasilające  

• Listwy do dystrybucji zasilania elektrycznego i sprężonego powietrza w stołach warsztatowych, ślusarskich 
oraz szafkach warsztatowych 

• Solidny korpus listwy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo 

• Listwa wyposażona 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB oraz końcówek 
sprężonego powietrza, przystosowana do przykręcenia do blatu 
 

• Przykładowa listwa zasilająca  

 
i· uzbrojona w 3 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz 
· 2 końcówki do sprężonego powietrza 

 

 

• Produkty do których pasują listwy zasilające 

• Stoły warsztatowe • Stoły ślusarskie   • Szafki warsztatowe 

   

 

• Poświadczenia i normy  

•  Produkt polski • Producent •  Normy  
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 Listwa do dystrybucji zasilania, nieuzbrojona 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 301: · nieuzbrojona (gniazda można zamontować samodzielnie) 

Ciężar listwy: 1,0kg 

Kod produktu 03-301 

 

 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 302: · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 

Ciężar listwy: 1,2kg 

Kod produktu 03-302 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 

 
                                                                                                                                                                       str. 3. 

 

 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 końcówka powietrza 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 303: 
· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 1 końcówka do sprężonego powietrza, max. 8 bar (0,8 MPa) 

Ciężar listwy: 1,3kg 

Kod produktu 03-303 

 

 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 końcówka powietrza bezpieczna 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 304: 
· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 1 końcówka do sprężonego powietrza bezpieczna, max. 8 bar (0,8 
MPa) 

Ciężar listwy: 1,3kg 

Kod produktu 03-304 
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 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 gniazdo USB 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 305: 
· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 1 gniazdo (ładowarka)  USB, podwójne 

Ciężar listwy: 1,3kg 

Kod produktu 03-305 

 

 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 gniazdo USB, 1 końcówka powietrza 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 306: 
· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 1 gniazdo (ładowarka)  USB, podwójne 
· 1 końcówka do sprężonego powietrza, max. 8 bar (0,8 MPa) 

Ciężar listwy: 1,5kg 

Kod produktu 03-306 
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 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 gniazdo USB, 1 końcówka powietrza bezpieczna 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 307: 

· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 1 gniazdo (ładowarka)  USB, podwójne 
· 1 końcówka do sprężonego powietrza bezpieczna, max. 8 bar (0,8 
MPa) 

Ciężar listwy: 1,5kg 

Kod produktu 03-307 

 

 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 2 końcówki powietrza 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 308: 
· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 2 końcówki do sprężonego powietrza, max. 8 bar (0,8 MPa) 

Ciężar listwy: 1,5kg 

Kod produktu 03-308 
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 Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 2 końcówki powietrza, bezpieczne 

   

 

 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.):  105h x 500 x 95mm 

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia 
sprężonego powietrza 

Uzbrojenie listwy 309: 
· 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Ʃl) max. 10A 
· 2 końcówki do sprężonego powietrza bezpieczne, max. 8 bar (0,8 
MPa) 

Ciężar listwy: 1,5kg 

Kod produktu 03-309 

 

 

 

 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
mailto:handel@prymat.com
http://www.prymat.com/

