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MASZYNY I URZĄDZENIA PRZYSTOSOWANE DLA KOPALŃ
Montażownica
Mondolfo Ferro
TBE 160 TERRA / 500 V

Montażownica
Mondolfo Ferro
TBE 156 PRO / 500 V

MFTBE 160 TERRA5

MFTBE 156 S5

Montażownica pozwalająca obsługiwać największe koła występujące
w polskich kopalniach. Uchwyt montażowy z dyskiem i kłem jest w pełni
automatyczny a płytowa konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność
i wytrzymałość:
• Posiada opinię wydaną przez OBAC Gliwice,
• Max. średnica koła: 2 700 mm,
• Max. szerokość koła: 1 600 mm,
• Max. waga koła: 2 000 kg,
C
OBA ce
• Zakres rozwarcia szczęk od 14” do 60”,
i
Gliw V
• Zasilanie: 500 V /AC w sieci IT.
0

Montażownica pozwalająca obsługiwać większość kół występujących
w polskich kopalniach. Płytowa konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność
i wytrzymałość:
• Maszyna w wykonaniu IP 54,
• Max. średnica koła: 2 450 mm,
• Max. szerokość koła: 1 220 mm,
• Max. waga koła: 1 300 kg,
4
IP-5
• Zakres rozwarcia szczęk od 14” do 56”,
V
• Zasilanie: 500 V /AC w sieci IT.
500

50

500 V

500 V

Montażownica
Mondolfo Ferro
AS 933 1 V z ramieniem
Super RM/500 V

Sprężarka śrubowa
AIRPOL K11G
na zbiorniku
poziomym 400 l

ZMFAS 933 1V-SPECIAL

FIARPOL K11 G10

Montażownica pozwalająca obsługiwać koła pojazdów osobowych,
dostawczych i terenowych występujące w polskich kopalniach:
• Posiada opinię wydaną przez OBAC Gliwice,
• Max. średnica koła: 1 040 mm,
• Max. szerokość koła: 12”,
• Zakres rozwarcia szczęk od 12” do 23” (obręcze wew.),
C
OBA ce
• Zakres rozwarcia szczęk od 10” do 20” (obręcze zew.),
i
• Zasilanie: 500 V /AC w sieci IT.
Gliw V

Sprężarka śrubowa przeznaczona do pracy w podziemnych zakładach
górniczych niezagrożonych wybuchem metanu:
• Posiada opinię wydaną przez INOVA Lubin,
• Ciśnienie: 10 bar,
• Wydajność: 1 450 l/min,
A
• Zbiornik poziomy 400 litrów,
INOV N
• Silnik: 11 kW,
LUBI V
• Zasilanie: 500 V/AC w sieci IT.
500

500

500 V
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500 V

MASZYNY I URZĄDZENIA W WYKONANIU STANDARDOWYM
Montażownica
Mondolfo Ferro AS 933 2V

Montażownica
Invento TC 856

MFAS9332V
Montażownica AS 933 2V to w pełni automatyczne urządzenie, które dzięki
uniwersalnym parametrom technicznym najczęściej jest wybierana przez
serwisy oponiarskie:
•	Sprężynowo podnoszona i ręcznie opuszczana
stopka montażowa,
• Zakres uchwytu zew. (obręcz wew.): 12”-23”,
• Zakres uchwytu wew. (obręcz zew.): 10”-20” ,
• Max. średnica koła: 1 040 mm,
• Max. szerokość koła: 12”.

INVTC856 / INVTC856N
Montażownica INVENTO TC 856 to ekonomiczna maszyna przeznaczona
do obsługi kół samochodów ciężarowych, pojazdów rolniczych i maszyn
budowlanych:
INVTC856N - ręczne sterowanie ramieniem
INVTC856 - automatyczne sterowanie ramieniem
• Max. szerokość koła: 1 100 mm,
• Max. średnica koła: 2 200 mm,
• Zakres rozwarcia szczęk: 14” – 56”,
•	Rozmiar otworu centralnego
w obręczy: 140 – 800 mm,
• Siła odbijaka: 2 800 kg,
• Max. waga koła: 1 500 kg.

230 V

400 V

Kosz
do pompowania kół

Elektryczny klucz
na wózku ELMAX

AT-4XXL

EL000-6000

Kosz dzięki specjalnej konstrukcji umożliwia bezpieczne pompowanie
kół maszyn górniczych, pojazdów rolniczych oraz innych pojazdów
EM/OTR. Jest wyposażony w rolki ułatwiające obracanie kołem:
• Głębokość: 210 cm,
• Szerokość: 130 cm,
• Wysokość: 220 cm.

Specjalny klucz na wózku o bardzo dużym momencie odkręcania.
Umożliwia odkręcenie nawet silnie zapieczonych śrub:
• Max. moment: 2 500 Nm,
• Moment roboczy: 370 – 710 Nm,
• Regulacja wysokości: 325 – 885 mm.

400 V

Akcesoria do obsługi opon EM/OTR
Zestaw wraz z akcesoriami umożliwia montaż i demontaż kół i opon wielkogabarytowych Nr kat.
bezpośrednio na stanowisku pracy maszyny. Napęd za pomocą ręcznej lub pneumatycznej 519-1582
pompy hydraulicznej. Stanowi podstawowe wyposażenie serwisów mobilnych EM/OTR.

519-1582

519-1731

519-1567

519-1598

519-1529 / 519-1520

519-1574

519-1512 / 519-1513

Opis
Zestaw montażowy opon EM

519-1550

Rozszerzenie 39”-51”

519-1567

Odciskacz opon

519-1574

Odciskacz AS do opon - 500 bar

519-1731

Odciskacz opon OTR - Typ 3 - 700 bar

519-1598
519-1512

Odciskacz opon EM - Typ 5 - 500 bar
Pompa hydrauliczna - ręczna - 500 bar

519-1513

Pompa hydrauliczna - ręczna - 700 bar

519-1529

Pompa pneumatyczno - hydrauliczna do
odciskacza 519-1574, 519-1598

519-1520

Pompa pneumatyczno - hydrauliczna do
odciskacza 519-1731
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PODNOŚNIKI
Podnośnik
Invento AHL40

Podnośnik
Invento EL135M

INVAHL40

INVEL135M

Ekonomiczny podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny:
• Udźwig: 40/20/10 ton,
• Wysokość unoszenia: 289 mm,
• Wysokość minimalna: 130 mm.

Solidna konstrukcja i duży udźwig wyróżniają ten produkt
na tle konkurencji:
• Udźwig: 3 500 kg,
• Wysokość kolumny: 2 410 mm,
• Waga: 1 200 kg.

400 V

Podnośnik Cattini
YAK 1610 SE

Podnośnik kanałowy
6T, 16T

CAYAK-1610SE

W-SK-W8210/SD / W-SK-W8220/SD

Profesjonalny podnośnik kanałowy
pneumatyczno-hydrauliczny:
• Udźwig: 10 000 kg,
• Wysokość unoszenia: 600 mm,
• Szerokość kanału: 850 - 1015 mm.

Manualny, hydrauliczny dźwignik kanałowy wyposażony w śrubę
dobiegową:
• Wysokość unoszenia: 470 / 650 mm,
• Szerokość kanału: 800 – 950 mm.

Uwaga: Przy zamawianiu należy podać wymiary kanału!
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Podnośnik Cattini
YAK 330/N

Podnośnik Cattini
YAK 312

CAYAK-330N

CAYAK-312

Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny. Umożliwia podniesienie
nawet najcięższych maszyn roboczych (do 80 T). Może być
zastosowany do podnoszenia innych elementów o określonej masie:
• Udźwig: 80/50/25 ton,
• Wysokość unoszenia: 825 mm,
• Wysokość minimalna: 330 mm.

Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny.
Umożliwia podniesienie nisko zawieszonych pojazdów:
• Udźwig: 60/30/15 ton,
• Wysokość unoszenia: 255 mm,
• Wysokość minimalna: 120 mm.

URZĄDZENIA WARSZTATOWE
Podgrzewacz indukcyjny
DRAGON IHD 800

Podgrzewacz indukcyjny
DRAGON IHD300

W-BD-IND10KW

W-BD-IND5KW

DRAGON IHD800 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym
służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali żelaznych
i aluminium metodą indukcyjną:
• Prąd pobierany 12A,
• Moc: 8 kW,
• Chłodzenie: ciecz,
• Czas ciągłej prasy: 30 min,
• Zasilanie : 400V.

DRAGON IHD300 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym
służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali żelaznych
i aluminium metodą indukcyjną:
• Prąd pobierany: 16A,
• Moc: 3,7kW,
• Chłodzenie: ciecz,
• Czas ciągłej prasy: 30 min,
• Zasilanie: 230V.

Prasy hydrauliczne Chicago
Pneumatic

Żuraw warsztatowy

Prasy pneumatyczno-hydrauliczne
o wzmocnionej spawanej
konstrukcji
w
zestawie
z akcesoriami.
Dostępne prasy o nacisku: 30 i 50 Mg
z napędem ręcznym oraz 75 i 100 Mg
z napędem pneumatycznym.

Poręczny żuraw warsztatowy
na kołach o udźwigu 1 000 kg.

Wspomaganie rozruchu
IDEAL Starter 840

Urządzenia do cięcia plazmą
TECHNOLOGY PLASMA 54
KOMPRESOR

W-BGS59245

CP86300 – 30 Mg, CP86500 – 50 Mg,
CP86750 – 75 Mg, CP86100 – 100 Mg

W-BD-STARTER840

W-TW815088
Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych
posiadający funkcję rozruchu:
•	Max. prąd ładowania: 80 A,
•	Max. prąd rozruchu: 800 A,
•	Znamionowa pojemność akumulatora
(min./max.): 20/1 200 Ah.

Inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego. Umożliwia cięcie bez
zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu:
•	Zasilanie elektryczne: 230 V,
•	Max. prąd cięcia: 40 A,
•	Max. grubość cięcia: 10 mm,
•	Wbudowany kompresor.
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GOSPODARKA SMAROWO-OLEJOWA
Elektroniczne
urządzenie do
wymiany płynów
hamulcowych ATE FB

Urządzenie do
obsługi układów
hamulcowych
ATE FB 5e

W-ATE740314

W-ATE740295

Elektroniczne urządzenie FB 30 SR do wymiany płynu
hamulcowego z wbudowanym odsysaniem.
Do napełniania, płukania i odpowietrzania układu
hamulcowego. Dostępne są cztery poziomy ciśnienia:
bezciśnieniowo / 0,4 / 1,0 / 2,2 bar.

ATE FB 5e jest szczególnie prostym w obsłudze,
trwałym i korzystnym cenowo przyrządem
do odpowietrzania układów hamulcowych.
Spełnia wszystkie wymogi: napełniania, płukania
i odpowietrzania nowoczesnych układów
hamulcowych.

Zestaw do obsługi instalacji olejowej
w maszynach i urządzeniach:
• Pompa pneumatyczna: 3:1,
•	Wydajność: do 12 l/min,
• Przepływomierz elektroniczny.

Mobilny zestaw do
dystrybucji oleju do
beczek 200 l

Zbiornik
na zużyty olej

Zlewarko
-wysysarka
z pantografem

W-KI-TITANZ1000

TECH1700233

8

Mobilny zestaw
do dystrybucji
oleju do beczek, 60 l
TECH1700222

TECH16209005

Zestaw do obsługi instalacji olejowej
w maszynach i urządzeniach:
• Pompa pneumatyczna: 3:1,
• Wydajność: do 12 l/min,
• Zwijadło z wężem: 8 mb,
• Przepływomierz elektroniczny.

Wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy
o ochronie środowiska:
• Pojemność: 1 000 l,
•	Wymiary: 2 220 x 760 x 1 250 mm
(dł. x szer. x wys.),
• Dwupłaszczowy,
• Sygnalizator przecieku.

Umożliwia w sposób przyjazny środowisku
opróżnienie układów olejowych we wszystkich
pojazdach:
• Zbiornik/misa: 90 l/ 65 l,
•	Automatyczne
opróżnianie zbiornika.

Ręczna smarownica
ze zbiornikiem

Mobilna platforma
smarowa

Mobilna platforma
smarowa

W-MM17125

W-MM17140

GAGK1106

Zestaw do obsługi instalacji smarowej
w maszynach i urządzeniach:
•	Zbiornik: 13 kg,
•	Wąż smarowy: 2,5 mb,
•	Dźwigniowa pompa ręczna.

Zestaw do obsługi instalacji smarowej
w maszynach i urządzeniach:
• Pompa pneumatyczna: 50:1,
• Wąż dystrybucyjny: 2 mb,
• Pistolet smarowy,
• Wózek pod beczkę 20 – 60 kg.

Zestaw do obsługi instalacji smarowej
w maszynach i urządzeniach:
•	Pompa pneumatyczna: 60:1,
•	Docisk: 585 mm,
• Pokrywa: 610 mm,
•	Wózek pod opakowanie 185 kg
z platformą do mocowania zwijadła.

PNEUMATYKA
Sprężarka
tłokowa
INVENTO 515TC

Sprężarka
tłokowa
INVENTO 248 MC

Osuszacz powietrza
OP 40

Mała sprężarka tłokowa o dużej wydajności.
Zabudowa na kołach umożliwia łatwe
przemieszczanie:
•	Ciśnienie: 10 bar,
•	Wydajność: 510 l/min,
• Silnik: 3 kW,
• Zbiornik: 270 l.

Mała ekonomiczna sprężarka tłokowa do
zasilania pojedynczych urządzeń (narzędzia
pneumatyczne, malarskie). Zabudowa na kołach
umożliwia łatwe przemieszczanie:
• Ciśnienie: 10 bar,
• Wydajność: 250 l/min,
• Silnik: 1,5 kW,
• Zbiornik: 100 l.

Urządzenie usuwa ze sprężonego powietrza
wilgoć, zabezpieczając przed korozją instalację
oraz podłączone do niej narzędzia:
• Wydajność: 2 350 l/min,
• Silnik: 0,61 kW.

INVAB300/515TC

400 V

230 V

Filtr ½” z reduktorem
RECTUS

Naolejacz ½ RECTUS
PNRCOL1/2MIDI

PNRCOFR1/2MIDI
•
•
•
•
•

FIAIRPOLOP40

INVAB100/248MC

Filtr, reduktor,
naolejacz ½” RECTUS
PNFROU12MIDI

Zakres ciśnienia wejściowego: 1-16 bar,
Zakres ciśnienia wyjściowego: 0,5-12 bar,
Zakres temperatury pracy: 0-60°C,
Przepływ: 3 400 l/min,
Uchwyty montażowe w zestawie.

•
•
•
•
•

Zakres ciśnienia wejściowego: 1-16 bar,
Zakres temperatury pracy: 0-60°C,
Przepływ: 6 100 l/min,
Ilość dozowanego oleju: 1-12 kropli/1 000 l,
Uchwyty montażowe w zestawie.

Szybkozłączki PREVOST
Odporne na uszkodzenia, rozpinane bez „efektu wystrzału”.

Nr kat.
PNASESI071153

Opis
Szybkozłącze PREVOST S1 1/2” gwint zew.

PNASESI071152

Szybkozłącze PREVOST S1 3/8” gwint zew.

PNASESI071151

Szybkozłącze PREVOST S1 1/4” gwint zew.

PNASESI071102

Szybkozłącze PREVOST S1 3/8” gwint wew.

PNASESI071101

Szybkozłącze PREVOST S1 1/4” gwint wew.

Nr kat.
PNASESI071809

Opis
Szybkozłącze PREVOST S1 na wąż 9mm

PNASESI071813

Szybkozłącze PREVOST S1 na wąż 13mm

•
•
•
•
•
•

Zakres ciśnienia wejściowego: 1-16 bar,
Zakres ciśnienia wyjściowego: 0,5 – 12 bar,
Zakres temperatury pracy: 0-60°C,
Dokładność filtracji: 40 µm,
Przepływ: 2 600 l/min,
Uchwyty montażowe w zestawie.

Złączki montażowe John Guest
do instalacji rurowych
PNJ
Złączki umożliwiające montaż i demontaż (bez użycia narzędzi)
instalacji pneumatycznych, próżniowych i wodnych z rur miedzianych i tw.
sztucznych o średnicach zew. 15, 18 i 22 mm. (DO – przejście na gwint ½”
i ¾”, RO-redukcja, DI-złączka, GI-kolanko, TR-trójnik redukcyjny, TI-trójnik).
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PNEUMATYKA
Węże spiralne RECTUS
PNWR1285

Węże o przekroju 12x8 mm oraz 16x11 mm:
PNWR1285 - długośc 5 m
PNWR12810 - długośc 10 m
PNWR12815 - długość 15 m

Pistolet do
pompowania kół
AIRFORCE / RTT

Klucz udarowy
Chicago Pneumatic
CP 7748 ½”

PNPCLAFG-1H081L / 519-1930

CP7748NG

Dostępna wersja RTT z dużą końcówką dla kół
maszyn ziemnych:
• Zakres ciśnień: 0 – 12 bar,
• Wąż: 1,8 m.

• Max. moment: 1 250 Nm,
• Zapotrzebowanie powietrza: 12 l/s,
• Waga: 2,1 kg.

Legalizowane

Klucz udarowy
Chicago Pneumatic
CP 7769 4/3”

Klucz udarowy
Chicago Pneumatic
CP 7782-6 1”

Klucz udarowy
Chicago Pneumatic
CP 5000 1”

CP7769

CP7782-6

CP5000

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Max. moment: 1 950 Nm,
Waga: 3,4 kg,
Sługość: 214 mm,
Rzeczywiste zużycie powietrza: 14,7 l/s,
Średnica wlotu: 3/8”,
Minimalny rozmiar węża: 13 mm (1/2”),
Sprzęgło typu: Twin hammer,
Nasadka typu: Dual.

Szlifierka
pneumatyczna
Chicago Pneumatic
CP 871

Max. moment: 2 900 Nm,
Waga: 11,6 kg,
Długość: 520 mm,
Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,2 l/s,
Średnica wlotu: ½”,
Min. rozmiar węża: 13mm (1/2”),
Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog,
Nasadka typu: Dual.

Klucz zapadkowy
Chicago Pneumatic
CP 7830 HQ ½”

Max. moment: 3 390 Nm,
Waga: 13,83 kg,
Długość: 572 mm,
Rzeczywiste zużycie powietrza: 25 l/s,
Średnica wlotu: ½”,
Min. rozmiar węża: 13mm (1/2”),
Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog,
Nasadka typu: Dual.

Zestaw nasadek ½”
do „trudnych” śrub
HAH-PN761

CP7830HQ

CP871
• Uchwyt: 3/8”,
• 22 000 obr/min,
• Długość: 203 mm.
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• Max. moment: 122 Nm,
• 190 obr/min.

Umożliwiają odkręcenie uszkodzonuch śrub
i nakrętek:
· 5 szt: 17,19, 21, 22, 24 mm.

MATERIAŁY NAPRAWCZE DO OPON
Wkłady diagonalne serii PN
Wkłady naprawcze serii PN mają zastosowanie przy naprawie wszystkich rozmiarów opon diagonalnych. Mogą być wykorzystywane do napraw opon
w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco.

Nr kat.
512-6037

Opis
Wkład PN 03

Liczba
warstw kordu
2

Wymiary (mm)
100

512-6044

Wkład PN 04

2

120

10

512-6051

Wkład PN 05

3

160

10

512-6068

Wkład PN 06

6

235

10

512-6075

Wkład PN 07

6

295

10

512-6082

Wkład PN 08

6

345

5

512-6099

Wkład PN 09

8

390

5

512-6109

Wkład PN 010

8

450

3

512-6202

Wkład PN 020

4

255

10

512-6219

Wkład PN 021

4

370

5

512-6226

Wkład PN 022

4

510

3

512-6233

Wkład PN 023

6

255

10

512-6240

Wkład PN 024

6

370

5

512-6257

Wkład PN 025

6

510

3

512-6408

Wkład PN 040

4

160

5

512-6415

Wkład PN 041

6

235

5

512-6422

Wkład PN 042

8

265

5

Ilość w op. Zastosowanie
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Wkłady diagonalne serii PN OTR
Wkłady naprawcze serii PN OTR mają zastosowanie przy naprawie wszystkich rozmiarów wielkogabarytowych opon diagonalnych. Mogą być
wykorzystywane do napraw opon w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco. Wkłady oznaczone symbolem „S” można stosować tylko
w przypadku naprawy uszkodzeń bocznych, a wkłady oznaczone symbolem „+” są wzmocnione dodatkowymi warstwami kordu.

Nr kat.
512-2000

Opis
Wkład PN 050

Liczba warstw
kordu
4

Wymiary szer. x dł. (mm)
240 x 240

Ilość w op.
12

512-2017

Wkład PN 050+

6

240 x 240

10

512-2024

Wkład PN 052

6

360 x 360

12

512-2031

Wkład PN 052+

8

360 x 360

10

512-2048

Wkład PN 054

8

480 x 480

5

512-2055

Wkład PN 054+

10

480 x 480

5

512-2062

Wkład PN 056

10

660 x 660

5

12

512-2079

Wkład PN 056+

12

660 x 660

5

512-2402

Wkład PN 056 S

10

660 x 660

5

512-2419

Wkład PN 056 S+

12

660 x 660

5
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MATERIAŁY NAPRAWCZE DO OPON
Wkłady radialne serii 100
Wkłady te pozwalają na naprawę opon
radialnych zarówno w czole, w barku,
jak i w boku. Mogą być wykorzystywane
do napraw opon w procesie bieżnikowania
metodą na zimno i na gorąco. Po zakończeniu
naprawy w oponach bezdętkowych zalecamy
użycie płynu uszczelniającego Innerliner Sealer.
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Nr kat.
512-1104

Opis
Wkład 110 TL

Liczba
warstw
kordu
1

Wymiary
szer. x dł.
(mm)
55 x 75

Ilość
w op.
20



512-1120

Wkład 112 TL

1

70 x 115

10



512-1140

Wkład 114 TL

1

85 x 130

10



512-1159

Wkład 115 TL

1

75 x 90

20





512-1160

Wkład 116 TL

1

67 x 104

10





512-1207

Wkład 120 TL

2

80 x 125

10

512-1221

Wkład 122 TL

2

75 x 175

512-1245

Wkład 124 TL

2

512-1252

Wkład 125 TL

512-1269











10







75 x 220

10



3

115 x 125

10



Wkład 126 TL

3

75 x 260

10



512-1283

Wkład 128 TL

3

75 x 330

10



512-1360

Wkład 135 TL

4

143 x 208

10



512-1403

Wkład 140 TL

3

100 x 195

10







512-1427

Wkład 142 TL

4

130 x 260

10







512-1441

Wkład 144 TL

4

130 x 335

10





512-1465

Wkład 146 TL

4

180 x 440

5





512-1506

Wkład 150 TL

5

180 x 580

5



512-1520

Wkład 152 TL

5

240 x 580

3



512-1551

Wkład 155 TL

5

260 x 330

5



512-1568

Wkład 156 TL

7

270 x 720

3



512-1609

Wkład 160 TL

7

270 x 860

3



512-1623

Wkład 162 TL

7

325 x 1030

1



512-1654

Wkład 165 TL

6

330 x 420

3



512-1685

Wkład 168 TL

7

350 x 760

1



512-1757

Wkład 175 TL

8

450 x 530

3



512-1805

Wkład 180 TL

2

150 x 190

5



512-1829

Wkład 182 TL

3

185 x 240

5



512-1843

Wkład 184 TL

3

215 x 295

5



512-1867

Wkład 186 TL

2

245 x 340

5



512-1881

Wkład 188 TL

2

280 x 450

3



512-1908

Wkład 190 TL

2

310 x 550

3





MATERIAŁY NAPRAWCZE DO OPON
Special Cement BL

Płyny wulkanizacyjne

Przyspieszacz wulkanizacji stosowany podczas napraw opon. Wykorzystywany
przy naprawach wykonywanych technologią na zimno oraz na gorąco.

Płyn wulkanizacyjny do naprawy dętek stosowany z łatkami dętkowymi,
podstawami zaworowymi i zaworami z pod
stawą gumową. Nowa,
ulepszona receptura zapewnia łatwe użycie i perfekcyjną naprawę.

Nr kat.
505-9018

Opis
Płyn wulkanizacyjny 3 g

505-9032

Płyn wulkanizacyjny 5 g

505-9056

Płyn wulkanizacyjny 10 g

Special Cement BL 30 g - tubka

505-9128

Płyn wulkanizacyjny 25 g

515-9358

Special Cement BL 70 g – tubka

505-9142

Płyn wulkanizacyjny 50 g

515-9365

Special Cement BL 225 g - puszka

505-0196

Płyn wulkanizacyjny 175 g

515-9389

Special Cement BL 650 g - puszka

505-9245

Płyn wulkanizacyjny 500 g

515-9396

Special Cement BL 4 kg - puszka

595-8353

Pędzelek z nakrętką do płynu - nr kat. 505-0196

Nr kat.
515-9303

Opis
Special Cement BL 4 g - tubka

515-9327

Special Cement BL 12 g – tubka

515-9334

Liquid Buffer

Innerliner Sealer

Służy do chemicznego szorstkowania powierzchni dętki, a także do
czyszczenia gumy przed szorstkowaniem mechanicznym.

Stosowany do uszczelniania porowatości wewnętrznej, gazoszczelnej
warstwy gumy w oponach bezdętkowych, a także porowatości
po szorstkowaniu w miejscu naprawy nieprzykrytej wkładem
naprawczym.

Nr kat.
505-9692

Opis
Liquid Buffer - 500 ml - spray

Nr kat.
515-9028

Opis
Innerliner Sealer 175 g

505-9702

Liquid Buffer 1000 ml - puszka

515-9004

Innerliner Sealer 650 g

505-9719

Liquid Buffer 5 l - puszka

515-9011

Innerliner Sealer 4 kg
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MATERIAŁY NAPRAWCZE / CHEMIKALIA / KREDY / BHP
Zestaw naprawczy
TT 42
507-9706

Krem
montażowy
W - EM, 5 kg

Preparat
uszczelniający
TT SEAL XXL

593-0539
Kompletny zestaw do naprawy dętek wszelkich
pojazdów.

Ułatwia montaż i demontaż opon. Przeznaczony
szczególnie do opon wielkogabarytowych.

Środek uszczelniający do wszystkich opon.
Zmniejsza ryzyko powolnej utraty powietrza, np.
w wyniku niewielkich uszkodzeń. Umożliwia
dojazd na uszkodzonej oponie do punktu
napraw.
593-1252 - opakowanie 20 l
593-1260 - opakowanie 60 l

Kreda okrągła
TIPTOPOL

Kreda gruba SISA
biała/ żółta

Marker do opon
biały/ żółty

Wodoodporna, nietoksyczna i niepyląca
kreda, skuteczna podczas używania zarówno na
suchej, jak i mokrej nawierzchni.

Nr kat.

Opis

Nr kat.

Opis

Nr kat.

Opis

595-8471

biała

595-0131

SISA biała

595-8401

Marker biały

595-8472

żółta

595-0203

SISA żółta

595-8418

Marker żółty

595-8477

czerwona

595-0227

Uchwyt do kredy

595-8425

Uchwyt do markera

Pasta do mycia rąk
SUPER, 11 l
593-0443
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Pasta do mycia rąk STRONG
Bardzo skuteczna pasta, usuwająca szczególnie uporczywe zabrudzenia. Nie wysusza skóry.

Nr kat.

Opis

Nr. kat.

Opis

593-2010

Pasta do mycia rąk 0,5l STRONG

593-2024

593-2020

Pasta do mycia rąk 5l STRONG

Pasta do mycia rąk STRONG 500 ml,
półpłynna

593-2030

Pasta do mycia rąk 10l STRONG

593-2021

Pasta do mycia rąk 4l STRONG,
półpłynna

593-2024

Pasta do mycia rąk STRONG 500 ml,
półpłynna

593-2022

Dozownik do pasty STRONG 4l

593-2023

Uchwyt do pasty STRONG 4l

ZAWORY/AKCESORIA DO MONTAŻU KÓŁ / KLIMATYZACJA
Zawory do kół bezdętkowych do maszyn ziemnych
Opis
Nr kat.
562-9709 Zawór TRJ 670-03

Długość (mm)
56

562-9606

Zawór TRJ 653-03 - 100°

64

562-9613

Zawór TRJ 654-03 - 120°

57

562-9620

Zawór TRJ 655-03 - 106°

75

562-9637

Zawór TRJ 650-03 - 100°

115

562-9644

Zawór TRJ 651-03 - 90°

119

562-9651

Zawór TRJ 652-03 - 94°

140

562-9699

Podstawa zaworu EM - SP 2

–

Łyżki do montażu kół
Ułatwiają montaż i demontaż opon w pojazdach ciężarowych, rolniczych i budowlanych na felgach jednoczęściowych oraz pierścieniowych.
519-9071

Nr kat.
519-9071

Opis
Łyżka typ - L

Długość (mm)
940

519-6971

Łyżka typ - R

970

519-6964

Łyżka typ - M

940

519-6926

519-6926

Łyżka do demontażu pierścienia ryglującego

450

571-9460

571-9460

Łyżka do montażu pierścienia ryglującego

600

519-9019

Łyżka typ - HALTE

800

519-9026

Łyżka typ - FORCE

750

519-9040

Łyżka typ - HYDE

990

519-6971
519-6964

519-9019
519-9026
519-9040

Akcesoria eksploatacyjne do klimatyzacji
Nr. kat.

TX134a-12,0
TX1234yf-5,0
TXUV1L
TXPAG46-1L
TXPAG100-1L
TX11.084
TXPOE100-1L
TX8FX351214021
TX11.085

Opis

Gaz R134a, 12 kg
Gaz R1234yf, 5 kg
Barwnik UV, 1L
Olej PAG 46, 1L
Olej PAG 100, 1L
Olej do aut hybrydowych 250ml / ND11
Olej POE 100, 1L
Olej PAO68, 1L – olej uniwersalny
Olej PAG do czynnika R1234yf 250ml do hybryd
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NARZĘDZIA / WYTŁACZARKI / MIESZANKI GUMOWE
Frezy

Ściernice czaszowe

Frezy Hartmetal do obróbki gumy. Dostępne średnice od 3 do 20 mm.

Narzędzia do obróbki większych powierzchni w materiałach gumowych.
Dostępne średnice od 35 do 102 mm.

Pierścienie szlifierskie

Kamienie szlifierskie

Narzędzia do wgłębnej obróbki gumy. Dostępne średnice od 32 do 102 mm.

Narzędzia do końcowej obróbki gumy. Dostępne w różnych kształtach
i rozmiarach.

Szczotki, wałki szlifierskie

Uchwyty narzędziowe:
sześciokątne i cylindryczne

Narzędzia do końcowej obróbki gumy. Dostępne w różnych kształtach
i rozmiarach.

Uchwyty umożliwiają mocowanie narzędzi w tradycyjnych uchwytach
wiertarskich jak i w uchwytach specjalnych (sześciokątnych).

Wytłaczarki Standard
Przeznaczone do szybkiego wypełniania mieszankami gumowymi wszelkich uszkodzeń i ubytków gumy.

Wydajność
6 kg / h

Moc
400 W

Ciśnienie
robocze
5 – 8 bar

Wytłaczarka STANDARD - linia SALVADORI

18 kg / h

750 W

5 - 8 bar

Wytłaczarka STANDARD - linia BOSCH

18 kg / h

550 W

5 – 8 bar

Nr Kat.
517-7608 SALV

Opis
Wytłaczarka TUBELESS 2
z urządzeniem grzewczym + 5 dysz

517-7505 SALV
517-7505

Mieszanki gumowe do wytłaczarek
Niezwulkanizowane sznury gumowe do nakładania na gorąco przy pomocy wytłaczarek. Do prawidłowego wypełnienia ubytku należy zastosować klej MTR Solution.
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Nr kat.
516-1243

Opis
Thremopress MTR Rubber 0,5 kg

516-1267

Thermopress MTR Rubber 1 kg

516-1250

Thermopress MTR Rubber 2,5 kg

516-1274

Thermopress MTR Rubber 5 kg

516-1164

Thermopress MTR Rubber 12 kg

SYSTEMY KLEJĄCE I CHEMIKALIA
Klej czarny TPTL2000 1 kg

Klej czarny TPL8000 1 kg

525-2160M
Klej TPTL2000 jest mieszaniną dwuskładnikową (klej i utwardzacz TPTL
50g) na bazie niepalnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony
do wykonywania połączeń na zimno następujących materiałów:
guma-guma, guma-gumowana tkanina (przekładka tkaninowa),
guma-metal. W szczególności do wykonywania złącz i napraw uszkodzeń
taśm zbrojonych przekładkami tkaninowymi, drobnych uszkodzeń na
taśmach zbrojonych linkami stalowymi i taśm typu MONOPLAY (PVG lub
PCV) oraz aplikacji płyt i okładzin gumowych i gumowo-ceramicznych na
powierzchnie metalowe.

TTPL525-2160A
Klej TPL Cement 8000 z utwardzaczem UT-R20 40g lub TPTL 50g jest
mieszaniną dwuskładniową przeznaczoną do wykonywania połączeń na
zimno dla takich materiałów jak: guma-guma, guma – przekładka
tkaninowa, guma – metal. W szczególności do wykonywania złącz i napraw
uszkodzeń taśm górniczych zbrojonych przekładkami tkaninowymi typu „EP”
lub „PP”, drobnych uszkodzeń na taśmach zbrojonych linkami stalowymi
i taśmach typu MONOPLAY oraz aplikacji płyt i okładzin gumowych i gumowo
– ceramicznych na powierzchnie metalowe.

NIE
IERA
ZAW !!
TRI!

NIE
IERA
ZAW !!
TRI!

Posiada dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

Posiada dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

Klej czarny SC4000 700g

Metal Primer PR200 750g

525-2602

525-2406

Klej SC4000 jest dwuskładnikową mieszaniną (klej i utwardzacz E40 30g) na
bazie rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do wykonywania
połączeń klejowych na zimno następujących materiałów:
guma-guma, guma-gumowana tkanina (przekładka tkaninowa),
guma-metal. W szczególności do wykonywania złącz taśm gumowych
zbrojonych przekładkami tkaninowymi, napraw uszkodzeń taśm oraz do
aplikacji okładzin gumowych i gumowo-ceramicznych na powierzchnie
metalowe.

Metal Primer PR200 to profesjonalny płyn gruntujący. Służy do wstępnego
zagruntowania powierzchni metalowych przed wykonaniem
połączeń guma – metal i ma za zadanie poprawienie przyczepności
podczas procesu klejenia.

NIE
IERA
ZAW !!
TRI!

Klej Solution HL-T4 3,5 kg
538-1676
Klej HL-T4 to jednoskładnikowy klej do naprawy i łączenia na gorąco taśm
przenośnikowych. Klej ma zastosowanie przy wszystkich rodzajach
pras wulkanizacyjnych. Klejenie odbywa się przy zastosowaniu materiałów
typu płyty okładkowe i międzyprzekładkowe.

Klej HL Solution WK-4 350g
527-0608
Klej HL Solution WK-4 to dwuskładnikowy klej do naprawy i łączenia
na ciepło taśm przenośnikowych na bazie rozpuszczalników
organicznych. Klejenie odbywa się przy wykorzystaniu prasy WK
i materiałów typu płyt okładkowych i międzyprzekładkowych. Użycie
z utwardzaczem E-40 15g.
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MATERIAŁY NAPRAWCZE / WYTŁACZARKA
Łaty rombowe z tkaniną

Taśma do rozcięć z tkaniną

Łaty rombowe z tkaniną służą do napraw przebić taśm przenośnikowych,
jak również do niewielkich uszkodzeń wzdłużnych i poprzecznych.
Wymiary łat rombowych:

Taśmy do rozcięć z tkaniną służą do napraw uszkodzeń wzdłużnych
i poprzecznych taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych.
Wymiary taśm:

Nr. kat.

Nr. kat.

530-5511
530-5528
530-5535

Opis
Łata rombowa nr 1 - 160x130 mm
Łata rombowa nr 2 - 260x200 mm
Łata rombowa nr 3 - 360x270 mm

531-5737
531-5744
531-5751
531-5620
531-5621

Opis
Taśma do rozcięć z tkaniną - 100x10.000 mm
Taśma do rozcięć z tkaniną - 150x10.000 mm
Taśma do rozcięć z tkaniną - 220x10.000 mm
Taśma do rozcięć z tkaniną - 300x10.000 mm
Taśma do rozcięć z tkaniną - 400x10.000 mm

GtIowGice

Ka

Wytłaczarka EM Exstruder
517-7529

Masa samowulkanizująca
T2 A-B
517-7300, 517-7310

Wytłaczarka EM Exstruder przeznaczona jest do szybkiego wypełniania
i odbudowywania ubytków i uszkodzeń gumy w taśmach
przenośnikowych.
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Masa samowulkanizująca T2 jest mieszanką dwóch rodzajów sznurów
o komponentach A i B. Przeznaczona jest do wypełniania uszkodzeń
i ubytków w taśmach przenośnikowych i okładzinach gumowych.
Można je stosować tylko w naprawach na gorąco z użyciem Wytłaczarki EM
Exstruder.

URZĄDZENIA
Rolkownice baryłkowe

Podcinarka SuperCut FSC 2,0

Rolkownice baryłkowe służą do prac wykonywanych podczas łączenia
taśm metodą na zimno lub gorąco. Mają za zadanie usunięcie
powietrza jak również maksymalnie docisnąć klejone powierzchnie.
Dostępne są również rolkownice z napędem elektrycznym. Rolkownice
baryłkowe występują do taśm o wymiarach:

Podcinarka SuperCut doskonale nadaje się do usuwania gumy z powierzchni
metalowych szczególnie w miejscach trudnodostępnych. W skład
wyposażeniu wchodzą dwa rodzaje noży wymiennych. Bardzo lekka
i funkcjonalna.
Parametry podcinarki:
• Moc: 400 W,
• Częstotliwość drgań: 11 000 – 18 000 1/min,
• Waga: 1,5 kg.

Nr. kat.

595-1219
595-1226
595-1233
595-1257

Opis
Rolkownica nr 1 – B-800 mm

595-3540

Rolkownica nr 2 – B-1200 mm
Rolkownica nr 3 – B-1600 mm
Rolkownica nr 4 – B-2000 mm

Piła do cięcia gumy

Napęd i wałek napędowy

595-2270
Piła do cięcia gumy jest narzędziem pneumatycznym i ma za zadanie
szybkie i bezpieczne cięcie płyt gumowych i poliuretanowych
o grubości do 50 mm. Posiada szeroki zakres cięcia, bardzo lekka
i funkcjonalna.

Napęd (silnik) wraz z wałkiem napędowym giętkim jest urządzeniem
ułatwiającym obróbkę np. taśm przenośnikowych w trudno
dostępnych miejscach. Silnik wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa,
który natychmiast zatrzymuje działanie narzędzia. Może być wyposażony
w adapter do zmiany wałka z W15 do W12. Wałki napędowe występują
w obudowie gumowej jak i metalowej. Dostępne modele napędów:
Nr. kat.

595-1264
595-1271
595-1288

Opis
Model 1400 rpm – 1.1 kW/230 V
Model 2800 rpm – 1.1 kW/230 V
Model 1400/2800 rpm – 1.1 kW/380 V
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OKŁADZINY GUMOWE I CERAMICZNE
Okładzina gumowa
seria Remagrip

Okładzina gumowa
seria Remaline

Okładzina gumowa z warstwą aktywną z serii Remagrip służy do
gumowania bębnów napędowych. Zapobiega przywieraniu urobku
i ma pozytywny wpływ na prosty bieg taśmy. Redukuje poślizg między taśmą
i bębnem, podnosi współczynnik tarcia. Chroni bęben przed zużyciem
i korozją. Występuje w wersji samogasnącej, trudnozapalnej i antystatycznej.
Szeroki wybór okładziny pozwala na dopasowanie jej do odpowiedniego
bębna, zakresu i warunków pracy.

Okładzina gumowa z warstwą aktywną z serii Remaline służy do
zabezpieczenia powierzchni metalowych przed nadmiernym
wycieraniem, uszkodzeniami powierzchni spowodowanymi ciężkimi
warunkami pracy, hałasem. Posiada twardościach od 30° do 90° ShorA.
Nadaje się do zabezpieczania podajników wibracyjnych, stacji przesypowych,
zbiorników, młynów i innych miejsc gdzie występuje nadmierne wycieranie.

GtIowGice

GtIowGice

Ka

Ka

Okładzina ceramiczna
Remagrip CK-X

Płyty ceramiczne
Remalox HD

Okładzina ceramiczna Remagrip CK-X zalecana do gumowania
bębnów napędowych pracujących w najcięższych warunkach.
Jest wyjątkowo elastyczna i zarazem samooczyszczająca się.
Dzięki innowacyjnemu połączeniu kostek ceramicznych z gumą
zapewnia
maksymalną
przyczepność
między
taśmą
a okładziną. Doskonale dopasowuje się do powierzchni, zmniejsza napięcie
i redukuje obciążenia na złączach. Posiada bardzo dużą wytrzymałość
i żywotność przy dużych prędkościach taśmy. Jej nietypowa struktura
powierzchni pozwala na odprowadzenie nawet bardzo dużej ilości zabrudzeń
i wody.

Płyty ceramiczne Remalox HD zapewniają optymalną ochronę przed
uderzeniami i zużyciem. Konstrukcja płyt składa się z blachy stalowej
z zamocowaną gumową matrycą, która pochłania energię uderzenia
a wwulkanizowana ceramika chroni powierzchnię przed nadmiernym
zużyciem. Bardzo prosty i szybki montaż. Płyty mają zastosowanie w stacjach
przenoszenia materiału, koszach przesypowych, przesypach.

GtIowGice

Ka
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SYSTEMY CZYSZCZĄCE
Guma czyszcząca Remaclean

Guma czyszcząca
Remaclean CAB

Mieszanki gumowe Remaclean 60 i Remaclean 70 dzięki swojej znakomitej
odporności na ścieranie oraz dużej elastyczności nadają się do czyszczenia
taśm. Osiągają o wiele dłuższą żywotność niż standardowe mieszanki
gumowe. Guma mocowana jest w istniejącym urządzeniu czyszczącym.
Może być eksploatowana i wielokrotnie regulowana w zamocowaniu aż do
osiągnięcia krawędzi mocującej. Występuje w rolkach 10 m i szerokościach
100, 120,150, 200 mm i grubości od 5 do 30 mm.

Guma czyszcząca Remaclean CAB składa się z trzech warstw o różnej
twardości ShorA. Dwie zewnętrzne warstwy są wykonane z mieszanki twardej,
warstwa wewnętrzna jest wykonana z mieszanki miękkiej. Kombinacja taka
pozwala na efektywne, nie niszczące oczyszczanie okładki taśmy.
W porównaniu do zwykłych, jednowarstwowych mieszanek czyszczenie
taśmy za pomocą Remaclean CAB jest o 20% wydajniejsze niż zwykłą
gumą. Występuje w rolkach 10 m o szerokościach 100, 120, 150, 200,250 mm
i grubości od 15 do 50 mm.

GtIowGice
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Listwa zgarniająca
Remaclean KWA

Listwa zgarniająca
poliuretanowa
Remaclean PUR

Zgarniacz Remaclean KWA (zgarniak krzyżowy) posiada trzy listwy
zgarniające zapewniające po kolei możliwość ich użytkowania. Bardzo
wydajne czyszczenie taśmy bez jej niszczenia. Dzięki zastosowaniu
odpornej na ścieranie mieszanki listwa wykazuje się długą żywotnością.
Wszechstronne zastosowanie i uniwersalność pozwala na zastosowanie do
taśm szerokości od B-600 do B-1600 mm. Doskonały stosunek cena/jakość/
żywotność.

Zgarniacz poliuretanowy Remaclean PUR posiada dwie listwy zgarniające
zapewniające możliwość ich użytkowania po kolei. Zastosowana mieszanka
poliuretanowa zapewnia długą żywotność. Odporna na tłuszcze i oleje. Listwa
może być wykorzystywana do pracy na przenośnikach rewersyjnych i do
taśm posiadającymi złącza mechaniczne. Dostępne są listwy do taśm
o szerokości od B-500 do B-1600 mm.

GtIowGice
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SYSTEMY CZYSZCZĄCE
Zgarniacz Remaclean HM-F2

Zgarniacz Remaclean HM-U7

Zgarniacz przeznaczony do czyszczenia strony nośnej taśmy na bębnie
zrzutowym, wyposażony w pojedynczo amortyzowany segmenty
zgarniające oraz system trzpieni dociskających, dla bębnów o średnicy do
1200 mm. Doskonały efekt czyszczenia i bardzo długa żywotność dzięki
zastosowaniu odpornych na zużycie węglików spiekanych. Bardzo łatwy
montaż i regulacja.

Zgarniacz podtaśmowy wyposażony w pojedynczo amortyzowane
segmenty zgarniające z węglików spiekanych z systemem trzpieni
dociskających. Elementy zgarniające są łożyskowane, obracają się wokół
własnej osi dzięki czemu optymalnie dopasowują się do powierzchni taśmy
przenośnikowej. Bardzo szybki montaż i możliwość wymiany segmentu
zgarniającego.
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Zgarniacz Remaclean RB-IGP

Zgarniacz Remaclean GRB

Zgarniacz pługowy podtaśmowy do zabudowy na wewnętrznej części
konstrukcji przenośnika służący do ochrony bębna zwrotnego. Własna
masa stelażu zgarniacza zapewnia optymalną siłę docisku a zamontowane
koło biegowe zabezpiecza przed jej kontaktem z taśmą po zużyciu elementu
zgarniającego. Znakomite efekty czyszczenia.

Zgarniacz szczotkowy przeznaczony do czyszczenia strony nośnej taśmy.
Skutecznie oczyszcza taśmę z suchego lub wilgotnego urobku.
Kierunek obracania się szczotki jest odwrotny do kierunku biegu taśmy.
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SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE / ZABEZP. PRZECIWPYŁOWE
Fartuch uszczelniający
Remaskirt CB 195

Okładzina uszczelniająca
serii Remaskirt

Fartuch uszczelniający dla przenośników taśmowych w strefach
nadawy i przesypów szczególnie przy drobnoziarnistym i pylistym
urobku. Przylega on do taśmy jedynie pod własnym ciężarem i pod pewnym
niewielkim dociskiem wynikającym ze sprężystości tworzywa gumowego.
Fartuch wymaga tylko jednokrotnej regulacji.

Okładzina z serii Remaskirt stosowana jest jako boczna listwa
uszczelniająca zapobiegająca wysypowi materiału poza obręb
taśmy. Wykonana jest ze specjalnej gumy z doskonałą elastycznością,
która zapewnia dopasowanie się do taśmy przenośnikowej. Posiada niski
współczynnik tarcia co zapobiega nadmiernemu wycieraniu okładki taśmy.
Występuje w grubościach od 8 do 30 mm i szerokościach od 100 do 1800 mm.

Płyta pyłoszczelna Remadust 25
Gumowa płyta pyłoszczelna jest wykonana z obustronnie szorstkiej okładziny o grubości 2 mm i ma za zadanie zabezpieczyć miejsca, w których występuje
nadmierne zapylenie na przesiewaczach, przenośnikach taśmowych, strefach wysypu i innych konstrukcjach. Wykonana jest z wysoko elastycznej
gumy, która posiada dużą odporność na ciężkie warunki atmosferyczne. Montaż płyty odbywa się za pomocą profili zaciskowych zamontowanych na wcześniej
przygotowaną konstrukcję. Profile zaciskowe występują w wersji prostej i kątowej o zacisku wewnętrznym lub zewnętrznym. Płyta występuje w wymiarze 2 x 1350
x 20 000 mm.
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STACJE CENTRUJĄCE / BELKI ŚLIZGOWE / SITA
Stacje centrujące seria Manuzent
Stacje centrujące mają swoje zastosowanie podczas krzywego biegu taśmy, który może występować z różnych przyczyn np: zła konstrukcja przenośnika, źle
ustawione bębny taśmy, połączenie taśmy nie leżące w jednej linii. Dzięki stożkowej geometrii rolek zewnętrznych stacja wyrównuje krzywy bieg taśmy. Działa
także w ruchu nawrotnym, ochrania obrzeża taśmy. Jej zaletą jest bardzo prosty montaż. Można ją zastosować do biegu taśmy dolnej płaskiej oraz górnej
nieckowej.

Belki ślizgowe seria Remaslide KG
Belki ślizgowe dzięki podbudowie ze specjalnej mieszanki gumowej tłumią energię wytwarzaną przez spadający urobek. Górna część belki pokryta
jest odpornym na zużycie polietylenem nowego typu co gwarantuje doskonały poślizg urobku oraz wydłuża o ponad 30% żywotność w stosunku do
belek oferowanych przez innych producentów. Wskutek lepszego poślizgu obniżane jest zapotrzebowanie na energię.

GtIowGice
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Sita gumowe serii Remascreen
Modułowe sita REMASCREEN wykonywane są dla każdego typu maszyn przesiewających. Zaletą sit jest ich samooczyszczanie co wpływa na ich dużą
wydajność. Dopasowują się do wszystkich cech konstrukcyjnych przesiewacza dzięki czemu nie wymagane są zmiany konstrukcyjne. Zmniejszają hałas
i gwarantują większą wydajność przesiewania w porównaniu do zwykłych sit.
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PRASY WULKANIZACYJNE
Prasa wulkanizacyjna REMAPRESS WK
Kompaktowa lekka prasa do szybkiego i ekonomicznego łączenia wieloprzekładkowych taśm przenośnikowych. Dzięki niskiej temperaturze pracy
(ok 110°C ) prasa w krótkim czasie jest w stanie wykonać wulkanizacje taśmy. Złącza prasą WK wykonuje się w formie „na zakładkę” lub jako złącze
wielostopniowe co wpływa na wytrzymałość połączenia.

Prasa
Nr katalogowy

WK Prasa 800
595-3138

WK Prasa 1200
595-3145

Wymiar płyty grzewczej

1200 x 350 mm

1470 x 470 mm

Dolna masa dociskowa

42 kg

83 kg

Górna masa dociskowa

52 kg

100 kg

2 x 1.5 kW

2 x 3.2 kW

230 V – 50 Hz

230 V – 50 Hz

Moc
Zasilanie

Prasa wulkanizacyjna KOMP 7
Kompaktowa lekka prasa osadzona w aluminiowej ramie. Istnieje możliwość połączenia dwóch lub więcej pras w celu wykonania dłuższego połączenia.
Za pomocą skrzynki kontrolnej następuje regulacja temperatury i ciśnienia. Maksymalna temperatura grzania to 200°C, chłodzenie woda-powietrze.
W komplecie prasy znajduje się skrzynka kontrolna, pompa chłodząca i przewody do podłączenia prasy.

Prasa wulkanizacyjna REMAPRESS IVE
Modułowa lekka wykonana z aluminium prasa wulkanizacyjna. Dostępne dla taśm o szerokości od B-600 do B-1600. Wykonana w stopniu ochrony
IP-64. Poduszki dociskowe pneumatyczne ( opcjonalnie poduszki dociskowe wodne ). Zasilanie elektryczne ( do wyboru ) od 230V do 600V.

4
IP-6
V
500
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Zrywarka Porty 750

Klamra

Urządzenie do zrywania przekładek w taśmach przenośnikowych. Zrywarka
sterowana za pomocą ręcznego pilota z automatycznym hamulcem.

Klamra zaciskowa do usuwania przekładek w taśmach przenośnikowych.

Podrywak do taśm

Nóż do przekładek

Podrywak do taśm w prosty i skuteczny sposób pomaga przy przygotowaniu
warstwy przekładki taśmy do jej usunięcia.

Nóż o specjalnym przeznaczeniu do przecinania przekładek tkaninowych
w taśmach przenośnikowych.

Noże

Rolki ręczne

Profesjonalne noże niezbędne do prac związanych z obróbką przy taśmach
przenośnikowych lub okładzinach gumowych.

Rolki z łożyskiem i rolki igłowe są skutecznym narzędziem w procesie
wulkanizacji taśm przenośnikowych.

Dyski szlifierskie

Szczotki szlifierskie

Dyski przeznaczone do obróbki szlifierskiej taśm i okładzin gumowych.
Występują w różnych wielkościach i o różnej granulacji.

Szczotki przeznaczone do obróbki końcowej taśm i okładzin gumowych.
Występują w różnych kształtach i wielkościach.

SZKOLENIA
Obsługa koła i naprawa opon
w oponiarskim serwisie osobowym + TPMS
ll
ll
ll
ll

Budowa opon radialnych
Montaż opon niskoprofilowych oraz Run-Flat
Zasady wyważania kół
Kontrola sprawności czujników, wymiana i programowanie

ll
ll
ll
ll

Naprawy przebić gwoździowych
Naprawy rozcięć ściany bocznej
Naprawy uszkodzeń bieżnika
Zasady weryfikacji opon

Obsługa koła i naprawa opon
w oponiarskim serwisie ciężarowym
ll Budowa opon radialnych i diagonalnych
ll Weryfikacja opon
ll Naprawy opon radialnych całostalowych na boku i czole

ll Naprawy opon ciężarowych diagonalnych
ll Przebicia gwoździowe opon radialnych
ll Zasady montażu, demontażu opon oraz wyważania kół

Obsługa koła i naprawa
opon maszyn i pojazdów rolniczych
ll Budowa opon rolniczych radialnych i diagonalnych
ll Naprawy doraźne
ll Naprawy opon radialnych i diagonalnych

ll Obsługa pras do wulkanizacji – Thermopress
ll Odtwarzanie rzeźby bieżnika – Vulcstar 900-S

Obsługa koła i naprawa
opon wielkogabarytowych i przemysłowych
ll Naprawy opon przemysłowych i wielkogabarytowych
ll Obsługa urządzeń do wulkanizacji: Thermopress EM I, Vulcstar 900-S
ll Obsługa urządzeń do ręcznego montażu i demontażu opon

ll Naprawy doraźne
ll Weryfikacja opon
ll Budowa opon radialnych i diagonalnych

Łączenie i naprawa taśm gumowo-tkaninowych
ll Budowa i rodzaje taśm przenośnikowych
ll Materiały i narzędzia
ll Przygotowanie taśmy do naprawy lub połączenia

ll Naprawa przebić i rozcięć
ll Łączenie taśm
ll Obsługa pras wulkanizacyjnych

Gumowanie powierzchni metalowych i innych
ll Rodzaje i zastosowanie okładzin gumowych
ll Narzędzia i chemikalia
ll Przygotowanie okładziny oraz gumowanej powierzchni

ll Gumowanie powierzchni płaskich oraz bębnów
ll Zamykanie/uszczelnianie krawędzi/połączeń

Zastosowanie produktów LOCTITE w procesie
produkcji, serwisie i utrzymaniu ruchu
ll
ll
ll
ll

Zabezpieczanie połączeń gwintowych
Uszczelnianie
Klejenie błyskawiczne i strukturalne
Tworzywa naprawcze z domieszką metalu lub ceramiki, naprawa betonu

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

ll
ll
ll
ll

Zabezpieczenie powierzchni przed wycieraniem i korozją
Czyszczenie, odtłuszczanie i smarowanie
Naprawy doraźne
Klejenie hybrydowe

TIP-TOPOL SP. Z O.O.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33
tel. 61 815 22 00, fax 61 815 22 02
e-mail: tiptopol@tiptopol.pl, www.tiptopol.pl

REGION PÓŁNOC
REGION ZACHÓD
Pobiedziska

Lubin

REGION CENTRUM

REGION POŁUDNIE

REGION WSCHÓD
Siedziba główna
Oddział firmy

REGION POŁUDNIE
ul. M. Skłodowskiej-Curie 59, 59-301 Lubin
tel. 76 746 88 30, 600 484 126, fax 76 746 88 31
e-mail: lubin@tiptopol.pl

