


SKLEP 
INTERNETOWYS

Całodobowy dostęp do oferowanych produktów

Promocje czasowe tylko dla użytkowników sklepu

Priorytetowa realizacja zamówień złożonych przez sklep internetowy

Oszczędność czasu i kosztów

Sklep internetowy

Jak korzystać ze sklepu internetowego

2

Znajdź interesujący Cię 
produkt w odpowiednim 
dziale
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Zaloguj się bezpośrednio 
na stronie : 
www.pneumat.com.pl
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Dodaj produkty do koszyka i złóż zamówienie

Możesz także skorzystać  
z dwóch wyszukiwarek
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Osprzęt 
do systemu 

INFINITY
Siłowniki ISOline 
(ISO 6431/15552)

Mini siłowniki 
CA / CAF

Chwytaki 
pneumatyczne

MH / MHM

Siłowniki  ATEX

Siłowniki 
pneumatyczne

Siłowniki NWT 
(ISO 6431/15552)

Siłowniki XJ 
(ISO 6431) 

Siłowniki z jednostką 
hamującą RWD/RWS

Siłowniki 
kompaktowe QF

Siłowniki 
liniowe SLN / SLNP 

Siłowniki 
liniowe

Siłowniki 
obrotowe CRW

Siłowniki dwutłoczy-
skowe HPSK

Siłowniki 
płaskie NCV

Jednostki 
liniowe PS

Siłowniki 
ze stali nierdzewnej 

XJSS

Chwytaki
pneumatyczne

Osprzęt 
do siłowników 

liniowych

Pneumatyczne 
wzmacniacze 

ciśnienia

Siłowniki okrągłe 
zagniatane ANM/
DNM (ISO 6432)

Siłowniki okrągłe 
zagniatane 

ANMT/DNMT

Siłowniki okrągłe 
skręcane ACM/DVM, 

(ISO 6432)

Siłowniki okrągłe 
skręcane ACMT/

DVMT

Siłowniki okrągłe  
skręcane DRM 
zasilanie z tyłu

Siłowniki 
kompaktowe NSK

Siłowniki 
dociskowe SH

Prowadniki do siłown. 
(ISO 6432), 
typ “C” i “H”  

Prowadniki do siłown. 
(ISO 6431/15552), 

typ “C” i “H”  

Siłowniki 
z prowadnikiem 

HNG

Siłowniki 
ze stali nierdzewnej 

DSM

Sprężyny 
gazowe

Sprężyny 
gazowe

Zaciski 
pneumatyczne CPR

Zaciski 
pneumatyczne

Zaciski 
pneumatyczne CPE

Siłowniki 
elektryczne

Napęd elektryczny  
ze śrubą toczną 

ELS-R/S

Napędy 
elektryczne

Napęd elektryczny  
z paskiem zębatym 

ELZ-MTB/MTF

Siłowniki liniowe 
z prowadzeniem 

zewnętrznym
SLNP-G  

Siłowniki liniowe  
z prowadzeniem 

rolkowym SLNP-R

Siłowniki liniowe  
z prowadzeniem 

ślizgowym 
SLN-G  

Siłowniki liniowe  
typu Tandem

SLN-TN2  

Siłowniki elektryczne 
tłoczyskowe 
ESNW-L/G

Siłowniki do agre-
sywnych środowisk 

DSA

Siłowniki liniowe  
z prowadz.  na 

łożyskach kulkowych 
SLNP-H1/H2

Siłowniki PSC 
metalowy zgarniacz 
(ISO 6431/15552)

Siłowniki do agresy-
wnych środowisk 

XPN/XJS 

Osprzęt 
do siłowników ACMT/
DVMT, ANMT/DNMT

Osprzęt do 
siłowników ISOline, 

NWT, PSC, XJ

Osprzęt 
do siłowników 

kompaktowych NSK 
ISO/UNITOP, QF

Osprzęt 
do siłowników 

ANM/DNM, 
ACM/DVM

Siłowniki 
antyobrotowe 

AR/AW

Zawory 
membranowe

 2/2 i 3/2 243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
243.09/ ... 

Króciec NW 2,7
Zawór 

2/2

3/2, 5/2, 5/3
serii K

Zawór 2/2
serii Standard

Zawór 2/2
serii Econo

Zawór 2/2
ze stali nierdzewnej

Zawór 
3/2

Zawór 
impulsowy

Zawory 
rozdzielające 

sterowane 
elektrycznie

3/2, 5/2, 5/3
serii E

3/2, 5/2, 5/3
serii AZ

3/2, 5/2, 5/3
serii 01V

Zawory 
rozdzielające 

sterowane 
pneumatycznie

3/2, 5/2, 5/3
serii K

3/2, 5/2, 5/3
serii V

3/2, 5/2, 5/3
serii AZ

3/2, 5/2, 5/3
serii 01V

Akcesoria 
do zaworów 

rozdzielających
Płyty 

zaworowe Cewki
Wtyczki 

do cewek

Wyspy 
zaworowe

Wyspy 
MPV

3/2, 5/2 
serii NM

Zawory 
NAMUR

3/2, 5/2 
serii AZ

Akcesoria 
do zaworów 

NAMUR

Cewki
Wtyczki 

do cewek

Zawory
ISO

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
243.09/ ... 

Króciec NW 2,7
ISO1, ISO2 
serii SVE

ISO1, ISO2 
serii SVP

ISO1, ISO2, ISO3 
serii AZ, elektr.

ISO1, ISO2, ISO3 
serii AZ, pneum.

Akcesoria 
do zaworów 

ISO
Płyty 

zaworowe Cewki
Wtyczki 

do cewek

Zawory
sterowane 

mechanicznie 243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
243.09/ ... 

Króciec NW 2,7

3/2, 5/2, 5/3   
- sterowane dźwignią 

serii V

3/2, 5/2, 5/3   
- sterowane dźwignią 

serii AZ

3/2, 5/2, 5/3   
- sterowane dźwignią 

serii 01V
3/2, 5/2  - sterowane 

cięgłem serii V

OFERTA 
PRODUKTOWA
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Siłowniki okrągłe
dociskowe do pił 

tarczowych

Napędy
pneumatyczne

Zawory
elektrozawory
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243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2  - sterowane 
cięgłem serii AZ

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2  - sterowane 
cięgłem serii 01V

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2  - sterowane 
rolką serii V

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2  - sterowane 
rolką serii AZ

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2   
- trzpieniowe serii V

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2   
- trzpieniowe serii AZ

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

3/2, 5/2  - sterowane 
antenką serii AZ

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Zawór 
nożny

Zawory 
czasowe

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Zawór 
opóźniający

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Zawór 5/2 
z timerem

Generator
impulsu

Zawór 
oscylacyjny

Zawór 
“flip-flop”

Zawory
logiczne

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Zawór 
AND

Zawór 
OR

Zawór 
NOT

Zawór 
YES

Mikrozawory 
sterowane 

mechanicznie
Mikrozawory 
trzpieniowe

Mikrozawory 
trzpieniowe - 

tablicowe
Mikrozawory 

sterowane rolką

Mikrozawory 
sterowane dźwignią - 

różne kolory
Zawory do 

przycisków 2/2

Przyciski

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Zawory do 
przycisków 3/2 NC

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Zawory do 
przycisków 3/2 NO

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

przycisk 
kryty

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Przycisk 
grzybkowy

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Przycisk grzybkowy 
- awaryjny

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Przełącznik 
obrotowy

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Przełącznik 
obrotowy - długi

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Przycisk 
z kluczykiem

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

Uchwyty 
z zaworkami 3/2

Zawory 
specjalne

Zawór sterowania 
dwuręcznego

Zawór podwójnego 
ciśnienia

Zawory 
ATEX

Mikrozawory
Sterowane 

pneumatycznie
Sterowane 

mechanicznie
Zawory 
NAMUR

Zawory 
ISO1, ISO2

Zawory 
logiczne

Zawory
czasowe Cewki

Mikrozawory 
sterowane rolką, 
jednokierunkowe

Sterowane 
elektrycznie

System 
przygotowania 

sprężonego 
powietrza serii  
Standard mini

50510 - Korpus 
trójnika wtykowego

Mini T070... 
Reduktor

Mini T010… 
Filtr

T010... 
Filtr

T020... 
Reduktor

50510 - Korpus 
trójnika wtykowego

Mini T030…  
Zaworo-filtr

Mini T040...
Smarownica

Mini T100...
Blok FR+L

Mini T200...
Blok F+R+L

System 
przygotowania 

sprężonego 
powietrza serii  

Standard T030... 
Zaworo-filtr

T040... 
Smarownica

T100... 
Blok FR+L

T200... 
 Blok F+R+L

T300... 
Blok F+L

Akcesoria 
do serii 

Standard

FIL04 ... 
Wkład filtra

T520 ... 
Zbiornik filtra

T530 ... 
Zbiornik smarownicy

REG16 ... 
Uchwyt

T560 ... 
Kopułka smarownicy

REG09 ... 
Membrana

T570 ... 
Zestaw naprawczy

System  
przygotowania 

sprężonego 
powietrza serii 

FUTURA

Reduktor 
ciśnienia

 SS 32... - Kłódka 
zabezpieczająca

 SS 32... - Kłódka 
zabezpieczająca Filtr

T 32 V 
Olej Kostka rozdzielcza Zawór kulowy 3/2

VS 36... - Kłódka 
zabezpieczająca Elektrozawór 3/2

Jednostka powolnego 
startu

Zawór powolnego 
startu

SS 32 - Kłódka 
zabezpieczająca

VS 36 - Kłódka 
zabezpieczająca

Akcesoria 
do serii 
FUTURA

H 850 
Uchwyt naścienny

WK 100 - Zestaw 
połączeniowy  
z uchwytem

KP 100 - Zestaw 
połączeniowy

Blok FR+L

Blok F+R+L
Reduktor do montażu 

szeregowego
Reduktor 

precyzyjny

Reduktor precyzyjny 
do montażu 

szeregowego Zaworo-filtr

Pre-filtr Mikro-filtr
 Filtr z wkładem 

z węglem aktywnym
 

Smarownica

Stacja przygotowania 
powietrza
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BSF 14 
Zbiornik filtra

BSL 14 
Zbiornik smarownicy Wkład filtra 5 um Kopułka smarownicy

Wkład filtra do 
pre-filtrów

Manometr 
różnicowy

Wkład 
mikro-filtra

A 23/70 - Wkład filtra 
z węglem aktywnym

System 
przygotowania 

sprężonego 
powietrza serii 

Flowmatik

DF - Filtr DR - Reduktor DFR - Filtro-reduktor DL - Smarownica DC - Blok FR+L

System 
przygotowania 

sprężonego 
powietrza ze stali 

nierdzewnej 571.xx - Reduktor 
do cieczy

570.xx - Reduktor
do powietrza

777.xx - Reduktor 
do cieczy

572.xx 
Filtr do powietrza

Wykonania 
specjalne

Reduktor 
precyzyjny

 Reduktor precyzyjny 
sterowany 

pneumatycznie
Reduktor 

Inline

 Reduktor liniowy
do wody

Filtr 
Inline

  
Smarowniczka 

Inline

572.xx D  Filtro-
reduktor do powietrza

637.xxx  - Reduktor 
wielkoprzepł. 25 bar  

637.xx - Reduktor 
wielkoprzepł. 40 bar

637.9xx - Reduktor  
wysokociśnieniowy 

60 bar

639.xx - Reduktor  
wysokociśnieniowy 

200 bar

680.2x - Filtr 
wysokociśnieniowy 

40 bar

680.3x - Filtr 
wysokociśnieniowy 

60 bar

680.4x - Mikro-filtr 
wysokociśnieniowy 

60 bar
Filtr 

specjalny
737.xxx  - Reduktor 

stałociśnieniowy
Reduktor precyzyjny 
bez upustu ciśnienia

 Zaworo-filtr 
precyzyjny

Reduktor 
butlowy

 
Reduktor bez upustu 

ciśnienia
Reduktor 

do wody - mini
Reduktor 
do wody

Reduktor  
do wody pitnej

Filtr 
sieciowy

Filtr sieciowy  
ze stali nierdzewnej

Kombiblok 

Filtry 
i separatory 

serii 
CLEARPOINT

Osuszacze 
serii DRYPOINT

Odprowadzanie, 
obróbka 

kondensatu
Separator 
cyklonowy

Osuszacz 
ziębniczy RA

Osuszacze 
membranowe DM

Osuszacze 
adsorpcyjne ACFiltr

Grzałki do zrzutów 
kondensatu

System grzewczy 
do OWAMATU

Podgrzewanie 
sprężonego 
powietrza

Podrzewacz sprężo-
nego powietrza

Automatyczne zrzuty 
kondensatu

Izolacje do zrzutów 
kondensatu

Separatory 
kondensatu OWAMAT

Taśma grzewcza 
do rur

Zbiorniki 
sprężonego 
powietrza

Zbiorniki duże Zbiorniki małe

Manometry 
standardowe
Ø 40, 50, 63 243.08/ ... 

Szybkozłącze 
NW 2,7

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry plastik.  
z pojedyńczą skalą, 

przyłącze tylne

Manometry plastik.  
z podwójną skalą, 

przyłącze tylne

Manometry metalowe  
z pojedyńczą skalą, 

przyłącze tylne

Manometry natablico-
we z czarnym 

kołnierzem

Manometry 
z elementem 

montażowym typu C 

Manometry plastik.  
z pojedyńczą skalą, 

przyłącze dolne

Manometry plastik.  
z podwójną skalą, 
przyłącze dolne

Manometry metalowe  
z pojedyńczą skalą, 

przyłącze dolne

Manometry natablico-
we z chromowanym 

kołnierzem

Manometry 
standardowe
Ø 80, 100, 160

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry z poj. 
skalą, przyłącze tylne

Manometry 
przyłącze dolne

Manometry, 
przyłącze tylne

Manometry 
metalowe, 

przyłącze tylne

Manometry natabli-
cowe, chromowane, 

polerowane

Manometry natabli-
cowe z elementem 

montażowym

Manometry plastiko-
we z podwójną stalą, 

przyłącze tylne

Manometry 
do tlenu 

i acetylenu 
Ø 63

Manometry 
serii Heavy Duty 

Ø 100, 160

Manometry 
glicerynowe

Ø 63, 100

Manometry
z pojedyńczą skalą, 

przyłącze tylne

Manometry z poj. 
skalą, przyłącze 

dolne

Manometry do tlenu 
i acetylenu, 

przyłącze dolne

Manometry  
metalowe, 

przyłącze dolne

Manometry plastiko-
we z podwójną stalą, 

przyłącze dolne

Manometry 
z pojedyńczą skalą, 

przyłącze dolne

Manometry
ze stali nierdzewnej,

przyłacze dolne

Manometry 
natablicowe  

z podwójną skalą

Manom. metalowe  
z podwójną skalą, 
przyłącze dolne

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry 
przemysłowe

Ø 100 Manometry 
przemysłowe, 

przyłącze dolne

Manometry  
z podwójną skalą, 

przyłącze tylne

Manometry  
z podwójną skalą, 
przyłącze dolne
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Manometry 
puszkowe 

do pomiaru 
niskich cisnień

Ø 63, 100

Manometry 
puszkowe, 

przyłącze tylne

Manometry 
różnicowe 

Ø 100

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry  
z podwójną skalą, 

przyłącze tylne

Manometry ze stali 
nierdzewnej
Ø 40, 50, 63, 

100, 160
Manometry, 

przyłącze tylne

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Manometry, 

przyłącze dolne

Manometry 
z kontaktami 
Ø 100, 160

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry 
kontrolne 

Ø 160 243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry puszkowe 
odporne na przecią-

żenia, przyłącze dolne
Manometry puszkowe, 

przyłącze dolne

Manometry 
różnicowe

Manometry  
z podwójną skalą, 
przyłącze dolne

Manometry 
przyłącze dolne

Manometry, 
przyłącze dolne

Manometry 
kontrolne, 

przyłącze dolne

Manometry 
membranowe

z żeliwa

Manometry 
membranowe

ze stali nierdzewnej 

Manometry 
membranowe 

Ø 100

Akcesoria 
do manometrów

GS ... - Osłona gu-
mowa do manometru 
z przyłączem tylnym

257.1... 
Redukcja manome-
tryczna z mosiądzu

257.0... 
Profilowana podkładka 

do manometru

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

V 2... - Złączka 
manom. do rurek CU 
ze stali ocynkowanej

257 ... 
Redukcja manome-
tryczna z mosiądzu

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

9018 ... 
Tłumik pulsacji 
do manometru

Tłumiki pulsacji 
do manometrów

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Rurka typu “U”,  
przyłącze pomiarowe 

gwintowane 

Rurki syfonowe 
zgodne z normą 

DIN 16282 243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Rurka typu “U”,  
przyłącze pomiarowe 

do wspawania 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Rurka spiralna,  
przyłącze pomiarowe 

gwintowane

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Rurka spiralna,  
przyłącze pomiarowe 

do wspawania

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Kurki
manometryczne

Kurek 
manometryczny, 

gwint wewn. / wewn.

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Kurek 
manometryczny, 

gwint wewn. / zewn.

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Kurek manom., 
gw. wewn., mufa 

obrotowa

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Kurek manom., 
gw. zewn./wewn., 

mufa obrotowa

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Kurek manom., 
gw. zewn. / wewn., 
nakrętka rzymska

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometryczne 
zawory 

odcinające
9186 ... - gw. zewn. 
nakrętka rzymska, 

DIN 16270 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Uchwyty do 
manometrów  

zgodne z normą  
DIN 16281

Uchwyt do 
manomerów

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Adapter 
do uchwytów  

do manometrów

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Kurki
manometryczne 
zgodne z normą

 DIN 2999, ISO 228
Kurek 

manometryczny

Termometry 
bimetaliczne 
Ø 63, 80, 100

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

9080 ... - gw. zewn. 
mufa obrot. do 

uchwytów, DIN 16270 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

9115 ... - gw. zewn. 
nakr. rzymska. przył. 
testowe, DIN 16271 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

9180 ... - mufa 
obrotowa do uchwy-

tów, DIN 16271 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

9185 ... - gw. zewn. 
nakrętka rzymska. 
przyłącze testowe

Termometr bimeta-
liczny, przyłącze tylne, 

klasa 1,0

Termometr bimeta-
liczny, przyłącze tylne, 

klasa 2,0

Termometry 
bimetaliczne do 

pracy w osłonach 
Ø 63, 100 Termometr 

bimetaliczny 
do pracy w osłonach

Osłony do 
termometrów 

bimetalicznych
SR ... 

Osłona przykręcana
SR ... 

Osłona wspawania

Czujniki ciśnienia 
i podciśnienia

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Czujnik podciśnienia 
NO, NC lub kontakty 

zmienne, przył. 
flanszowe lub. gwint.

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Wtyczka do 
czujników ciśnienia  

i podciśnienia

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Czujnik ciśnienia 
do mediów płynnych 

i gazowych 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Miniaturowy czujnik 
ciśnienia do mediów 
płynnych i gazowych

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Czujnik podciśnienia 
do mediów płynnych  

i gazowych

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Czujnik ciśnienia 
ze zmiennymi 

kontaktami 

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Czujnik ciśnienia ze 
zmiennymi kontakta-
mi, obrotowy 360 st.

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Czujnik ciśnienia 
z przył. bagnetowym
i zmiennymi kontakt.

Czujnik ciśnienia 
NO, NC lub kontakty 
zmienne, przył. gwint.

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry  
ze stali nierdzewnej, 

przyłącze tylne

Manometry  
ze stali nierdzewnej, 

przyłącze dolne

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Manometry 
elekroniczne

Manometr 
elektroniczny

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Osłona czujnika 
ciśnieniowego

 
Szybkozłącza  

NW 7,2  
obustronnie 
odcinające

895 ...
przetwornik ciśnienia 

Wskażniki 
cyfrowe

894.20 
Wskaźnik cyfrowy

894.10 - Cyfrowy 
wskaźnik sterowany 

mikroprocesorem

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Precyzyjny czujnik 
ciśnienia ze zmienny-

mi kontaktami

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Precyzyjny czujnik 
ciśnienia ze zmienny-

mi kontaktami

Presostaty

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Presostat 

jednofazowy MDR 2

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Presostat trójfazowy 

MDR 3

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Presostat trójfazowy 

MDR 5

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
891 ...

przetwornik ciśnienia 

Przetworniki 
ciśnienia

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Precyzyjny czujnik 
ciśnienia do małych 

ciśnień

Akcesoria 
do presostatów

MDR 2

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Akcesoria 
do presostatów

MDR 5

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
Akcesoria do 

presostatów MDR2

Akcesoria 
do presostatów

MDR 3

Akcesoria 
do presostatów

MDR 5
Akcesoria do 

presostatów MDR3
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Pomiar 
nieszczelności

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
LD 300

Detektor wycieków

Pomiar 
punktu rosy

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
DP 300 - Mobilny 

miernik punktu rosy

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
FA 400 - Miernik 

punktu rosy

Pomiar 
przepływu

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
VA 420 

Przepływomierz
VA 400

Przepływomierz



Zawory 
bezpieczeństwa 

DN12-40
229... - Zawór 

bezpieczeństwa

Zawory 
bezpieczeństwa

DN10

Zawory 
bezpieczeństwa

DN8
227... - Zawór 

bezpieczeństwa

Zawory 
bezpieczeństwa

z systemem 
łagodnego 

upustu nadmiaru 
ciśnienia 
DN10-40

226... - Zawór 
bezpieczeństwa

218...-ES 
Miniaturowy zawór 

upustowy G1/8, G1/4

218... 
Miniaturowy zawór 

upustowy G1/8, G1/4

222... - Zawór bezp. 
kątowy do pary 

nasyconej, 0-4 bar

221... - Zawór bezp. 
kątowy do cieczy, 

0-7 bar
1144... , 1145...
Zawór bezpiecz.

Miniaturowe 
zawory 

upustowe

Miniaturowe 
zawory 

upustowe ze stali 
nierdzewnej

Zawory 
bezpieczeństwa 
kątowe do pary 

nasyconej

Zawory 
bezpieczeństwa 

kątowe do cieczy

Szybkozłącza  
NW 2,7 

z mosiądzu 243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
243.09/ ... 

Króciec NW 2,7

243.09/ ... - Króciec 
szybkozłącza 

z króćcem do węża

243.08/ ... 
Szybkozłącze z 

króćcem do węża

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

gwint zewnętrzny

ESMC ... T 
Szybkozłącze z 

króćcem do węża

ESMC ... TQ 
Szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża

ESMC ... A 
Szybkozłącze, 

gwint zewnętrzny

ESMC ... I 
Szybkozłącze, 

gwint wewnętrzny

243.08/ ...-N
Szybkozłącze ze 

złączem wtykowym 

Szybkozłącza  
NW 2,7 

z mosiądzu 
niklowanego243.09/ ... 

Króciec szybkozłącza, 
gwint zewnętrzny

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

243.08/ ... 
Szybkozłącze, złącze 

skręcane do węża

243.09/ ... - Króciec 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża 

243.09/ ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

ESMC ... S 
Króciec szybkozł. 

z króćcem do węża

ESMC ... SQ
Króciec szybkozł. ze 
złączem skręcanym 

do węża

ESMC ... NA
Króciec szybkozł., 
gwint zewnętrzny

ESMC ... NI
Króciec szybko-

złącza, gw. wewn.

243.09/ ... -N
Króciec szybkozłą-

cza ze złączem 
wtykowym 4 mm

Szybkozłącza  
NW 5 

z mosiądzu ESM ... A
Szybkozłącze 

gwint zewnętrzny

ESM ... I
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

ESM ... T
Szybkozłącze 

z króćcem do węża

ESM ... TQ - Szybko-
złącze ze złączem 

skręcanym do węża

ESM ... TSV
Szybkozłącze 

do węży spiralnych

ESM ... TQF
Szybkozłącze 

ze sprężyną do węży

ESM ... S - Króciec 
szybkozłącza 

z króćcem do węża

ESM ... SQ - Króciec 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża

ESM ... SQF - 
Króciec szybkozł. z 
nakrętką i sprężyną 
do węży spiralnych

ESM ... NA - Króciec 
szybkozłącza do 
węży spiralnych

ESM ...  NI - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

Szybkozłącza  
NW 5 

z mosiądzu 
niklowanego ESMN ... A

Szybkozłącze 
gwint zewnętrzny

ESMN ...I
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

ESMN ... T
Szybkozłącze z 

króćcem do węża

ESMN ... TQ
Szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża

ESMN ... TQF
Szybkozł.ze sprężyną 

do węży spiralnych

243 ... - N
Szybkozłącze ze 

złączem wtykowym 

ESMN ... S
szybkozłącza 

z króćcem do węża

ESMN ... SQ
szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża

ESMN ... SQF 
Króciec szybkozł.  

z nakrętką i sprężyną 
do węży spiralnych

ESMN ...NA - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

ESMN ... NI - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozł., ze złączem 

wtykowym 4 mm

Szybkozłącza  
NW 5 ze stali 
szlachetnej 243 ...

Szybkozłącze 
gwint zewnętrzny

243 ...
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

243 ...
Szybkozłącze z 

króćcem do węża

243.09/ ... - Króciec, 
szybkozłącza 

z króćcem do węża

243.09/ ... - Króciec 
szybkozłącze, gwint 

zewnętrzny

243.09/ ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

Szybkozłącza  
NW 5 

Obustronnie 
odcinające 243.08/ ... 

Szybkozłącze 
NW 2,7

243.09/ ... 
Króciec NW 2,7

ESM ... NAAB - 
Króciec szybkozłącza, 

gwint zewnętrzny

ESM ... TAB 
Szybkozłącze z 

króćcem do węża

ESM ... AAB 
Szybkozłącze 

gwint zewnętrzny

ESM ... IAB 
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

ESM ... SAB 
Króciec szybkozłącza  
z króćcem do węża

ESM ... NIAB - 
Króciec szybkozłącza, 

gwint wewnętrzny

243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7
243.09/ ... 

Króciec NW 2,7

ES ... TQF - Szybkozł. 
ze sprężyną do węży 

spiralnych

ES ... T 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

ES ... A 
Szybkozłącze 

gwint zewnętrzny

ES ... I
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

ES ... TQ - Szybkozł. 
ze złączem 

skręcanym do węża

ES ... TSV - 
Szybkozł. grodziowe 
z króćcem do węża

 
Niezamienne 
szybkozłącza  

NW 5 ESMK ... AG
Szybkozłącze, gwint 

zewn. lub wewn.

ESMK ... ABR
Szybkozłącze 

gw. zewn lub wewn.

ESMK ... IBL
Szybkozłącze 

gw. zewn lub wewn.

ESMK ... IR
Szybkozłącze 

gw. zewn lub wewn.

ESMK ... SG - 
Króciec 

do szybkozł. 247.0...

ESMK ... NAG  - 
Króciec do szybkozł. 
247.0... gwint zewn. 

ESMK ... NABR - 
Króciec do szybkozł. 
247.1.., gwint. zewn. 

lub wewn.

ESMK ... NIBL 
Króciec do szybkozł. 
247.2... gwint zewn. 

lub wewn.

ESMK ... NIR  
Króciec do szybko-

złącza 247.3... gwint 
zewn. lub wewn.

 
Szybkozłącza  

NW 7,2 
z mosiądzu

ES ... NI - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

ES ... NA - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

ES ... SQ - Króciec 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża

ES ... S - Króciec 
szybkozłącza 

z króćcem do węża

ES ... SQF - Króciec 
szybkozł. ze 

sprężyną do węży 
spiralnych

243 ... - Króciec 
szybkozłącza, 

kolanko ze złączem 
skręcanym do węża

243 ... RS - Króciec 
szybkozłącza 

 z zaworem zwrotnym

243 ... RS - Króciec 
szybkozłącza  

z zaworem zwrotnym, 
gwint zewnętrzny

243 ... RS - Króciec  
szybkozłącza

 z zaworem zwrotnym
gwint wewnętrzny

Szybkozłącza  
NW 7,2 

z mosiądzu 
niklowanego ESN ... A

Szybkozłącze 
gwint zewnętrzny

ESN ... I
Szybkozłącze 

gwint wewnętrzny

NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7

NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7NW 2,7 NW 2,7

NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 2,7 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5

NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5 NW 5

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2

NW 7,2

NW 7,2 NW 7,2
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243 ... - Króciec  
szybkozłącza 

z przegubem, gwint 
zewn., stal niklowana

243 ... - Króciec 
szybkozłącza 
z przegubem, 

gwint zewnętrzny

243 ... - Króciec 
szybkozłącza  
z przegubem, 

gwint wewnętrzny

 
Rozdzielacze  

z mosiądzu, wraz 
z szybkozłączami 

NW 7,2 245 ... - Rozdzielacz 
z dwoma złączkami, 

gwint zewnętrzny

DWS ... - Rozdzielacz 
z dwoma złączkami, 
gwint wewnętrzny

245 ... - Rozdzielacz 
z trzema złączkami, 
gwint zewnętrzny

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2

VWS ... - Rozdzielacz 
z trzema złączkami, 
gwint wewnętrzny

 
Szybkozłącza  

NW 7,2  
obustronnie 
odcinające

ES ... NAAB - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

ES ... NIAB - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

ES ... AB - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

ES ... TAB
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

ES ... AAB
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

ES ... IAB
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

 
Szybkozłącza  

NW 7,2  
ze stali 

szlachetnej 243 ... 
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

243 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

243 ... Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

243 ... - Króciec 
szybkozłącza z 

króćcem do węża

243 ... 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

243 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

 
Szybkozłącza  

NW 7,2 z upustem 
powietrza, 
typ SEK 243 ... 

Szybkozłącze  
z króćcem do węża

243 ... 
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

243 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

ES ... NAS - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

ES ... NIS - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

ES ... SS - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

 
Szybkozłącza  

NW 7,4 z upustem 
powietrza, 

typ KE 243 ... ST - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

243 ... ST - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

249 ... 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

249 ... 
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

249 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

243 ... ST - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

 
Szybkozłącza  
NW 7,4 w pełni 

zautomatyzowane 244 ... 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

244 ... 
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

244 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

243 ... ST - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

243 ... ST - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

243 ... ST - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

 
Szybkozłącza  

NW 7,6  
bezpieczne

ze stali

244 ... 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

244 ... 
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

244 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

244 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

244 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

244 ... - Krócie, 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

244 ... - Szybkozłą-
cze ze złączem 

skręcanym pod wąż

244 ... - Króciec 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym pod wąż 

 
Szybkozłącza  

NW 7,6  
bezpieczne
z mosiądzu

244 ... 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

244 ... 
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

244 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

244 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

244 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

244 ... - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

244 ... 
Szybkozłącze  

pod wąż

244 ... - Króciec 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym pod wąż

 
System 

rozprowadzania 
sprężonego 
powietrza,

typ Multilink
VT ... 

 Listwa rozdzielcza  
na 2 lub 3 wyjścia

 
Szybkozłącza  

NW 7,8  
bezpieczne 249 ...

Szybkozłącze  
z króćcem do węża

249 ...
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

249 ...
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza z 

króćcem do węża

243 ... -N - Króciec, 
szybkozł. ze złączką 
skręcaną do węża

 
Szybkozłącza  

NW 7,8  
dla bardzo dużych 

przepływów

249 ...
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

249 ...
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

249 ...
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

243 ... -N - Króciec 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym do węża

 
Szybkozłącza  

NW 7,8  ze stali 
szlachetnej 

1.4305

243 ...
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

243 ...
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

243 ...
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

243 ... -N - Króciec 
szybkozłącza 

z króćcem do węża

 
Szybkozłącza  

NW 7,8  
niezamienne 248.0...

Szybkozłącze  
gw. zewn. lub wewn.

248.1...
Szybkozłącze  

gw. zewn. lub wewn.

248.2...
Szybkozłącze  

gw. zewn. lub wewn.

248.3...
Szybkozłącze  

gw. zewn. lub wewn.

248.5... - Króciec 
szybkozłącza do 

szybkozłączki 248.3

248.6... - Króciec 
szybkozłącza do 

szybkozłączki 248.0

 
Szybkozłącza  

NW 10
z mosiądzu 

niklowanego ESIG ...  - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

ESIG ... - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

ESIG ... 
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

ESIG ...
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

ESIG ...
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4

NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,4 NW 7,6

NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6

NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6 NW 7,6

NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8

NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8

NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8

NW 7,8 NW 7,8 NW 7,8 NW 10 NW 10 NW 10 NW 10 NW 10

ESN ... TQ
Szybkozłącze ze 

złączem skręcanym
do węża

ESN ... T
Szybkozłącze 

z króćcem do węża

243 ... - N
Szybkozłącze 
przegubowe 

z króćcem do węża

ESN ... S - Króciec 
szybkozłącza 

z króćcem do węża

ESN ... NA - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

ESN ... NI - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

ESN ... SQ- Króciec 
szybkozłącza ze 

złączem skręcanym 
do węża

ESN ... SQF - Króciec 
szybkozłącza do 
węża spiralnego  

z nakrętką i sprężyną

243 ... - Króciec 
szybkozłącza  

z przegubem, gwint 
wewn. lub zewn. 

NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2 NW 7,2
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Szybkozłącza  

NW 10
z mosiądzu 

niklowanego
i stali

NW 10 NW 10 NW 10 NW 10 NW 10 NW 10 NW 10 NW 10

ESIG ...  - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

410 ...
Szybkozłącze  

z króćcem do węża

410 ...
Szybkozłącze  

gwint zewnętrzny

410 ...
 Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

410 ... - Szybkozł.  
ze złączem 

skręcanym do węża  

410 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewnętrzny

410... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

410 ... - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

410... - Króciec, 
szybkozł. ze złączem 
skręcanym pod wąż

 
Szybkozłącza  

NW 12
z mosiądzu 243 ...

Szybkozłącze  
gwint zewnętrzny

243 ...
 Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

243 ... - Króciec 
szybkozłąca, gwint 

zewnętrzny

243 ... - Króciec 
szybkozłącza  

z króćcem do węża

246 ... - Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewn. lub wewn.

246 ... 
Szybkozłącze, gwint 

zewn. lub wewn.

 
Szybkozłącza  
hydrauliczne
obustronnie 
odcinające
z mosiądzu

246 ... -  Króciec 
szybkozłącza, gwint 

wewnętrzny

246 ... -  Króciec 
szybkozłącza, gwint 

zewn. lub wewn.

246 ... 
Szybkozłącze  

gw. zewn. lub wewn.

 
Szybkozłącza  
hydrauliczne
obustronnie 
odcinające

ze stali szlachetnej 
1.4305

 
Szybkozłącza  
hydrauliczne
obustronnie 
odcinające

z acetylopolimeru 
(POM)

246 ... 
Szybkozłącze,  

gwint wewnętrzny

242 ... 
Szybkozłącze  

gwint wewnętrzny

 
Szybkozłącza  
hydrauliczne
serii A, NW 13 

zgodne z normą 
ISO 7241-1

242 ... -  Króciec 
szybkozłącza bez 

eliminatora ciśnienia, 
gwint wewnętrzny

 
Złącza  

GEKA-PLUS
z mosiądzu242 ... - Króciec 

szybkozłącza 
z eliminatorem

ciśnienia, gw. wewn.

242 ... - Zaślepka do 
szybkozłączy hydr. 

z serii A
K 1 ... - Zaślepka 

złączy Geka

K 1 ... 
Złączka Geka  

do węża

K 1 ... - Złączka 
Geka, gwint 
wewnętrzny

K 1 ... - Złączka 
Geka, gwint 
zewnętrzny

K 2 ... - Złączka Geka 
do węży, obrotowa 

360 st.

K 3 ... - Złączka Geka 
kolankowa do węży, 

obrotowa 360 st.

K 2 ... - Złączka 
Geka, obrotowa 360 

st., gwint wewn.

K 2 ... A - Złączka 
Geka, obrotowa 360 

st., gwint zewn.

 
Złącza  

GEKA-PLUS
ze stali 

szlachetnej K 1 ... - ES - 
Zaślepka złączy 

GEKA

K 1 ...  - ES
Złączka Geka 

do węży

K 1 ... - ES - Złączka 
Geka, gwint 
wewnętrzny

K 1 ... - ES - Złączka 
Geka, gwint 
zewnętrzny

Złącza kłowe 
DIN 3489

KT ...  - Złącze 
kłowe, z przyłączem 

do węża

KT ... Złącze kłowe z 
przyłączem do węża, 
uszczel. z mosiądzu

KT ... Złącze kłowe z 
przyłączem do węża,  
z kołnierzem zabezp.

KA ...
Złącze kłowe, 

gwint zewnętrzny

KA ... - Złącze kłowe, 
gw. zewn., uszczeln. 

z mosiądzu

KT ... - Złącze kłowe, 
przyłącze do węża, 

obrotowe

KT ... Złącze kłowe, z 
przyłączem do węża,  
z kołn. zabezp. obr.

BK 100 - Zaślepka 
złączy kłowych

D 122 - Zestaw 
uszczelek do złączy, 
kłowych,  uszczeln.  

z mosiądzu
D 129 - Uszczelka 

złączy kłowych

KI ... - Złącze 
kłowe,  

gwint wewnętrzny 

KI ... - Złącze kłowe, 
gw. wewn.,  uszczel. 

z mosiądzu 

Złącza kłowe
z pierścienieniem
zabezpieczającym 

DIN 3238 KA ... Złącze kłowe 
bezpieczne, gwint 

zewnetrzny

KI ... - Złącze kłowe 
bezpieczne, gwint 

wewnetrzny

KT ... Złącze kłowe 
bezpieczne z 

przyłączem do węża

KT .. - Złącze kłowe 
bezp., przył. do węża, 

kołnierz zabezp. 
BK 100 - Zaślepka 

złączy kłowych

Akcesoria 
do zlączy kłowych

KH .. - Zawór kulowy 
ze złączem kłowym, 
gwint. wewnętrzny

DKH .. - Podwójny 
Zawór kulowy ze zł. 
kłowym, gw. wewn.

SL .. - 2-częściowa 
obejma z żeliwa  

z luźnymi szczękami

SLSK .. - 2-część. 
obejma z żel. z 

luźnymi szcz. i kłami

Złącza do form 
wtryskowych DN 6 

z mosiądzu 270.0... - Złącze 
z króćcem do węża 
9mm, zawór odcin.

270.1... - Złącze 
z króćcem do węża 
9mm, bez zaworu

270.2 ... - Złącze 
z gwintem zewn.,  
zawór odcinający

270.3... - Złącze 
z gwintem zewn.,  
bez zaworu odc.

270.40 
Zaślepka

270.6... -  Króciec 
wyrówn., bez zaworu  

odcin. , gw. zewn. 
calowy / metryczny

270.6.. -  Króciec 
wyrówn., z zaworem 

odcin. , gw. zewn. 
calowy / metryczny

270.7... -  Króciec z 
rurką, bez zaworu 

odcinającego

270.8... -  Króciec 
kątowy, bez zaworu 
odcin., gwint. zewn.

270.9... 
Króciec dwustronny

Złącza do form 
wtryskowych DN 9 

z mosiądzu 280.0... - Złącze 
z króćcem do węża 

13 mm, zawór odcin.

280.1... - Złącze 
z króćcem do węża 
13 mm, bez zaworu

280.2 ... - Złącze 
z gwintem zewn.,  
zawór odcinający

270.3 ... - Złącze 
z gwintem zewn.,  
bez zaworu odc.

280.40 
Zaślepka

280.6.. -  Króciec z 
przyłączem do węża
bez zaworu odcin.

280.6.. -  Króciec 
wyrówn., z zaw. 

odcin. , gw. zewn. 
calowy / metryczny

280.8 .. -  Króciec 
kątowy, bez zaworu 
odcin., gwint. zewn.

280.9... 
Króciec dwustronny

Akcesoria 
do złączy do form 

wtryskowych 290.90... 
Rurka, gwint 
wewnętrzny

290.90...  - Króciec  
do węża, gw. wewn., 

metryczny

290.91...  - Króciec  
do węża, gw. zewn., 

metryczny

290.92...  - Króciec  
do węża, kątowy.,  
gw. zewn., calowy

290.93...  - Króciec  
do węża, kątowy.,  

gw. zewn., metryczny

290.94...  
Redukcja, gwint 

metryczny

290.95...  
Nypel, gwint 

calowy / metryczny

290.95...  
Nypel, gwint 
metryczny

290.96...  - Mufa 
redukcyjna, gwint 

calowy / metryczny

290.97...  - Zaślepka 
sześciokątna, gwint 

metryczny

Złącza Camlok 
z aluminium, 

zgodnie z normą 
A-A 59326 25.09.98 113 ...  Złącze 

Camlok, gwint 
zewnętrzny, typ B

114 ...  Złącze 
Camlok, gwint 

wewnętrzny, typ D

115 ...  Złącze 
Camlok z zaślepką, 

typ DC

116 ...  - Wtyk do 
złączy Camlok, gwint 

zewn., typ F

117 ...  - Wtyk do 
złączy Camlok, gwint 

wewn., typ A

118 ...  - Wtyk do 
złączy Camlok, 

złącze do węża, typ E

119 ...  
Zaślepka do zlączy 

Camlok, typ DP

112 ...  - Złącze 
Camlok z przyłączem 

do węża, typ C
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118 ...-ES  - Wtyk 
do złączy Camlok, 

złącze do węża, typ E

119 ...-ES  
Zaślepka do zlączy 

Camlok, typ DP

108 ...  
Uszczelka do złączy 

Camlok, NBR

108.300  
Łańcuch 

do złączy Camlok

Złącza Storz  
z aluminium

2402 ... Złącze 
Storz  z króćcem pod 
obejrmę, obrotowe

2403 ... 
Złącze Storz, 

gwint zewnętrzny

2404 ... 
Złącze Storz, 

gwint wewnętrzny

2401 ... Złącze Storz 
z króćcem do węża, 

obrotowe

2406 ... - Złącze 
Storz z przyłączem 

kołnierzowym
2405 ... - Redukcja 

złączy Storz

2407 ... - Zaślepka 
złączy Storz 
z łańcuchem

Akcesoria 
do złączy Storz 

 z aluminium
2408 ... 

Klucz do złączy

2408 ... 
uszczelka do złączy, 

NBR

2408 ... 
Prądownica DIN 

14365 z aluminium

Złącza Storz 
ze stali 

nierdzewnej

3402 ... - Złącze 
Storz z króćcem pod 
obejrmę, obrotowe

3403 ... 
Złącze Storz, 

gwint zewnętrzny

3401 ... - Złącze 
Storz z króćcem do 

węża, obrotowe

3404 ... 
Złącze Storz, 

gwint wewnętrzny
3405 ... - Redukcja 

złączy Storz

3407 ... - Zaślepka 
złaczy Storz  
z łańcuchem

Akcesoria 
do złączy Storz  

z aluminium
2408 ... 

Klucz do złączy

3408 ... 
uszczelka do złączy, 

VITON

3406 ... - Złącze 
Storz z przyłączem 

kołnierzowym

Złącza wtykowe 
serii 50000

50020 - Złączka 
prosta, gwint zewn.

50040 - Złączka 
prosta, przelotowa

50050 - Złączka 
prosta, grodziowa

55325 - Trójnik Y, 
obrotowy, gw. zewn.

51410 - Śruba  
do złączki wtykowej 

banjo

50130 - Kolanko

8610 - Zaślepka 
z poliamidu

50625 - Przelotka do 
złączy wtykowych 

50030 - Złączka 
prosta, gwint wewn.

50216 - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn.

50226 - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn.

50510 - Korpus 
trójnika wtykowego

50500 - Korpus do 
złączki wtytkowej 

banjo

50106 - Złączka  
kątowa obrotowa  

gw. wewn. 
50116 - Złączka 

kątowa obr. gw. zewn.

50510 - Korpus 
trójnika wtykowego 

banjo

50510 - Korpus 
trójnika wtykowego

50550 - Złączka 
kątowa, obrotowa 
banjo, gw. zewn. 

50700  
Redukcja

55801 - Narzędzie 
do mocowania 

55802 - Narzędzie 
do  montażu 

55800R - Złączka 
wtykowa do listwy 

Złącza wtykowe 
w całości 
wykonane  
z mosiądzu 
serii 5700050900 - Listwa 

przyłączeniowa

57030 - Złączka 
prosta, gwint. wewn.

57020 - Złączka 
prosta, gwint. zewn.

57040 - Złączka 
prosta, przelotowa

57050 - Złączka 
prosta, grodziowa

57116 - Złączka 
kątowa obr. gw. 

zewn.

57106 - Złączka  
kątowa obrotowa  

gw. wewn. 
57130  

Kolanko

57126 - Złączka 
kątowa, obrotowa 
długa, gw. zewn.

57216 - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn.

50126 - Złączka 
kątowa obrotowa 
długa, gw. zewn.

57226 - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn.

57310 
Trójnik Y

57230 
Trójnik T

50230 
Trójnik T

50310 
Trójnik Y

51440 - Śruba do 
złączki wtykowej 

banjo

57700 
Redukcja

POC ...  
Złączka prosta, gwint. 

zewn.

PC ...  
Złączka prosta,  

gwint. zewn.

57550 - Złączka 
kątowa banjo, obro-

towa, gw. zewn. 

Złącza wtykowe  
BLUE LINE Mini

PU ...  
Złączka prosta  

przelotowa
PV ...  

Kolanko
PG ...  

Trójnik T

PD ...  
Trójnik obrotowy,  

gwint. zewn. z boku

Złącza wtykowe 
serii BLUE LINE

122 ...  - Złączka 
prosta, gwint. zewn. 

(o-ring)
124 ...  - Złączka 

prosta, gwint. wewn. 

123 ...  - Złączka 
prosta, gwint. zewn. 

(teflon)

125 ... - Złączka 
kątowa, obr., gw. 

zewn. (o-ring)

PL ... - Złączka 
kątowa obrotowa, 

gwint. zewn.

PLL ...  - Złączka 
kątowa, obrotowa 

długa, gwint. zewn.

PB ...  
Trójnik T obrotowy, 

gwint. zewn.

50560 - Trójnik T, 
obrotowy banjo, gw. 

zewn.

51420 - Śruba do  
złączki podwójnej 

banjo

51430 - Śruba do  
złączki potrójnej 

banjo
50600 - Adapter do 
złączy wtykowych 

51440 - Śruba do  
złączki wtykowej

banjo

Zawory kulowe 
mosiężne 

z serii GHILUX 
do złączy 

wtykowych
6560 ... Zawór 

kulowy, przyłącze 
wtykowe

6570 ... Zawór kulowy 
gw. zewn., przyłącze 

wtyk. do węża

57500 - Korpus do 
złączki wtytkowej 

banjo

51420 - Śruba do  
złączki podwójnej 

banjo

57510 - Korpus 
trójnika wtykowego 

banjo

51410 - Śruba  
do złączki wtykowej 

banjo

51430 - Śruba do  
złączki potrójnej 

banjo

57560 - Trójnik T, 
obrotowy banjo, 

gw. zewn.

108 ...  
Uszczelka do złączy 

Camlok, NBR

108.300  
Łańcuch 

do złączy Camlok

Złącza 
Camlok ze stali 

szlachetnej 1.4401, 
zgodnie z DIN EN 

14420-7 113 ...-ES  
Złącze Camlok, gwint 

zewnętrzny, typ B

113 ...-ES  
Złącze Camlok, gwint 

wewnętrzny, typ D

115 ...-ES 
Złącze Camlok  

z zaślepką, typ DC

116 ...-ES  - Wtyk do 
złączy Camlok, gwint 

zewn., typ F

117 ...-ES  - Wtyk do 
złączy Camlok, gwint 

wewn., typ A

112 ...-ES  - Złącze 
Camlok z przyłączem 

do węża, typ C
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127 ... - Złączka 
kątowa, obr., długa, 
gw. zewn. (o-ring)

128 ... - Złączka 
kątowa, obr. długa, 
gw. zewn.(teflon)

129 ... - Trójnik 
obrotowy, gw. zewn. 

(o-ring)

126 ... - Złączka 
kątowa, obr., gw. 

zewn. (teflon)

131 ... - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn. 

(o-ring)

132 ... - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn. 

(teflon)

133 ... - Trójnik Y, 
obrotowy, gw. zewn. 

(o-ring)

130 ... - Trójnik T, 
obrotowy, gw. zewn. 

(teflon)

136 ... - Złączka 
prosta, przelotowa, 

redukcyjna
137 ... 

Kolanko wtykowe
138 ... 

Trójnik T
135 ... - Złączka 

prosta, przelotowa
140 ... - Trójnik Y, 

redukcyjny
139 ...  

Czwórnik

170 ... - Złączka 
kątowa, typ “banjo” 

(o-ring)

163 ... - Złączka 
kątowa, typ “banjo” 

(teflon)

149 ... - Złączka 
prosta grodziowa

151 ... - Złączka  
prosta, grodziowa, 

gwint wewn. 
152 ... - Złączka 

kątowa grodziowa

154 ...  - Złączka 
kątowa 45 st., 

gwint zewn. (teflon)
162 ...  - Rozdzielacz 

wielosegmentowy 

146 ...  - Rozdzielacz 
wielosegmentowy 

redukcyjny 

167 ...  - Złączka 
kątowa 45 st.,

 gwint zewn. (o-ring)

168 ...  - Złączka 
kątowa, obrotowa. 

gwint wewn.

175 ...  - Rozdzielacz 
wielosegm. redukc. 
gw. zewn. (teflon) 

142 ... 
Łącznik wtykowy

158 ... 
Łącznik wtykowy 

redukcyjny Y
143 ... 

Złączka redukcyjna

144 ... 
Zaślepka do złączy 

wtykowych

156 ...
Złącznik kątowy 

45 st.

157 ...
Złącznik kątowy

90 st.

171 ... - Rozdzielacz 
podwójny typu banjo”, 

gw. zewn. (o-ring)

174 ...  - Trójnik 
podwójny banjo, gw. 

zewn. (teflon)

175 ...  -Trójnik 
potrójny banjo, gw. 

zewn. (teflon)

177 ...  -Trójnik 
potrójny banjo, gw. 

zewn. (o-ring)

176 ...  - Trójnik 
podwójny banjo, gw. 

zewn. (o-ring)

171 ... - Rozdzielacz 
potrójny banjo, 

gw. zewn. (o-ring)

165 ... - Rozdzielacz 
potrójny banjo, gw. 

zewn. (teflon)

166 ... -  Trójnik 
banjo, gw. zewn. 

(teflon)

173 ... -  Trójnik 
banjo, gw. zewn. 

(o-ring)

193 ...  
Zawór kulowy, 

gw. zewn. (o-ring)

191 ...  - Zawór 
kulowy z gwintami 

zewnętrznymi (teflon)

192 ...  
Zawór kulowy, gw. 

zewn. (teflon)
190 ...  - 

Zawór kulowy
181 ... - Zawór 

dławiąco-zwrotny

182 ... - Zawór dław.-
zwr. do siłownika, 
gw. zewn. (teflon)

183 ... - Zawór dław.-
zwr. do siłownika, 
gw. zewn. (o-ring)

Zawory  
kulowe

wtykowe

Zawory  
zatrzymujące 
(zwrotne) bez 

sprężyny 195 ...  Zawór 
zatrzymujący prosty, 

gw. zewn. (o-ring)

196 ...  Zawór 
zatrzymujący prosty, 

gw. zewn. (teflon)

197 ...  Zawór 
zatrzymujący kątowy, 

gw. zewn. (o-ring)

198 ...  Zawór 
zatrzymujący kątowy, 

gw. zewn. (teflon)

199 ...  
Zawór zatrzymujący 

prosty,

Zawory  
zwrotne 

ze sprężyną
proste

201... - Zawór, gw. 
zewn. (o-ring), złącze 

węża -> gwint

202...  - Zawór, gw. 
zewn. , uszcz. PTFE,  
gwint -> złącze węża

203...  - Zawór, gw. 
zewn. , uszcz. PTFE,  
złącze węża -> gwint

204...  
Zawór prosty

Złącza 
wtykowe ze stali 

szlachetnej 
1.4404 45... ES 

Złaczka prosta, 
gwint zewn.

54... ES 
 Złaczka kątowa, 

gwint zewn.
47... ES  

Złaczka przelotowa

49... ES 
Trójnik typu T

Złącza wtykowe  
z acetylopolimeru 

(POM) 65 ...  
Złączka prosta, gwint. 

zewnętrzny
67 ...  

Złączka przelotowa
68 ...  

Złączka kątowa 
69 ...  

Trójnik T 

69/70 ...  
Trójnik redukcyjny

72 ...  
Złączka kątowa, 
gwint zewnętrzny 

77 ...  
Redukcja

78 ...  
Redukcja kątowa

79 ...  
Zaślepka

Złącza 
skręcane serii 

1000 1020 ...  - Złączka 
prosta, obrotowa, 
gwint zewnętrzny

1021 ...  - Złączka 
prosta, obrotowa, 
gwint metryczny

1040 ...  
 Złączka prosta,  

przelotowa

1050 ...  
 Złączka prosta,  

grodziowa

1115 ...  - Złączka 
kątowa, obrotowa, 

gwint. zewn.

1120 ...  - Złączka 
kątowa, gwint 
wewnętrzny

1130 ... 
Kolanko skręcane

1230 ...   
Trójnik skręcany

1215 ...  
Trójnik obrotowy, 
gwint zewnęrzny

1300...  
Czwórnik skręcany

1750...  - Obcinaczka 
do przewodów

Złącza 
skręcane ze stali 

nierdzewnej 1.4404
11.11... ESH 

Złączka prosta, 
gwint zewn.

11.300-... ESH  
Złączka prosta, gwint 

wewn.
12.05 ... ES   

Łącznik grodziowy

14.11 ... ESH  
Trójnik T, 

gwint zewnętrzny

13.11 ... ESH  
Złączka kątowa 

nieobr., gw. zewn.

Zawory 
dławiąco-zwrotne 

wtykowe

755.014-6 - Trójnik  
z gwintem zewn.

51.014-6
Złączka prosta 

grodziowa

13.8 ... ESH   
Kolano skręcane
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134 ... - Trójnik Y, 
obrotowy, gw. zewn. 

(teflon)

145 ... - Złączka 
kątowa, typ “banjo” 

(o-ring)

147 ...  - Rozdzielacz 
wielosegm. redukc. 
gw. zewn. (o-ring) 

164 ... - Rozdzielacz 
podwójny typu banjo”, 

gw. zewn. (teflon)

194 ...  - Zawór 
kulowy z gwintami 

zewnętrznymi (o-ring)

183 ...  - Złącze 
wciskane do listwy

200... - Zawór, gw. 
zewn. (o-ring), gwint 

-> złącze węża

48 ... ES 
Kolanko wtykowe

71 ...  
Złączka prosta  

z przeciwnakrętką

1030 ...  
 Złączka prosta,  

gwint wewnętrzny

1551 ...   
Złącze typu “banjo”

14.8 ... ESH   
Trójnik skręcany



13/1 ...  
Korpus typu “banjo”

Złącza skręcane  
z poliamidu

120 ...
 Złączka prosta, 

gwint zewnętrzny

120 ...
 Złączka prosta, 

gwint wewnętrzny

140 ...
 Złączka kątowa, 
gwint zewnętrzny

150 ...
 Złączka kątowa, 
gwint wewnętrzny

150 ...
 Trójnik T, 

gwint zewnętrzny
140 ...

Złączka kątowa
140 ...

Złączka przelotowa

140 ...
Trójnik typu T

140 ...
Złączka grodziowa

140 ...
Złączka kątowa 

grodziowa
160 ...

Nakrętka

170 ...
Pierścień  

zaciskający

Złącza skręcane  
do rurek CU
serii 10000

10480 NO ... 
Złączka prosta, 

gwint zewnętrzny
10680 ... 

Nakrętka do złączek

10740 ... 
Pierścień zaciskowy 

do złączek

10500 NO ... 
Złączka prosta, 

gwint wewnętrzny
10510 NO ... 

Czwórnik

10260 NO ... 
Kolanko

10200 NO ... 
Trójnik typu T 

10460 NO ... 
Łącznik

10465 NO ... 
Złączka grodziowa

10280 NO ... 
Złączka kątowa, 
gwint zewnętrzny

10220 NO ... 
Trójnik typu T, 

gwint zewnętrzny

10290 NO ... 
Złączka kątowa, 

gwint wewnętrzny

10770 ... 
Tulejka do złączek

13780 ... 
Zaślepka do złączek

13530 ... 
Adapter

Złącza wtykowe
serii 70000 

z dopuszczeniem 
do żywności

(minimalne ilości 
zamówieniowe 25 

szt.)

70020 ... 
Złączka prosta,  

gwint zewn.
70230 ... 
Trójnik T

70116 ... 
Złączka kątowa obr. 

gw. zewn.

70040 ... 
Złączka prosta,  

przelotowa

70216 ... 
Trójnik T, obrotowy, 

gw. zewn.

Złącza wtykowe
serii 60000 ze stali 
nierdzewnej 316 L 60050 ... 

 Złączka prosta, 
grodziowa

60020 ... 
Złączka prosta, 

gwint zewn.

60040 ... 
Złączka prosta, 

przelotowa

60115 ... 
Złączka kątowa 

obrotowa, gw. zewn.
60130 ... 
Kolanko

60230 ... 
Trójnik T

60215 ... 
Trójnik T,  

obrotowy, gw. zewn.

Złącza wtykowe 
wysokociśnieniowe 

serii 58000 do 
mediów płynnych

(minimalne ilości 
zamówieniowe 25 

szt.)

58000 ... 
Złączka prosta, 

gwint zewn. 

58040 ... 
Złączka prosta, 

przelotowa

58100 ... 
Złączka kątowa gw. 

zewn. 

58111 ... - Złączka 
kątowa, obrotowa 
długa, gw. zewn. 

1750...  - Obcinaczka 
do przewodów

Akcesoria

Akcesoria złączne 
- Nyple

2010 - Nypel, 
gwint cylindryczny, 
mosiądz niklowany

252 ... - Nypel, 
gwint cylindryczny, 

mosiądz

252 ... - Nypel, 
gwint stożkowy, 

mosiądz

2030 - Nypel, redu-
kcyjny, gw. cylindr. , 
mosiądz niklowany

2040 - Nypel 
redukcyjny, 

gwint stożkowy

2050 - Nypel 
redukcyjny, gwint 

cylindr., mosiądz nikl.

2060 - Śrubunek, 
gwint cylindryczny, 

mosiądz
LN ... 

Przedłużka, mosiądz

2070 - Przedłużka, 
gw. cylindr., mosiądz 

niklowany

Akcesoria złączne  
- Redukcje “wz”

2000 - Nypel,
 gwint stożkowy, 

mosiądz niklowany

252 ... - Nypel 
redukcyjny, gwint 
cylindr., mosiądz

251 ... - Redukcja, 
gwint cylindryczny, 

mosiądz

2095 - Pierścień re-
dukcyjny, gw.cylindr., 

mosiądz

2090 - Redukcja, 
gwint cylindryczny, 
mosiądz niklowany

2096 - nakrętka 
calowa, mosiądz 

niklowany

2115 - 
Redukcja, mosiądz 

niklowany
3000 - Mufa, 

mosiądz niklowany

3010 
Mufa redukcyjna, 

mosiądz niklowany

3060 - Złączka 
grodziowa, mosiądz 

niklowany

Akcesoria złączne 
- Mufy

Akcesoria złączne  
- Korki

3015 -Korek (imbus), 
gwint stożkowy, 

mosiądz niklowany

3020 - Korek z 
łbem 6-kątnym, gw. 
cylindr., mos. nikl. 

3025 - Korek 
mini (imbus), gw. 

stożkowy, mos. nikl. 
3030 

Korek, mosiądz

252 ... - Korek, 
gwint cylindryczny, 

mosiądz

252 ... - Korek  
z łbem 6-kątnym, gw. 

cylindr., mosiądz

252 ... - Korek mini,  
gwint stożkowy., 

mosiądz

Akcesoria złączne  
- Złączki do węża

239 ... - Złączka 
pod wąż, gw. zewn. 
(cylindr.), mosiądz

3040 - Korek  
z łbem 6-kątnym, gw. 
stożkowy, mosiądz

239 ... - Złączka 
pod wąż, gw. wewn. 
(cylindr.), mosiądz

170 ...  
Złaczka pod wąż, 

mosiądz

263 ...  - Złączka 
pod wąż, mosiądz, 

do nakrętki 234

234 ...  
Nakrętka, mosiądz, 

do złączki 263

Akcesoria złączne  
- Trójniki

4010 
Trójnik T “zzz”, 

mosiądz niklowany

4030 
Trójnik T “wzz”, 

mosiądz niklowany

4020 
Trójnik T “zwz, 

mosiądz niklowany

4040 
Trójnik T “wzw”, 

mosiądz niklowany

4000 
Trójnik T “www”, 

mosiądz niklowany

8

Złącza skręcane  
z acetylopolimeru

(POM) 11.65 ...  
 Złączka prosta, 

gwint zewnętrzny

13.66 ...  
 Złączka kątowa 

typu “banjo”

13.7 ...  - Złączka 
kątowa, sztywna,  

gw. zewn. stożkowy

14.81 ...  
 Złączka typu T 

z aluminiową śrubą
14.91 ...  

Trójnik typu T
15.88 ...    

Złączka grodziowa
14/1 ...  

Śruba aluminiowa
16/1 ...  

nakrętka zaciskowa
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6000 
Trójnik Y “wzw”, 

mosiądz niklowany

6010
Trójnik Y “www, 

mosiądz niklowany

4050 
Trójnik T “wwz”, 

mosiądz niklowany

Akcesoria złączne  
- Kolanka

5000 
Kolanko “zz”, 

mosiądz niklowany

5010 
Kolanko “ww”, 

mosiądz niklowany

5020 
Kolanko “wz”, 

mosiądz niklowany

5050 - Kolanko 
naścienne “ww”, 

mosiądz niklowany

Akcesoria złączne  
- Kolanka

6040 - Czwórnk 
“wwww”, “kostka”, 
mosiądz niklowany

6020 
Czwórnk “wwww”, 
mosiądz niklowany

6025 
Czwórnk “zwww”, 

mosiądz niklowany

6030 
Czwórnk “zzzz”, 

mosiądz niklowany

Akcesoria złączne  
- Listwy 

rozdzielające 6047 
Listwa rozdzielająca, 

aluminium

Akcesoria złączne  
- Tłumiki hałasu

7000 
Tłumik hałasu 

stożkowy, spiek brązu

7010 
Tłumik płaski, spiek 

brązu

7030C - Tłumik 
stożkowy, 6-kątny pod 

klucz, spiek brązu

7040 - Tłumik 
stożkowy, 6-kątny pod 

klucz, spiek brązu

7050 - Tłumik   
z regulacją przepływu 

spiek brązu
7100 

Tłumik, polietylen
568 ... 

Tłumik, spiek brązu

570 ... 
Tłumik puszkowy, 

stal

562 ... 
Tłumik, 

stal nierdzewna 

Akcesoria złączne  
- Złączki do węży 

PCV 34 ...  
Łącznik prosty,  

POM

34 ...  
Łącznik prosty 

redukcyjny, POM

34 ...  
Kolanko, 

POM

35 ...  
Trójnik typu T, 

POM

36 ...  
Trójnik typu Y, 

POM

Akcesoria 
instalacyjna  

ze stali 
nierdzewnej 252 ... - Nypel, gw. 

cylindryczny, stal 
nierdzewna 1.4571

252 ... - Nypel, 
gw. stożkowy, stal 
nierdzewna 1.4571

262 ...-ES - Nypel, 
6-kątny, stal 

nierdzewna 1.4408

268 ...-ES - Nypel,  
redukc. 6-kątny, stal 
nierdzewna 1.4408

251 ...-ES 
Redukcja, stal 

nierdzewna 1.4571

266 ...-ES - Redukcja 
6-kątna, stal 

nierdzewna 1.4408

252 ...-ES 
Redukcja nyplowa, 
stal nierdz. 1.4571

252 ...-ES 
Redukcja nyplowa, 
stal nierdz. 1.4571

260 ...-ES - Korek z 
uchwytem 4-kątnym, 
stal nierdz. 1.4408

261 ...-ES - Korek z 
uchwytem 6-kątnym, 
stal nierdz. 1.4408

239 ...-ES - Złączka, 
gw. zewn. cyllindr., 
stal nierdz. 1.4571

239 ...-ES - Złączka, 
gw. wewn. cyllindr., 
stal nierdz. 1.4571

263 ...-ES - Zaślepka, 
gw. wewn., stal 

nierdzewna 1.4408

264 ...-ES - Zaślepka 
6-kątna, stal 

nierdzewna 1.4408

265 ...-ES - Nakrętka 
6-kątna, stal 

nierdzewna 1.4408

272 ...-ES - Redukcja 
nyplowa rozbieralna, 
stal nierdz. 1.4408

267 ...-ES 
Mufa rurkowa, stal 
nierdzewna 1.4408

271 ...-ES 
Mufa rozbieralna, stal 
nierdzewna 1.4408

269 ...-ES 
Mufa odkuwana, stal 
nierdzewna 1.4408

270 ...-ES 
Mufa rurkowa krótka, 

stal nierdz. 1.4408

253 ...-ES - Kolanko 
90 st., wewn./wewn. 

stal nierdz. 1.4401/08

253 ...-ES - Kolanko 
90 st., wewn./zewn. 

stal nierdz. 1.4401/08

253 ...-ES - Kolanko 
45 st., wewn./wewn. 

stal nierdz. 1.4401/08

253 ...-ES 
Czwórnik “wwww”, 

stal nierdz. 1.4401/08

254 ...-ES - Trójnik 
“www”, stal nierdz. 

1.4401/ 1.4408

Armatura ze stali 
nierdzewnej serii 

62000 62000
Nypel, 

gwint stożkowy

62020
Nypel redukcyjny, 
gwint stożkowy

62040
Nypel redukcyjny, 
gwint stożkowy

62080
Redukcja, 

gwint stożkowy

62300
Mufa, 

gwint cylindryczny

TFB ... - Złącze, 
kolano długie 41, 45 

st., gw. wewn. / wewn.

TFW ... - Złącze, 
kątowe 90, 90 st., 
gw. wewn. / wewn.

TFW ...  - Złącze 
trójnik “www” 130

TFT ...  Złącze, 
trójnik redukcyjny 

“www”, 130

TFK ... Złącze, 
krzyżowe “wwww”, 

180

TFM ... 
Złącze, mufa 

redukcyjna, 240

TFM ... 
Złącze, mufa, 

270

TFR ... 
Złącze, redukcja, 

241

TFD ... 
Złącze,nypel 

redukcyjny, 245

TFD ... 
Złącze, nypel, 

280

TFM ... 
Złącze, nypel 

redukcyjny, 246

TFS ... 
Złącze, zaślepka, 

290

TFK ... 
Złącze, zaślepka, 

300

TFV ... - Złącze, 
śrubunek, 330,

gwint wewn. / wewn.

TFV ... - Złącze, 
śrubunek, 331, 

gwint wewn. / zewn.  

TFV ... - Złącze, 
śrubunek, 340, gw. 

stożkowy wew./wew.

TFV ... - Złącze, 
śrubunek, 341, gw. 
stożkowy wew./zew.

TFD ...
Uszczelka do złączy, 

materiał NBR

TFW ... - Złącze, 
kątowe 92, 90 st., 
gw. wewn. / zewn.

TFW ... - Złącze, 
kątowe 120, 45 st., 
gw. wewn. / wewn.

TFW ... - Złącze, 
kątowe 121, 45 st., 
gw. wewn. / zewn.

Złącza 
wysotempera-

turowe do 300°C 
wg. DIN EN 10242 TFB ... - Złącze, 

kolano długie 1,  
gw. zewn. / wewn.

TFB ... - Złącze, 
kolano krótkie 1a,  
gw. zewn. / wewn.

TFB ... - Złącze, 
kolano długie 2, 

gw. wewn. / wewn.

TFB ... - Złącze, 
kolano krótkie 2a,  

gwint wewn. / wewn.

TFB ... - Złącze, 
kolano 40, 45 st.

 gwint wewn. / zewn.

62310
Mufa redukcyjna, 
gwint cylindryczny

62315
Korek z o-ring,

 gwint cylindryczny

62320 - Korek  
z łbem 6-kątnym, 
gwint cylindryczny

62325
Korek (imbus), 
gwint stożkowy

62340
Złączka pod wąż, 
gwint stożkowy

62400
Trójnik T “www”, 

gwint cylindryczny

62440
Trójnik T “wzw”, 

gwint cylindryczny

62450
Trójnik T “wwz”, 

gwint cylindryczny

62510
Kolanko “ww”, 

gwint cylindryczny

62520
Kolanko “wz”, 

gwint cylindryczny
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243.08/ ... 
Szybkozłącze 

NW 2,7

Zawory kulowe z 
serii GHILUX 

6300 z mosiądzu 
niklowanego

Zawory kulowe 
mosiężne 

z serii GHILUX 
do złączy 

wtykowych6300 ... 
gw. stożkowy 
wewn./ wewn.

6310 ... 
gw. stożkowy 
zewn./ wewn.

6420 ... 
gw. stożkowy 
zewn./ zewn.

6350 ... 
gwint zewn. 

przyłącze do rurek CU

6450 ... 
przyłącze 

do rurek CU
6560 ... 

 przyłącze wtykowe

6570 ... 
gw. zewn., przyłącze 

wtyk. do węża

Zawory kulowe 
mosiężne 

z serii GHILUX 6600 
z odpowietrzeniem

6600 ... 
gw. wewn / wewn.

Zawory kulowe 
trójdrożne

z serii GHILUX 
6700 z mosiądzu 

niklowanego  6700 ... 
gwint www

Akcesoria 
do serii GHILUX

6900 ... 
Rączka do zaworu 
kulowego, krótka

6910 ... 
Rączka do zaworu 
kulowego, długa

Zawory kulowe
z blokadą 

z mosiądzu 
niklowanego  

396.06  
Kłódka 

zabezpieczająca

Zawory kulowe
z serii 330  
z rączkami  
w różnych  
kolorach 331 ... 

gw. wewn. / zewn.
330 ...  

gw. wewn. / wewn.

Zawory kulowe
z funkcją 

odprężenia
z mosiądzu

Zawory kulowe
mosiężne  
z funkcją 

odprężenia 
i blokadą

VS 36  
Kłódka 

zabezpieczająca

Zawory kulowe
trójdrożne typu

 “L” oraz “T” 
z mosiądzu 

niklowanego

Zawory kulowe
ze stali 

nierdzewnej serii 
Econo

394 ... 
gw. wewn. / wewn.

Zawory kulowe
3-elementowe ze 
stali nierdzewnej

390 ... 
gwint wewn. / wewn.

Zawory kulowe
ze stali nierdzewnej 

do wspawania

391 ... 

Zawory kulowe
ze stali 

nierdzewnej
398 ... - do 55 bar

gwint wewn. / wewn.
374 ... - do 70 bar

gwint wewn. / wewn.
375 ... - do 70 bar
gw. wewn. / wewn.

Zawory kulowe
3-drożne ze stali 

nierdzewnej
 typu”L” oraz T” 

serii Econo

Zawory kulowe 
mosiężne

Zawory kulowe
ze stali nierdzewnej 
z odpowietrzeniem  

z blokadą
396... 

gwint wewn. / wewn.

1085 ...-ES
typu “L” oraz “T”

Zawory kulowe
3-drożne ze stali 

nierdzewnej
 typu”L” oraz T” 

108x ...-ES 

ASTER 
do 40 bar

COMET 
do 40 bar

MERCURY 
do 63 bar

GALAXY 
do 63 bar

KOSMOS 
do 80 bar

TOTAL 
do 100 bar

OLYMPIC  
do 16 bar

ROLLY 
do 16 bar

HIPRESS 
do 210 bar

Dostępne 
wykonania

Gwint 
“wz”

Gwint 
“zz”

Motylkowe, 
rączka “T” Z blokadą

Gwinty NPT/BSPT

ATEX
Odtłuszczony 

do tlenu

O2

Kwadratowa 
nakładka

Do instalacji 
podziemnych

Kolorowe
rączki

Do 
zaplombowania

Z podwyższoną 
rączką

Stalowa 
rączka

Zamknięcie
na kluczyk Pokrętło Z półśrubunkiem Kątowe

AIRY LOCK
do 12 bar

TRIFLUX “L”
do 40 bar

GEMINI
do 64 bar

TRISTAR
do 40 bar

GALAXY LOCK
do 63 bar

6340 ... 
gwint wewn. 

przyłącze do rurek CU

AIRY 
do 12 bar

AIRY M5 
do 12 bar

TRIFLUX “T”
do 40 bar

DELTA “L”
do 10 bar

TITAN
do 140 bar

TOTAL ST
do 100 bar

ALBA
do 100 bar

SUN WP
do 100 bar

Zawory
przemysłowe

TRISTAR - do 40 bar
pod napęd

MOON 3W  
do 40 bar

LYBRA
do 40 bar

VEGA
do 140 bar

MINIBINOX
do 25 bar

ARGOS
do 140 bar

MONOBLOCK 316L
do 210 bar

MONOBLOCK A 105
do 210 bar

MONOBLOCK TI
do 150 bar

MONOBLOCK 6000
do 420 bar

ARGOS FIRE SAFE
do 100 bar

MOON STAINLESS 
STEEL do 40 bar

MOON CARBON 
STEEL do 40 bar

MOON ANSI  
do 50 bar

MOON OT 58
do 16 bar

Zawory kulowe  
z serii ECONO 

z mosiądzu 
niklowanego

334 ... - EF
gwint wewn. / wewn. 

335 ... - EF
gwint wewn. / zewn. 

Zawory kulowe  
z tworzywa

193 ... - wtykowy 
gw. zewn. (o-ring)

194 ...   gwinty 
zewnętrzne (o-ring)

190 ...  
wtykowy 
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MOON CR
SELENE STAINLESS 

STEEL do 40 bar
SELENE CARBON 
STEEL do 40 bar

ANTARES 
STAINLESS STEEL 

do 40 bar
ANTARES CARBON 

STEEL do 40 bar
ANTARES ANSI

do 50 bar

Zawory kulowe  
nierdzewne 

3-drożne typu
 “L” i “T”

Zawory kulowe  
kołnierzowe 
sterowane 

pneumatycznie

Zawory klapowe 
sterowane 

pneumatycznie

Zawory klapowe 
sterowane ręcznie

Pozycjonery do 
zaworów kulowych

GZ01BAEO  
elektromechaniczny

Zawory kulowe 
mosiężne  
sterowane 

elektrycznie

Zawory kulowe 
nierdzewne   
sterowane 

elektrycznie

Zawory 
zatrzymujące 

serii Vip 351 ...  
jednostronne 
działanie NC

351 ...  
dwustronne działanie

Zawory kątowe 
sterowane 
cylindrem 

pneumatycznym
363 ...  

stal nierdzewna, NC
362 ...  

mosiądz, NC

Zawory 
funkcyjne

Zawory 
zwrotne

z mosiądzu 
niklowanego

6062 ...  
gwint wewn. / wewn.

6064 ...  
przyłącza wtykowe

228.0x 
gwint wewn. / wewn.

228.1x - Miniaturowy 
zawór zwrotny, 

gwint zewn. / wewn.
227.0...  

gwinty wewnętrzne
6036 ...  
mosiądz

227.1... 
gwinty zewnętrzne

Zawory 
zwrotne
kątowe 

z mosiądzu

220 ...  
mosiądz

220...-ES  
stal nierdzewna

6050 ...  
mosiądz niklowany

Zawory 
zwrotne

z mosiądzu 

Zawory 
zwrotne
kątowe 
ze stali 

nierdzewnej

Zawory 
szybkiego 

spustu

Zawory 
kulowe nierdzewne 

sterowane 
pneumatycznie 

230 ... V 
mosiądz niklowany, 
gw. zewn lub wewn.

230 ... 
mosiądz niklowany, 
przyłącze do rurki

Zawory 
kulowe sterowane 

pneumatycznie 
z mosiądzu 

niklowanego

Zawory 
kulowe 3-drożne 

sterowane 
pneumatycznie 
typu “L” i “T” 
z mosiądzu 

niklowanego

Zawory 
zamykające

ze stali 
niedzewnej 250.5...-ES

grzybkowy,
gwint wewn. / wewn.

250.3...-ES
zasuwowy 

gwint wewn. / wewn.

250.3 ... 
zasuwowy,  

gwint wewn. / wewn.

250.5 ... 
grzybkowy,

gwint wewn. / wewn.

Zawory 
szybkiego 
zamknięcia 

zgodne z DIN4817 - 
akceptacja DVGW 230 ... 

mosiądz polerowany, 
gw. zewn lub wewn.

230 ...  
mosiądz polerowany, 

przyłącze do rurki

Zawory kulowe
wysokociśnieniowe 

ze stali 
przeznaczone do 
hydrauliki siłowej

392.0... 
seria “Light” 
gwinty zewn. 

392.1... 
seria “Heavy-duty” 

gwinty zewn.

392.2... 
gwinty wewn.

Zawory 
zamykające
z mosiądzu

213 ...
gwint zewn. / zewn.

Zawory 
zamykające

kątowe 
z mosiądzu

211 ...
gwint zewn. / zewn.

Zawory 
iglicowe

z mosiądzu 213...
Zawór  

gwint wewn. / wewn.

Zawory 
iglicowe
ze stali 

nierdzewnej
240 ... - ES

gwint wewn. / wewn.

Zawory klapowe 
sterowane 

elektrycznie

LYBRA
do 40 bar

HIPRESS
do 210 bar

TRIFLUX “L” oraz “T”
do 40 bar

DELTA “L” 
do 10 bar

SUN WP 
do 100 bar

VEGA 
do 140 bar

GEMINI
do 64 bar

TRISTAR 
do 40 bar

MOON
do 50 bar

SELENE
do 40 bar

OLIMPIC 
do 16 bar

MOON OT58 
do 16 bar

POLARIS 
do 16 bar

ATLANTIS
do 16 bar

POLARIS 
do 16 bar

ATLANTIS 
do 16 bar

ARTEMIS
do 16 bar

THESIS
do 16 bar 

ATLANTIS 
pod napęd

POLARIS
pod napęd

POLARIS  
do 16 bar

ATLANTIS
do 16 bar

LYBRA 
do 40 bar

TOTAL 
do 100 bar

TRIFLUX 
do 40 bar

SUN WP
do 100 bar

VEGA 
do 140 bar

TITAN
do 140 bar

MOON 
do 50 bar

MOON 3W
do 40 bar

SELENE
do 40 bar

ANTARES
do 40 bar

GEMINI
do 64 bar

LYBRA 230V/24 AC
do 40 bar

TOTAL 
do 100 bar

TITAN 
do 140 bar

ANTARES
do 40 bar

GZ01ABEH 
z czujnikiem 
indukcyjnym 

GZ01...-EX
ATEX EX

6052 
Membrana

Zawory 
odcinające 

z odpowietrzeniem
6060C ...  

gwint zewn. / zewn. 
6060 ...  

gwint wewn. / wewn. 
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188 ... 
wtykowy do 

siłowników (o-ring)

186 ...  
wtykowy, do 

siłowników (teflon)

Zawory 
dławiąco-zwrotne 

wtykowe 50905 ...   
regulacja ręczna 

do siłowników

50915 ...   
regulacja ręczna 

do zaworów

50901 ...   
regulacja pod 

śrubokręt do siłown.

50920 ...  
regulacją pod 

śrubokręt

50910 ...  
regulacja pod 

śrubokręt do zaworów

50925 ...   
regulacja  ręczna

Zawory  
dławiąco-zwrotne 

skręcane  
z mosiądzu 8975 ...    

regulacja ręczna
8950 ...  

regulacja pod 
śrubokręt do siłown.

8960 ...  
regulacja pod 

śrubokręt do zaworów

8970 ...   
regulacja pod 

śrubokręt

8955 ...  
regulacja ręczna 

do siłowników

8965 ...   
regulacja ręczna do 

zaworów

Zawory 
dławiąco-zwrotne 

gwintowane 
z mosiądzu

8977 ... 
regulacja ręczna

8952...   - regulacja 
pod śrubokręt do 

siłownika

8962 ...   - regulacja 
pod śrubokręt do 

zaworów
8972 ...  - regulacja 

pod śrubokręt
8957 ...   - regulacja 

ręczna do siłowników
8967 ...   - regulacja 
ręczna do zaworów

Zawory 
dławiąco-zwrotne 

gwintowane 

8850 ...  
gw. wewn. / wewn.

8860 ...   
gw. wewn. / wewn.

Zawory dławiące  
gwintowane 

Zawory dławiące  
gwintowane 
z mosiądzu

Zawory dławiące  
skręcane  

z mosiądzu

Zawory dławiące  
wtykowe

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY

CP7225-3 
Szlifierka 

oscylacyjno-obrotowa

Klucze 
udarowe

Szlifierki 
proste

CP719 
Klucz udarowy

CP2780 
Wkrętak

Szlifierki 
oscylacyjno
-obrotowe

CP724H
Klucz udarowy

CP7733 
Klucz udarowy

CP749-2 
Klucz udarowy

CP7749 
Klucz udarowy

CP7763
Klucz udarowy

CP894 
Klucz udarowy

CP7774 
Klucz udarowy

CP7778 
Klucz udarowy

Klucze 
zapadkowe

CP824 
Klucz zapadkowy

CP9427 
Klucz zapadkowy

CP7830Q 
Klucz zapadkowy

Wkrętaki

CP780 
Wkrętak

CP2754 
Wkrętak

CP2622 
Wkrętak

Wiertarki

CP7300RQC 
Wiertarka

CP785
Wiertarka

CP879
Wiertarka

CP9286
Wiertarka

CP1064
Wiertarka

Szlifierki 
trzpieniowe

CP3451-18SEC 
Szlifierka trzpieniowa

CP9105Q-B 
Szlifierka trzpieniowa

CP9108Q-B 
Szlifierka trzpieniowa

CP872 
Szlifierka trzpieniowa

Szlifierki 
kątowe

CP3450-12AA5
Szlifierka kątowa

CP7500D
Szlifierka kątowa

CP9123
Szlifierka kątowa

CP3451-18SE3 
Szlifierka prosta

CP3510 
Szlifierka 

oscylacyjno-obrotowa

CP7215SV 
Szlifierka 

oscylacyjno-obrotowa

CP2623 
Wkrętak

CP2611 
Wkrętak

CP2621 
Wkrętak

CP2612
Wkrętak

CP3019-40 
Szlifierka trzpieniowa

CP3019-25ES 
Szlifierka trzpieniowa

CP3109-13AC 
Szlifierka trzpieniowa

CP3030-420F 
Szlifierka trzpieniowa

CP3119-12EL 
Szlifierka trzpieniowa

SC2-025-L2200-S4Q 
Wkrętak

SDP023-T3400-S4Q
Wkrętak

CP3109-13A4ES 
Szlifierka kątowa

CP3019-18A3 
Szlifierka kątowa

CP3040 GABTIM 
Szlifierka kątowa

CP3241-284B7 
Szlifierka kątowa

FG-8H-1C 
Szlifierka prosta

FG-4HL-1F 
Szlifierka prosta

CP3119-12ES4 
Szlifierka prosta

CP3249-GABSUDE 
Szlifierka prosta

FRW-10N-2 
Klucz zapadkowy

CP887
Wiertarka

Zawory 
zwrotne

sterowane 
i odcinające 
sterowane
z mosiądzu 

niklowanego

8880 ...  
Zawór zwrotny 

sterowany

8890 ...  
Zawór odcinający 

sterowany

Zawory 
dławiąco-zwrotne 

wtykowe

181 ...  - wtykowy
183 ...   - gw. zewn. 
(o-ring), wtykowy

182 ...  - gw. zewn. 
(teflon), wtykowy

187 ... 
wtykowy 

do zaworów (o-ring)

185 ... 
wtykowy 

do zaworów (teflon)
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Szlifierki
taśmowe

CP7110
Młotek

Młotki

CP7255H 
Szlifierka 

oscylacyjno-obrotowa
CP9780

Szlifierka taśmowa
CP714
Młotek

CP5080-3260D12
Szlifierka taśmowa

FBS-1-4 
Szlifierka taśmowa

FCH-20-1F
Młotek

Narzędzia 
specjalistyczne

CP9881
Piła 

posuwisto - zwrotna
CP871 

Szlifierka do opon

CP874 
przecinarka 

wysokoobrotowa
CP835 

Nożyce do blachy
CP9705 

Pilnikarka
CP9160 

Pióro grawerskie

CP9883 
Nitownica 

pneumatyczna

Nitownice 
do nitów 

zrywalnych
RAC 83/95
Nitownica

RAC 230 - Nitownica 
 z funkcją przybijania 

gwoździa

Nitownice 
akumulatorowe

Akcesoria 
do nitownic 

akumulatorowych

APPA 
bateria NiCd

LGPA-1230 
Ładowarka

Nitownice 
do nitonakrętek

RAC 210
Nitownica 

z pojemnikiem

RAC 180
Nitownica 

z pojemnikiem

RAC 171 
Nitownica 

z pojemnikiem

RAC 2200 - Nitowni-  
ca, narzędzie 

hydropneumatyczne

RAC 3000 - Nitowni-  
ca, narzędzie 

hydropneumatyczne

FHU 05
Nitownica 

do montażu śrub

RAC 2500 
Nitownica 

sterowana pedałem

RAC 2500P - Nito-
wnica sterowana 

przyciskiem w rączce

RAC 83/AX
Nitownica 

z pojemnikiem

EXTRA EB 311
Nitownica akumu-
latorowa w walizce

EB 311
Nitownica 

akumulatorowa

KJ60 
Nitownica 

do nitonakrętek

KJ70 - Nitownica 
do nitonakręk, 

siłownik oddzielnie

KJ45/S
Nitownica 

do nitonakrętek

FRH-6
Młotek

D170-L 
Piła oscylacyjna

S144-T-3100 
Piła do cięcia włókna 

szklanego

Szlifierki 
czołowe

FV-7-4M 
Szlifierka czołowa

CP3349-SALAVADE
Szlifierka czołowa

CP0951 
Młotek igłowy

CP0952 
Młotek igłowy

Ubijaki 
formierskie

FR-18B-2F 
Ubijak formierski

FR-25L-2F 
Ubijak formierski

Wiertarki
dużej mocy

Młotki  
igłowe

CP9356NS 
Młotek igłowy

FNS-2P-1F 
Młotek igłowy

FRD-16Z-1C 
Wiertarka

FRD-20R-32R 
Wiertarka

FRD-100R-1S 
Wiertarka

FCD-75R-11S 
Wiertarka

Wkrętaki 
elektryczne 

niskonapięciowe

SLC030-L1200-C4Q 
Wkrętak elektryczny

SLC030-L1200-C4Q 
Wkrętak elektryczny

SLC030-T1200-C4Q 
Wkrętak elektryczny

SLB003-L1000-S4Q 
Wkrętak elektryczny

SLK011-A1000-S4Q  
Wkrętak elektryczny

Klucze 
kątowe

SH2000-LR100
-S90-A13S

SH70-LR1100
-S90-A4S

Klucze 
impulsowe

PT031-L10000-I10S
Klucz impulsowy

PT028-T9000-I4Q
Klucz impulsowy

PT025-T4500-S10S
Klucz impulsowy

FLT-4 
Klucz impulsowy

FPT-110SD-1 
Klucz impulsowy

FPT-440SC-1
Klucz impulsowy

FPT-770SCG-1
Klucz impulsowy

CP3349-SALAVETE
Szlifierka czołowa

Węże spiralne 
z poliamidu Gwintowane 

obrotowe zakończe-
nie węża spiralnego 
ze sprężyną zabezp.

 Wąż spiralny z 
obrot. końcwkami 

i sprężynami 
zabezpiecz.

Gwintowane 
zakończenie węża 

spiralnego ze 
sprężyną zabezp.

Wąż spiralny 
z poliuretanu 
iskroodporny

Wąż spiralny bez 
zakończeń

Węże spiralne 
z poliuretanu serii 

„Classic”

Kompletny wąż 
spiralny z poliuretanu

Węże spiralne 
z poliuretanu 
z obrotowymi 
końcówkami Kompletny wąż 

spiralny z poliuretanu 
- wersja wzmocniona

Przyłączka obrotowa 
do przewodu 
spiralnego

Węże spiralne 
z poliuretanu 
iskroodporne

Węże wysokiej 
wytrzymałości

Węże 
kalibrowane 

Wąż kalibrowany  
z poliamidu

Wąż kalibrowany  
z polietylenu

Wąż kalibrowany  
z poliuretanu

Wąż kalibrowany  
z polietylenu serii 

Economy

Wąż kalibrowany  
z poliuretanu serii 

Economy

Kompletny wąż 
spiralny z poliuretanu

Wąż spiralny z 
poliuretanu  

z szybkozłączem

Wąż spiralny z poliu-
retanu z bezpiecznym 

szybkozłączem

Wąż z poliuretanu 
z szybkozłączem

Wąż z poliuretanu 
z  bezpiecznym 
szybkozłączem

Wąż kalibrowany  
z poliamidu serii 

Economy
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Wąż 
Petrocar 10/LL

Węże 
spawalnicze

Zwijacze 
do sprężonego 

powietrza

Wąż 
spawalniczy

 H20  - Zwijacz 
przewodu do 

powietrza

 H30  - Zwijacz 
przewodu do 

powietrza i wody

Zwijacz elektryczny 
serii C20-10A

Opaska zaciskowa 
ze stali chromowanej 

1.4016 (W2) 

RS-... 
Obejma skorupowa

Węże 
odciągowe

Węże 
do substancji 
spożywczych 

i farmacji

Wąż Agraspirit S&D 
do alkoholu

Wąż Agramilk/10 
do mleka

Wąż 
Agracereals/10 

Węże 
do substancji 

ropopochodnych

Węże 
do gorącej wody 

i pary wodnej
Wąż Calorstar do 

pary wodnej 210˚C

Węże 
do piaskowania 

i tynkowania
Wąż Abraplus/40 

do tynkowania

Węże 
do substancji 
chemicznych

Wąż teflonowy 
PTFE 

Wąż Chemigren 
S&D / 16-EN 12115

Węże 
antystatyczne

Zwijacze
przwodów serii 

ECONO

 HR12 - Zwijacz 
przewodu 

Zwijacze 
bębnowe

Zwijacz do sprężo-
nego powietrza

Zwijacze 
do wody

Zwijacze do 
sprężonego 

powietrza i wody

  
Zwijacz 

kompaktowy

Zwijacz 
z wężem PVC

Zwijacze 
spawalnicze

Zwijacze  
elektryczne

Akcesoria
Opaska zaciskowa 
ze stali niklowanej 

(W1)

Obejma GBS do 
pracy w ciężkich 

warunkach

Obejma M6 PCLIP  
z otworem na śrubę 

6mm

Obejma M10 PCLIP  
z otworem 

na śrubę 10mm

Zamek 
MULTI-TORQUE-Z 

do obejmy 

Wąż 
Poliuretano Flex

Wąż Poliuretano Flex 
typu M

 Wąż Poliuretano 
Flex typu Plus

Wąż Poliuretano  
Flex typu H

Wąż odciągowy 
Espiropreno Wąż Transair

 
Wąż antystatyczny 

Espiro PU

Wąż 
Transmetal

Wąż 
Transliquid

Wąż 
Mallatrans

Wąż silikonowy 
RAUSIL FG

Wąż Calorwater  
do wody 120˚C

Wąż Abrasand/10 
do piaskowania

Wąż spawalniczy 
iskroodporny Sparklin

Wąż Frestat 
antystatyczny

 HR04 - Zwijacz 
przewodu do 

powietrza

888/889 
 Zwijacz bębnowy  

Zwijacz do dużych 
przepływów

Zwijacz 
do wody

Zwijacz lekkiego 
typu

Zwijacz do pracy w 
ciężkich warunkach

Zwijacz do zasto-
sowań mobilnych

 
Zwijacz z wężem 

PCV Zwijacz spawalniczy

Zwijacz elektryczny 
serii C30-10A

Opaska zaciskowa 
ze stali nierdz. 
1.4401 (W5)

Opaska zaciskowa 
ze stali nierdz. 

szerokopasmowa 
Opaska HI-GRIP ze 
stali ocynkowanej

Opaska HI-GRIP ze 
stali nierdzewnej 304

Obejma 
MULTI-TORQUE  

SD 7 - Elastyczny 
śrubokręt do szybkie-
go montażu opasek

Komplet MULTI-
TORQUE-KPL (1 metr 

taśmy plus zamek) 
Obejma zaciskowa 

ze stali chromowanej

Podkładka fibrowa 
 temp.maks. +75 ºC

Taśma 
teflonowa

Ostrza wymienne do 
obcinaczek

Zawór pękniętego 
węża

Szczypce 
montażowe

Listwa montażowa do 
węży kalibrowanych

Obcinaczka do 
przewodów

Obcinaczka do 
przewodów

Podkładka 
poliamidowa, 

temp.maks. +80 ºC

Podkładka 
aluminiowa, 

temp.maks. +250 ºC
Podkładka miedziana, 
temp.maks. +250 ºC

Podkładka teflonowa, 
temp.maks. +260 ºC

Podkładka PVC, 
temp.maks. +70 ºC

Pistolety do 
przedmuchu 

- seria ekonomiczna

Pistolety do 
przedmuchu 

Wieszak 
na wąż

Wąż z zaworem 
pękniętego węża

Nitka uszczelniająca
do gwintów

Pistolet, seria 
ekonomiczna

22 ... - Pistolet 
standardowy 

bez dyszy

22 ... - Pistolet 
standardowy z dyszą 

standard. 1,5mm

22 ... - Pistolet 
standardowy z dyszą 

rozpraszającą

22 ... - Pistolet 
standardowy 

z tarczą osłonową
26 ...- Pistolet 

dozujący z aluminium

11.0413/ ...
Złącze skręcane 

do węży PCV

Akcesoria
do przewodów

Uszczelnienia 
gwintów

Wąż igielitowy

 
Wąż gumowy 
GOL BLUE  

Węże 
do wody 

 i powietrza Wąż zbrojony 
PVC w kolorze 

fluorescencynym
Wąż techniczny 

z PVC
Wąż gumowy 

GOLIAT
Wąż gumowy 

AIRGEN 20L/L  
Wąż specjalny z PVC
do wysokich ciśnień

Wąż Transfort  
do wody i ścieków

OFERTA 
PRODUKTOWA
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106/6 - Dysza 
rozpraszająca do pis-
toletów serii 22 i 26

Dysze 
przedłużające

22... 
Dysza bezp. o dro-
bnym rozpyleniu do 

pistoletu serii 22

22... 
Okrągła dysza bezp. 
o drobnym rozpyleniu 
do pistoletu serii 22

22... 
Płaska dysza 

bezpieczna do 
pistoletu serii 22

109/44 
Dysza przepływu 

powietrza

Pistolety 
do przedmuchu  

z tworzywa107/6 - Dysza z tarczą 
osłonową do pis-

toletów serii 22 i 26

SP 8... 
Pistolet z wężem 

spiralnym w zestawie

378.01 
Dysza o delikatnej 

powierzchni
378.02 
Tarcza

378.03 
Dysza wyciszająca

378.04 
Dysza Venturiego

378.05 
Dysza obniżająca 
cisnienie pistoletu

378.05 
Dysza tworząca 

“kurtynę powietrzną”

378.07 
Dysza redukująca 

poziom hałasu

Pistolety do 
przedmuchu typu 

prostego

Wysokowydajne 
pistolety do 
przedmuchu
serii Typhoon 29... 

Wysokowydajny 
Pistolet 

29... 
Dysza przedłużająca

29.1... - Dysza o 
drobnym rozpyleniu, 
przył. 1/2” - 27 UNS

29.2... 
Dysza okrągła, 

przył. 1/2” - 27 UNS

29.4... 
Dysza płaska, 

przył. 1/2” - 27 UNS

29.550 
Dysza standardowa, 
przył. 1/2” - 27 UNS

Wysokowydajne 
pistolety do 
przedmuchu

bez dyszy
serii Typhoon Pro

Dysze 
bezpieczne 
uniwersalne 30.1... - Dysza o 

drobnym rozpyleniu, 
redukująca hałas

30.2...
Dysza okrągła, 

redukująca hałas
30.4...

Dysza płaska 

Mini reduktory 
ciśnienia serii 

Cart Reg 638... 
Mini reduktor 

ciśnienia

Pistolety 
natryskowe

14 B/E 
Pistolet

11 B/E - Pistolet z 
plastikowym zbio-

rnikiem, dysza płaska

14/H - Zbiornik 
z tworzywa o 

pojemności 0,7 litra

14/K - 
Wieko zbiornika 

z tworzywa

Pistolety do 
pompowania

kół 36.030
zawór do opon 

samochodowych

36.250  
Wąż kompletny  

z zaworem

Pistolety do 
pompowania
z cyfrowym 

manometrem

Rozdzielnice

EA 6...  
Rozdzielnica 
serii “Aircube”

EA 3...  
Rozdzielnica 
serii “3-kraft”

EA 4...  
Rozdzielnica 
serii “Aircraft”

3024/...  
Klej do gwintów

Kleje 
do gwintów

Pistolet z tworzywa 
z bezstopniową 

regulacją

Pistolet z tworzywa 
z bezstopniową 

regulacją z tłumikiem
Pistolet z tworzywa  
z regulacją ciśnienia

21... 
Pistolet 

typu prostego

29...-KD 
Wysokowydajny 

Pistolet bez dyszy

39... 
Wysokowydajny 

Pistolet bez dyszy
29.300 

Dysza przedłużająca
29.550 - Końcówka 

do pistoletu

29.551 - Końcówka 
do dysz przedłuża-

jących

13 B/E - Pistolet z 
plastik. zbiornikiem, 

dysza nastawna

Pistolet kół  
z zaworem do opon 

samochodowych

Pistolet z podwójnym 
zaworem - dla stacji 

benzynowych

Pistolet z 
manometrem Ø 63 

mm - niekalibrowany

37.250  - Wąż 
kompletny z 

podwójnym zaworem
36.42  

Manometr  

Pistolet z 
zaworem do opon 
samochodowych

Pistolet z końcówką 
zaciskową

EA 5...  
Rozdzielnica 
serii “Cube”

VIRAX-60 
Klej do gwintów

Dysze 
przedłużające dla 

serii Typhoon 
i Typhoon pro

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY90000 - Rura 
aluminiowa kalibro-

wana, niebieska

90150 
Kolanko z gwintem 

zewnętrznym
90020-110 

Króciec z gwintem

90160 
Kolanko z gwintem 

wewnętrznym

90000GR - Rura 
aluminiowa kalibro-

wana, szara

90010 - Złączka 
prosta z gwintem 

zewnętrznym

90015 - Kołnierz 
przyłącz. DN100 PIN 

16 z uszczelką

90017  
Uszczelka płaska 
(część zamienna)

90019 - Śruby 
montażowe do 

kołnierza

90030 - Złączka 
prosta z gwintem 

wewnętrznym
90040 
Mufa

90130 
Kolanko

90140 
Kolanko 45º

90230 
Trójnik 

równoprzelotowy
90235 

Trójnik redukcyjny

90260
Zrzut kondensatu

90236 
Trójnik z gwintem 

wewnętrznym

90241
Wiertło do złączki 

90240

90250-110 - Trójnik 
gwintowany ze 

zrzutem kondensatu

90602 
Rozdzielacz 

dwupozycyjny
90610 

Zaślepka

90620 
Redukcja

90630 - Przyłącze 
gwintowane do 

armatury Ø 110mm
90700

Zawór kulowy
90710-110

Zawór BUTTERFLY

90720 
Zawór kulowy 

gwintowany GZ
90642 

Dwójnik
90644 

Czwórnik

90240 
Złączka / odejście 

pionowe

90242
Wzornik do złączki 

90240

90600 - Kolanko 
GW z uchwytem 

montażowym

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY

334 ... - EF
gwint wewn. / wewn. 

335 ... - EF
gwint wewn. / zewn. 

OFERTA 
PRODUKTOWA
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VAL01 
Walizka pokazowa

PAN01 
Panel pokazowy

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY

Pompa próżniowa 
P3010 

Pompy 
próżniowe małe 

o wydajności 
10-170 l/min

Pompy 
próżniowe średnie

o wydajności 
170-1500 l/min

Pompa próżniowa 
P5010 

Pompa próżniowa
piCLASSIC 

Pompa próżniowa
 P6010 

Pompa próżniowa 
P6040 

Pompy 
próżniowe duże 

o wydajności 
90-918 m3/h

Pompa próżniowa 
MAXI 

Przyssawki
próżniowe

Przyssawka BL 
wielomieszkowa, 

NBR / silikon

Przyssawka BL 
wielomieszkowa, 

Duraflex

Przyssawka BL-MF  
z mieszkiem 1 ½, 

poliuretan termoelast.

 
Przyssawka D 

płaska, głęboka, 
silikon / NBR

Przyssawka F płaska  
z ożebrowaniem, 

Duraflex

Przyssawka 
 FC płasko-wklęsła  
z ożebrowaniem, 

Duraflex

Przyssawka 
F-MF płaska 

z ożebrowaniem 
(nie zostawia śladów)

Przyssawka FP  
płaska  

Przyssawka OB
owalna, z krótkim 

mieszkiem, Duraflex

Przyssawka OC 
owalna, wklęsła,

Duraflex 

Przyssawka OP 
owalna z gumowym 

profilem, Etylen
Przyssawka U 

płaska, silikon / NBR

Przyssawka B 
z mieszkiem 1 ½, 

NBR / silikon

Przyssawka B 
z mieszkiem 1 ½, 

Duraflex

Przyssawka BF 
z mieszkiem 1 ½, 

Duraflex

Przyssawka BX z 
mieszkiem 2 1/2, 

Duraflex

Przyssawka DF 
płaska, głęboka,  

poliuretan

Przyssawka F płaska  
z ożebrowaniem, 

silikon / NBR

Przyssawka OBL  
owalna z poczwó-
rnym mieszkiem, 

Duraflex

Przyssawka OC 
 owalna, wklęsła, 

NBR

Przyssawka OF 
płaska, owalna  

z ożebrowaniem, 
Duraflex

Przyssawka P
z gumowym profilem, 

Etylen

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY

Osprzęt 
do systemu 

INFINITY

Pompa próżniowa 
piNLINE MICRO 

13,8 l/min

Pompa próżniowa 
piNLINE MINI 

34,2 l/min

Pompa próżniowa 
piNLINE MIDI 

162 l/min

Pompa próżniowa
Lab Vac 

Pompy 
próżniowe

elektryczne olejowe

Pompy 
próżniowe
elektryczne 
bezolejowe

Dmuchawy 
boczno-kanałowe

Pompy próżniowe  
o wydajnościach  
4 m3/h - 300 m3/h

Pompy próżniowe  
o wydajnościach  

3,5 m3/h - 250 m3/h

Dmuchawy 
o wydajnościach

40 m3/h - 780 m3/h 

Przyssawka U 
do papieru, Duraflex

Przyssawki 
modułowe 

PiGRIP
Przyssawka płaska 

(25-77mm)

Przyssawka 
z mieszkiem 1 ½ 

(25-77mm)
Przyssawka wielomie-

szkowa (25-77mm)

Kompresory 
śrubowe 
olejowe RS ...

Kompresor 
standardowy

RSK-TOP ... - wersja 
z osuszaczem 

ziębniczym
RS-T ...

 wersja Tandem

RSF... - z falownikiem 
i sterownikiem 
RENNERtronic 

RS ... - kompresor 
o dużej wydajności 

z przekładnią pasową 

RS ... D - kompresor 
o dużej wydajności 

z napędem bezpośr.

RS-C ... 
wersja Compact 

wolnostojący

RS TOP ... 
Kompresor 

wolnostojący
RSD-TOP ...  wersja 
na zbiorniku 250/500l

RSDK-TOP ...  
na zbiorniku 250/500l  

z osuszaczem

RSDK-TOP ECN ...   
na zbiorniku 270/500l 

z osuszaczem

RSDF ..  
na zbiorniku 250/500l 

z falownikiem

RSDF ECN ...
na zbiorniku 270/500l  

z falownikiem

RSDKF ... - na zbiorn. 
250/500l z falowni-
kiem i osuszaczem

RSDKF ECN... - na 
zbiorniku 270/500l  

z falownikiem i osusz.

RSF...D - z falowni-
kiem, sterownikiem 

RENNERtronic  
i napędem bezpośr. 

RSD-C ...  - wersja 
Compact na zbiorniku 

90/250l

RSDK-C ... - wersja 
Compact na zbiorn. 

90/250l z osuszaczem

Kompresory 
śrubowe 

bezolejowe

RS ... ET 
z systemem 
ECO-TEC

Systemy 
sterowania 

i monitoringu 
pracy 

kompresora Sterownik 
RENNERtronic 

Sterownik 
RENNERtronic-Plus

Sterowanie 
nadrzędne Renner 
Verbundsteuerung

Serwer WEB 
do sterowania 
nadrzędnego

Moduły 
komunikacyjne

Kompresory 
spiralne 

bezolejowe

RSD-TOP ECN ...  
wersja na zbiorniku 

270/500l

RSW...  - wersja 
o stałej wydajności 

z przekładnią pasową

RSWF...  
z falownikiem 

i przekładnią pasową

RSWF... D 
z falownikiem 

i napędem bezpośr.

RSD-C ECN ...   
wersja Compact
na zbiorniku 270l

RSDK-C ECN ... 
wersja Compact na 

zbiorniku 270l 
z osuszaczem

90870 
Obcinaczka do rur

90800 
Obejście filara

90805 
Obejście filara

90861 
Jarzmo gwintowane

90880 
Zdzierak do rur

90810 
Uchwyt do rur z 
technopolimeru

90820 
Uchwyt do rur 

z gumy / metalu
90862 

Szyna (2 m.)
90863 

Stopa do szyny

OFERTA 
PRODUKTOWA
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SL ...
kompresor 

wolnostojący

SLM ... - zespół 
sprężarek wolnosto-
jących połączonych 

modułowo

SL-S ... - kompresor 
wolnostojący z serii 

Super-Silent

SLD ... - wolnostojący 
na zbiorniku 

ocynkowanym

SLD-S ... - wolnosto-
jący z serii Super-
Silent na zbiorniku

SLDK ... - z osusza-
czem ziębniczym 

na zbiorniku  

SLDM ... - zespoły 
sprężarek zabudowa-

nych na zbiorniku  

SLDK-S ... 
z serii Supersilent  

z osuszczem ziębni-
czym na zbiorniku

SLK-S ... - z serii
Supersilent z osusza-

czem ziębniczym

SLM-S ... - zespoły 
sprężarek Supersilent 

połączonych 
modułowo

SLKM-S ... - zespoły 
sprężarek Supersilent 
połączonych modu-
łowo z osuszaczem

Kompresory 
tłokowe 
olejowe AMICO ... 

z napędem 
bezpośrednim 

BIG PIONNER ... 
z napędem 

bezpośrednim 

SHUTTLE ... 
z napędem 

bezpośrednim 

MK ... - z napędem 
pasowym, 

jednostopniowe

BK ... - z napędem 
pasowym, 

dwustopniowe

 seria 4 
z napędem 

bezpośrednim

 seria 9 
z napędem 

bezpośrednim
 seria 40-51 z 

przekładnią pasową  seria Mini, 12V
seria Budget Range

od 40 dB(A)
seria MD Range

od 40 dB(A)

Kompresory 
tłokowe 

bezolejowe

seria FLASH,
12V lub 24V

seria CIAO
z napędem 

bezpośrednim

MEDICAIR ...
z napędem 

bezpośrednim
seria 25-O 

z przekładnią pasową
seria 60-O 

z przekładnią pasową
seria HT

od 53 dB(A)

Doprężacze

RS-M ... - śrubowy ze 
sterownikiem elektr.

RENNERtronic

RS-MF ... - śrubowy 
z falownikiem i ster. 

RENNERtronic
ADP ... 
tłokowy

Kompresory 
przewoźne

CPS ...
przewoźny, 
spalinowy

Kontenerowe 
stacje 

sprężonego 
powietrza

Kontenerowa 
stacja

 seria 28
z napędem 

bezpośrednim

 seria 17
z napędem 

bezpośrednim

seria 9-O z napędem 
bepośrednim

seria GENIUS 
z wężem spiralnym 

i pistoletem do 
przedmuchu

OFERTA 
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Pneumat System 
od 1976 P

Pneumat System

Jesteśmy producentem siłowników pneumatycznych oraz autoryzowanym 
dystrybutorem pneumatyki wiodących producentów światowych.

Wczoraj i dziś

Produkcja siłowników 24 h

Oferta 

Magazyn

ponad 10 000 produktów 

900 m2 powierzchni

Profil produkcji
14 serii siłowników

Sklep internetowy 24 h

31 kategorii produktów
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Oddziały O

Oddział Tychy
ul. Przemysłowa 76 , 43-110  Tychy

tel.: 32 326 36 07, tel. kom.: 696 481 296 
e-mail: tychy@pneumat.com.pl

Oddział Poznań
ul. Gdyńska 4, 61-016 Poznań

tel.: 61 875 45 72, tel. kom.: 602 158 489 
e-mail: poznan@pneumat.com.pl

Oddział Rzeszów
ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów

tel.: 17 221 08 29, tel. kom.: 608 077 462
e-mail: rzeszow@pneumat.com.pl

Oddział Łódź
Ul. Wydawnicza 1/3, Budynek E, 92-333 Łódź  

tel.: 42 674 74 73, tel. kom.: 602 775 789
e-mail: lodz@pneumat.com.pl
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Siedziba główna 
ul. Paprotna 4, 51-117 Wrocław

tel.: 71 325 18 60 fax: 71 325 52 84
e-mail: info@pneumat.com.pl

Oddział Kraków
Ul. Surzyckiego 16, 30-721 Kraków

tel.: 12 262 27 04, tel. kom.: 694 471 503
e-mail: krakow@pneumat.com.pl

Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 95 736 70 90, tel. kom.: 604 814 396
e-mail: gorzow@pneumat.com.pl



USŁUGI 
SERWISOWEU

Ogólna ocena stanu technicznego kompresor 
Wymiana łożysk stopnia śrubowego i uszczelnień, 
łożysk silnika elektrycznego, oleju, filtrów oleju, 
separatora, węży gumowych w układzie olejowym 
i powietrznym
Regulacja luzów roboczych i termostatu
Sprawdzenie powierzchni sprężających, prądów 
znamionowych, stanu technicznego zaworu ssące-
go, termostatu, kostki sterującej, elektrozaworu
Regulacja ciśnienia minimalnego, ciśnienia pracy
Dociągniecie i sprawdzenie połączeń elektrycznych 
Rozruch próbny po remoncie 
Transport, montaż , uruchomienie na obiekcie 
oraz szkolenie pracowników

Serwis kompresorów tłokowych i śrubowych

Usługi serwisowe kompresorów 

Ogólna ocena stanu kompresora (sprężarki) 
Wymiana materiałów eksploatacyjnych: filtrów 
oleju, filtrów powietrza, separatorów pasów napę-
dowych, mat filtracyjnych, termostatów, oleju 
Kontrola pracy urządzenia – sprawdzanie ustawień 
przekładni pasowej, naciągu pasów napędowych 
lub ustawienia sprzęgła, temperatury pracy
Ponadto oferujemy sprzedaż materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych.

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne 
kompresorów śrubowych i tłokowych 

Dla Państwa wygody wdrożyliśmy zaawansowa-
ny system informatyczny do zarządzania serwisem, 
który pozwala nam śledzić historię każdego dostar-
czonego narzędzia pneumatycznego naprawianego  
w Pneumat System Sp. z o.o., co jednocześnie umoż-
liwia tworzenie szerokiego raportu z zakresu propo-
nowanej naprawy. Wszystkie wprowadzone innowa-
cje w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą, wysokiej 
klasy oraz wyposażenie działu serwisu i niezbędne 
oprzyrządowanie, pozwala na optymalne skrócenie 
czasu napraw. 

Serwis narzędzi pneumatycznych

Warunki naprawy narzędzi pneumatycznych

Pneumat System 
to autoryzowany przedstawiciel 
i serwisant kompresorów firmy 
Renner

Pneumat System 
to autoryzowany serwisant 
narzędzi : Chicago Pneumatic, 
Fuji, Rodcraft

Mycie i czyszczenie
Sprawdzenie poziomu i stanu oleju (pompy olejowe)
Wymiana filtrów (pompy olejowe)
Sprawdzenie i wymiana części
Przegląd silnika elektrycznego
Rozruch próbny

Serwis pomp próżniowych i dmuchaw boczno-kanałowych

Zakres prowadzonych czynności serwisowych

Pompy próżniowe olejowe i bezolejowe

Dmuchawy boczno-kanałowe

   Czyszczenie
   Wymiana filtrów ssania i wydechu
   Przegląd silnika elektrycznego
   Rozruch próbny
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USŁUGI
SPECJALISTYCZNE U

Dział instalacyjny naszej firmy oferuje Państwu moż-
liwość wykonania dowolnej instalacji pneumatycznej 
z wielu dostępnych na rynku materiałów.
W zależności od Państwa wymagań oferujemy różne 
rozwiązania technologiczne. 
 
Oferujemy: 

Projektowanie instalacji sprężonego powietrza 

Pomiar przepływu i wycieków sprężonego powietrza 

Sprężone powietrze często uważane jest za jedno 
z trzech najważniejszych mediów wykorzystywanych 
w przemyśle. 

W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” w na-
szej ofercie znajduje się szereg urządzeń monitoru-
jących sieci sprężonego powietrza. Dzięki tym urzą-
dzeniom z dużym wyprzedzeniem można zapobiec 
kosztownym i długotrwałym remontom maszyn za-
silanych sprężonym powietrzem.

Dzięki systemowi pomiaru resztkowej zawartości 
oleju można w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym  
analizować resztkową zawartość oleju w sprężonym 
powietrzu płynącym przez instalację pneumatyczną, 
by w porę zareagować na wszelkie nieprawidłowości. 
Konstrukcja sondy pomiarowej pozwala na precyzyj-
ny pomiar, bez względu na zmiany ilości tłoczonego 
powietrza, oraz poziomu jego zawilgocenia. 
Przy pomiarze korzysta się ze sprawdzonej metody 
MHCMdynamic (multi-hydrocarbon-measurement-
-dynamic method), dzięki której otrzymujemy pre-
cyzyjne i wiarygodne odczyty resztkowej zawartości 
oleju, o poziomie nawet do 0,001mg/m3. 

Pomiar resztkowej zawartości oleju

Maszyny i urządzenia - projektowanie i wykonawstwo

Kompleksowe doradztwo i wykonawstwo instalacji 
sprężonego powietrza dla klientów indywidualnych
Wsparcie na etapie tworzenia kosztorysów i projek-
tów instalacji sprężonego powietrza oraz wyposa-
żenia sprężarkowi dla biur projektowych i general-
nych wykonawców inwestycji przemysłowych 
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ZREALIZOWANE INWESTYCJEZ
Zrealizowane inwestycje

Michael Bubolz Sp. z o.o.

instalacje-pneumatyczne.com.pl

Więcej 
zrealizowanych 
inwestycji i referencji 
można obejrzeć na: 

Referencje

..............................

Lexus Wrocław Sp. z o.o.

Dom samochodowy Germaz

..............................

Ferrpol Sp. z o.o.

Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o.

..............................

Amcor Flexibles Polska Sp. z o.o.
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KEA Producent Opakowań

Electrolux Poland Sp. z o.o.

ALAN AUTO Sp. z o.o.



KATALOGI K
Katalogi główne - pneumatyka 

Węże przemysłowe Bezpieczna pneumatyka

Instalacje pneumatyczne

Katalog Pneumat System Katalog Grupa Pneumat Pneumat System
produkcja, dystrybucja, usługi 

.....................................

Zrealizowane inwestycje

Usługi serwisowe Doprężacze

.....................................

.....................................

.....................................

Katalogi tematyczne

.....................................

.....................................

Zawory kulowe

................................

Katalogi tematyczne

Jak zamówić 
bezpłatny katalog
w wersji papierowej?

Wypełnij formularz na:
pneumat.com.pl/katalogi

Katalogi dostępne 
w PDF na stronie

pneumat.com.pl/katalogi

Biblioteka rysunków 
technicznych 

Zamów dostęp do biblioteki: 
marketing@pneumat.com.pl

instalacje-pneumatyczne.com.pl
e-kompresory.com.pl
zbiorniki-cisnieniowe.com.pl

Strony tematyczne

................................

Pomiary parametrów 
sprężonego powietrza
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Broszury

Siłowniki pneumatyczne



NAGRODY I WYRÓŻNIENIAN
Produkty

Produkt Roku 
Siłownik PSC ze zgarniaczem

Produkt Najwyższej 
jakości 
Siłownik NEWTON

.............................................

Firma

.............................................

Produkt Roku 
Wyspa zaworowa 
4HF Netlogic

Produkt Roku 
Instalacja pneumatyczna 
z aluminium INFINITY

.................................................

Rynkowy lider Innowacji

....................................

Medal za prezentację 
stoiska na targach Drema

Quality International  Euro Certyfikat

Produkt Roku 
Siłownik liniowy serii 
Smartline

Gazele Biznesu

Działamy w oparciu 
o wciąż doskonalone 
procedury, których 
skuteczność potwierdza 
certyfikat  jakości ISO 
9001:2008 przyznany 
przez Miedzynarodową 
Jednostkę  Certfikujacą  
TUV Rheinland.

System zarządzania 
jakością

.................................................

Siłownik TTM w gronie 25 
najbardziej innowacyjnych 
produktów w rankingu Kra-
kowskiego Centrum Transferu 
Technologii

....................................

....................................
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SSPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) - a więc dobro-
wolnie uwzględnianie w strategii firmy, interesów społecznych, ochrony środowiska i dobrych 
relacji z różnymi grupami interesariuszy, to w firmie Pneumat System naturalna kwestia i stały, 
ważny punkt zarządzania.

Edukacja

Współpracujemy ze szkołami technicznymi i uczelniami wyższymi w całej Polsce. Organizuje-
my szkolenia, praktyki i staże dla uczniów i studentów z całego świata, jesteśmy patronem  
i fundatorem pracowni pneumatycznych oraz aktywnie włączamy się w szeroko pojętą  promo-
cję szkolnictwa technicznego w Polsce.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Od wielu lat aktywnie działamy w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej; Bożena Pachura Wicepre-
zes naszej firmy  jest członkiem Wrocławskiej Rady Kobiet powołanej przez Rafała Dutkiewicza 
Prezydenta Wrocławia. Chętnie włączamy się w inicjatywy grup lokalnych, wspieramy fundację 
„Krzyś”, która opiekuje się dziećmi z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 
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R REGULAMIN SKLEPU 
INTERNETOWEGO

1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod 
adresem www.pneumat.com.pl jest Firma Pneumat 
System Sp. z.o.o.  wpis do KRS numer: 0000164061,  
Numer NIP: 8951791519  REGON 932914224  z siedzibą  
przy ul. Paprotnej 4, 51-117 Wrocław.
2.Zamówienia w sklepie internetowym  Pneumat System 
Sp. z.o.o.  są realizowane wyłącznie w walucie polskiej, 
na terenie Polski. 
3.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Pneumat 
System Sp. z o.o. oznacza zaakceptowanie postanowień 
niniejszego regulaminu. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dokonanie zamówienia w sklepie internetowym 
Pneumat System Sp. z o.o. wymaga wcześniejsze-
go zalogowania. Aby otrzymać login i hasło dostę-
pu do sklepu internetowego należy zarejestrować się 
za pomocą formularza umieszczonego pod adresem:  
http://www.pneumat.com.pl/isz-rejestracja.
2.Zamówienia należy składać na stronie: 
www.pneumat.com.pl. Przyjęcie przez sklep internetowy, 
każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą 
e-mail, w ciągu 1 godziny. 
3. W przypadku towarów z zerowym stanem magazyno-
wym, Pneumat System zastrzega sobie prawo do ustale-
nia minimalnej ilości zamówienia.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. 
Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówio-
ny przez Kupującego towar jest skompletowany i gotowy 
do wysyłki. 
5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu  
i anulować zamówienie wyłącznie poprzez kontakt  
z działem handlowym i indywidualne ustalenia.
6. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych net-
to i są indywidualnymi cenami uwzględniającymi rabaty 
Klienta.  Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili 
złożenia przez Kupującego zamówienia i nie ulega zmianie 
nawet w przypadku wzrostu cen wyrobu.
7. Ceny części towarów są cenami „do uzgodnienia”.  
W przypadku zamówień na te towary Klient otrzyma infor-
macje o cenie po złożeniu zamówienia.
8. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesył-
ki zamówionego towaru pokrywa Kupujący, wyceniane  
są one osobno, zależnie od gabarytów paczki. Przy za-
mówieniu powyżej 1000 zł netto, koszt pokrywa Sprze-
dający. Powyższy zapis nie dotyczy węży przemysłowych, 
rur Infinity, kompresorów i innych towarów wielkogaba-
rytowych. Koszty przesyłki tych produktów wyceniane  
są indywidualnie w zależności od gabarytów. Standardo-
wy koszt przesyłki wynosi 20 zł.

II. Składanie zamówienia  

1.Wszelkie towary dostępne w sklepie internetowym Pneu-
mat System Sp. z o.o. są towarami fabrycznie nowymi  
i sprawnymi oraz objęte są 12 miesięczną gwarancją pro-
ducenta.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko 
wady powstałe z przyczyn niezależnych od Kupującego. 
3.Kupujacy traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyj-
nej w przypadku  niewłaściwego użytkowania dostarczo-
nego towaru.
4.Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mecha-
nicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. 
podczas transportu. Aby uniknąć przyjęcia towaru me-
chanicznie uszkodzonego należy dokonać sprawdzenia 
przesyłki w obecności kuriera. Jeśli nastąpiło uszkodzenie 
towaru należy sporządzić protokół potwierdzający.
6.W przypadku uszkodzenia urządzeń w trakcie eksploata-
cji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt z działem 
handlowym.
7. Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają 
wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, 
odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowa-
dzane na indywidualne zamówienie.
Odcięte od krążka odcinki węży nie podlegają zwrotowi.
8.W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, 
Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany  
w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy. Koszty zwrotu 
towaru są pokrywane przez Kupującego. 
9.Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie 
używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używa-
nia) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar wystę-
pował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli 
Kupujący zdjął opakowanie zabezpieczające towar. 
10.Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną 
spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego 
towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi 
niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu przez „Pneumat 
System Sp. z o.o. na wskazany przez Kupującego rachu-
nek bankowy. Towar jest odsyłany na Koszt Kupującego.

IV. Reklamacje i zwrot 

1. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w za-
mówieniu. 
2. Przy każdym towarze podany jest znacznik dostępność. 
W przypadku produktów wytwarzanych przez Pneumat 
System, a w szczególności siłowników pneumatycznych, 
informacja o dostępności, jest informacją poglądową,  
aktualizowaną raz na pół godziny.
3. Kupujący, zależnie od uzyskanych warunków płatności  
może uregulować płatność za zamówione towary przele-
wem bankowym na podany na zamówieniu rachunek ban-
kowy sklepu przed realizacją zamówienia (przedpłata) lub, 
w przypadku udzielonego kredytu kupieckiego, po otrzy-
maniu faktury, podając w tytule przelewu numer zamówie-
nia oraz dane Kupującego. 
4. Każda przesyłka wysyłana jest przez nas  firmą kurier-
ską DHL. Kwestie związane z warunkami dostawy regulu-
je Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych  
i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

III. Realizacja zamówienia

1. Formularz rejestracyjny zawiera pola dotyczące wyra-
żenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta 
przez Pneumat System Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 
133, poz. 883.). Dane osobowe Kupujacego będą przetwa-
rzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia,  
w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczo-
ści finansowej oraz korespondencji handlowej. Dane te są 
poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 
2.Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą 
o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane 
ani użyczane innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem 
sytuacji, w których jest to konieczne do wywiązania się  
z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.  

V. Ochrona danych osobowych 
Klientów 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem 
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w niniejszym regulaminie.

VI. Postanowienia końcowe
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Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej 
obowiązujące w firmie Pneumat System Sp. z o.o. 
 
Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy 
handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami 
ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna - sprze-
daży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, 
o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

Firma Pneumat System Sp. z o.o. sprzedaje towar nabyw-
cy po cenach wg aktualnego cennika. Ewentualne rabaty 
dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych usta-
leń z klientem. Pneumat System zastrzega sobie prawo  
do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów,  
o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie. 
Rabat dla odbiorcy hurtowego – ustalany w bezpośrednich 
negocjacjach. Dla ofert przedstawionych w EUR, ostatecz-
na wartość faktury będzie przeliczana na PLN wg kursu 
sprzedaży walut PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury, 
chyba że obie strony, na etapie wstępnych negocjacji po-
przedzających zamówienie ustalą inaczej. Aktualne kursy 
sprzedaży walut PKO BP S.A. są dostępne pod adresem 
internetowym http://www.pkobp.pl/index.php/id=waluty/
zone=-1/section=ogol

I. Oferta cenowa

osobno zależnie od gabarytów paczki. Przy zamówieniu 
powyżej 1000 zł netto, koszt pokrywa Sprzedający. Po-
wyższy zapis nie dotyczy węży przemysłowych, rur Infi-
nity, kompresorów i innych towarów wielkogabarytowych. 
Koszty przesyłki tych produktów wyceniane są indywidual-
nie w zależności od gabarytów. Standardowy koszt prze-
syłki wynosi 20 zł.

III. Warunki dostaw, transport 

Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pi-
semnej (fax, e-mail), oraz powinny zawierać: asortyment, 
ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres 
dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego 
oraz osobę kontaktową, być opatrzone pieczątką firmową  
i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych. 
Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma do-
stawy (transportem własnym lub organizowanym przez 
firmę rozładunkiem lub bez). Koszty transportu ustalane są 
indywidualnie do każdego zamówienia. 
Uwaga; gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy 
wymagane są następujące dokumenty: zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych (nie star-
sze niż 3 miesiące) lub wypis z rejestru handlowego, za-
świadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz de-
cyzja nadania numeru NIP.
 
Zamówienia zostają przekazane do realizacji po pisemnej 
akceptacji przez klienta  warunków dostaw, przedstawio-
nych w dokumencie „Potwierdzenie zamówienia”. 
Brak potwierdzenia: 
- w przeciągu 2 godzin od momentu wysłania dokumentu 
dla zamówień z 24-godzinnym terminem realizacji,
- w przeciągu 8 godzin od momentu wysłania dokumentu 
dla zamówień powyżej 24-godzinnym terminem realizacji
traktuje się jako akceptację przedstawionych warunków 
handlowych, bez zastrzeżeń

II. Zamówienia

1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez 
sprzedawcę na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. 
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko 
wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta. 
3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej napra-
wy gwarancyjnej w przypadki  niewłaściwego użytkowanie 
dostarczonego towaru.
4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabyw-
cę. 
5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprze-
daży, oryginał karty gwarancyjnej, numer fabryczny urzą-
dzenia, opis usterki. 
6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy  
o zachowanie następującej procedury działania. Prosimy  
o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek 
w obecności przewoźnika. 
Jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić pro-
tokół potwierdzający.
7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się 
nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi 
zgłaszający. 
8. Wszelkie naprawy gwarancyjne z wyłączeniem sprężarek 
śrubowych i tłokowych zabudowanych na zbiornikach o po-
jemności nie mniejszej niż 200l dokonywane są w siedzibie 
sprzedającego.
9. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy  
i po naprawie ponosi nabywca, chyba, że reklamacja  
zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi  
sprzedawca. 
10. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią 
podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar. 
11. W zakresie reklamacji dotyczących jakości materiału 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

IV. Gwarancja/Reklamacja

1. Zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany 
przez sprzedawcę. 
2. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie 
faktury korygującej. 
3. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz 
od daty wystawienia faktury 
4. Przy wszystkich zwrotach, każdorazowo wartość odku-
pionego towaru pomniejszana jest o koszty manipulacyjne 
w wysokości 20%. 
5. W przypadkach gdy zwracany towar jest uszkodzony, 
wartość potrąceń, może zostać podwyższona.  
6. W ciągu 30dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzy-
muje dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia. 
7. Koszty transportu za zwracany towar ponosi nabywca. 
8. Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają 
wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, 
odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowa-
dzane na indywidualne zamówienie.

V. Zwroty towaru

III. Warunki dostaw, transport 

Termin realizacji dostaw materiałów dostępnych w maga-
zynie firmy Pneumat System standardowo wynosi 24-48 
godzin od momentu złożenia zamówienia. Dostawy bezpo-
średnio od producenta realizujemy w terminie uzgodnio-
nym indywidualnie.
 
Termin realizacji zamówienia podany w ofercie obowiązu-
je na dzień złożenia oferty i jest uzależniony od bieżących 
stanów magazynowych producenta. 
Zlecenia na standardowe siłowniki produkcji Pneu-
mat System zgłoszone do godziny 12.00 realizo-
wane są w ciągu 24 godzin. Terminy realizacji na 
siłowniki nietypowe ustalane są indywidualnie.  
Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki za-
mówionego towaru pokrywa Kupujący, wyceniane są one 

Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym ter-
minem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych procedurami. Informacji w tym za-
kresie udziela dyrektor handlowy Pneumat System.

VI. Warunki płatności

 OGÓLNE WARUNKI 
HANDLOWE




