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Produkty dla przemysłu spożywczego 
i farmaceutycznego 
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Akcesoria kablowe wykonane z tworzywa sztucznego, wykrywalne 

przez czujniki metalu 

Produkty do wiązania, mocowania oraz ochrony przewodów i kabli. Zostały specjalnie opracowane do 

wykorzystania w procesach produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Dzięki 

wyjątkowemu procesowi produkcji, w czasie którego do opaski dodawane są domieszki pyłu metalowego, 

nawet niewielkie części opasek można wykrywać standardowymi detektorami metali. Doskonale nadają się 

do stosowania w instalacjach przewodów i kabli w maszynach produkcyjnych. Zgodnie z zasadami HACAP 

zapewniają zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wytwarzanych produktów. 

Produkty do wiązania i mocowania 

Opaski kablowe MCT, wykrywalne 

Standardowe opaski kablowe (metal content tie) do przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego wykonane z poliamidu 6.6 (PA66) 

zwanego nylonem 6.6, z dodatkiem pyłu metalowego (stal zwykła). 

Oferują możliwość wykrywania przez czujniki magnetyczne, jak też 

inne detektory metalu. Kolor niebiski umożliwia łatwiejsze wykrywanie 

optyczne. 

Zastosowanie: Wiązanie i mocowanie kabli i przewodów na halach 

produkcyjnych firm z branży spożywczej i farmaceutycznej. 

Więcej informacji… 

Opaski kablowe MCTS, wykrywalne, odporne na korozję 

Opaski kablowe wykonane identycznie jak opaski serii MCT z poliamidu 6.6. (PA66) zwanego nylonem 6.6, 

jednak zamiast pyłu stali zwykłej, przy produkcji został zastosowany pył ze stali kwasoodpornej. Powoduje 

to, ze opaski nie „rdzewieją” w przypadku kontaktu ze środowiskiem agresywnym. 

Zastosowanie: Wiązanie i mocowanie kabli i przewodów na halach produkcyjnych firm z branży spożywczej 

i farmaceutycznej, szczególnie stosujących sól kuchenną w swojej produkcji. 

Opaski kablowe MCTPP, wykrywalne, pływające 

Opaski kablowe do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego wykonane z polipropylenu (PP) z 

dodatkiem pyłu metalowego. Podobnie jak opaski MCT oferują możliwość wykrywania magnetycznego, 

jednak posiadają właściwości pływania w wodzie i innych płynach o gęstości większej niż woda. 

Zastosowanie: Wiązanie i mocowanie kabli i przewodów na halach produkcyjnych firm z branży spożywczej 

i farmaceutycznej, szczególnie zajmujące się przetwórstwem płynów i napojów. 

Cokoły mocujące do opasek MCMB, wykrywalne 

Cokoły przykręcane śrubowo do mocowania opasek kablowych. Są wykonane podobnie jak opaski 

kablowe MCT z poliamidu 6.6 z dodatkiem pyłu metalowego (PA66MP). Są idealnym uzupełnieniem 

opasek kablowych serii MCT (metal content tie). 

Zastosowanie: Mocowanie opasek kablowych na halach produkcyjnych firm z branży spożywczej i 

farmaceutycznej. 

  

http://sklep.skladtechniczny.pl/szukaj?orderby=position&orderway=desc&search_query=mct&submit_search=Szukaj
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Produkty do osłony i izolacji 

Węże spiralne SBPEMC, wykrywalne, odporne na 

korozję 

Węże spiralne wykonane z polietylenu (PE) z dodatkiem pyłu 

metalowego (SS) umożliwiają wykrycie nawet niewielkiej części 

przez detektor metali. Kolor niebieski zapewnia łatwe 

wykrywanie optyczne zanieczyszczeń. 

Zastosowanie: Wiązanie i ochrona mechaniczna wiązek 

przewodów i kabli na halach produkcyjnych firm z branży 

spożywczej i farmaceutycznej. 

Węże osłonowe HWPPMC, wykrywalne, odporne na korozję i chemię 

Węże osłonowe wykonane z polipropylenu (PP) z dodatkiem pyłu metalowego (SS) umożliwiają wykrycie 

nawet niewielkiej części przez detektor metali. Kolor niebieski zapewnia łatwe wykrywanie optyczne 

zanieczyszczeń. Specjalna konstrukcja węża umożliwia bardzo łatwy i szybki montaż na wiązce 

przewodów, jak też demontaż. 

Zastosowanie: Wiązanie i ochrona mechaniczna wiązek przewodów i kabli na halach produkcyjnych firm z 

branży spożywczej i farmaceutycznej, w szczególności w instalacjach tymczasowych oraz w miejscach o 

działaniu agresywnych środków chemicznych. 

Akcesoria kablowe wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na 

agresywne związki chemiczne (środki myjące) 

Produkty do wiązania i mocowania 

Opaski kablowe T z E/TFE, odporne na temperaturę, chemię i radiację 

Standardowe opaski kablowe wykonane ze specjalnego materiału etylen/tetrafluoroetylenu (Tefzel). 

Materiał ten zapewnia wyśmienitą odporność temperaturową (od -80oC do 150oC), na agresywne związki 

chemiczne oraz na radiację. 

Zastosowanie: Wiązanie i mocowanie kabli i przewodów w komorach kriogenicznych, zamrażalniach, 

wędzarniach, piekarniach oraz we wszystkich miejscach narażonych na bardzo agresywne związki 

chemiczne. 

Więcej informacji… 

Opaski kablowe KR z E/TFE, odporne na temperaturę, chemię i radiację 

Specjalne opaski kablowe bezząbkowe wykonane ze etylen/tetrafluoroetylenu (Tefzel). Materiał ten 

zapewnia wyśmienitą odporność temperaturową (od -80oC do 150oC), na agresywne związki chemiczne 

oraz na radiację. Opaski KR, dzięki specjalnej konstrukcji zamka oferują o 50% większą wytrzymałość na 

rozciąganie od opasek kablowych ząbkowanych oraz możliwość szczelnego mocowania węży na krućcach. 

Zastosowanie: Wiązanie i mocowanie kabli i przewodów w komorach kriogenicznych, zamrażalniach, 

wędzarniach, piekarniach oraz we wszystkich miejscach narażonych na bardzo agresywne związki 

chemiczne. Mocowanie elastycznych węży, mieszków i manszet na krućcach oraz rurach sztywnych. 

http://sklep.skladtechniczny.pl/szukaj?orderby=position&orderway=desc&search_query=etfe&submit_search=Szukaj
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Opaski kablowe T z PP, odporne na chemię 

Opaski kablowe (trytytki) wykonane z polipropylenu (PP). Podobnie jak opaski wykonane z E/TFE oferują 

bardzo dobrą odporność na agresywne środki chemiczne. Posiadają także właściwości pływania w wodzie i 

innych płynach o gęstości większej niż woda. Opaski z polipropylenu posiadają jednak o połowę mniejszą 

wytrzymałość na rozciąganie niż opaski wykonane ze standardowego poliamidu 6.6, czy E/TFE. 

Zastosowanie: Wiązanie i mocowanie kabli i przewodów na halach produkcyjnych firm z branży spożywczej 

i farmaceutycznej, szczególnie w miejscach narażonych na kontakt z agresywnymi związkami 

chemicznymi. Ze względu na swoją pływalność zalecane do stosowania przy produkcji napojów. 

Cokoły mocujące do opasek KR z E/TFE, odporne na temperaturę, chemię i radiację 

Cokoły przykręcane śrubowo do mocowania opasek kablowych. Są wykonane podobnie jak opaski 

kablowe etylen/tetrafluoroetylenu (Tefzel). Są idealnym uzupełnieniem opasek kablowych wykonanych z 

tego materiału. 

Zastosowanie: Mocowanie opasek kablowych w miejscach narażonych na niską bądź wysoką temperaturę 

i/lub na agresywne związki chemiczne. 

Produkty do osłony i izolacji 

Koszulki termokurczliwe TK20 i TK29 z PVDF, odporne 

na temperaturę i chemię 

Przezroczyste, cienkościenne koszulki termokurczliwe 

wykonane z polifluorku winylidenu (Kynar) o skurczu 2:1 oferują 

wyśmienitą wytrzymałość na agresywne związki chemiczne, a 

także na niską i wysoką temperaturę (-55 °C do +175 °C).  

Zastosowanie: Izolacja i osłona przewodów elektrycznych 

stosowana w miejscach narażonych na niską bądź wysoką 

temperaturę i/lub na agresywne związki chemiczne. Osłona 

mechaniczna elementów szklanych. 

Koszulki termokurczliwe VITON-E, odporne na temperaturę i chemię 

Cienkościenne koszulki termokurczliwe w kolorze czarnym, wykonane z Vitonu o skurczu 2:1 oferują 

wyśmienitą wytrzymałość na agresywne związki chemiczne, a także na niską i wysoką temperaturę. 

Koszulka termokurczliwa po skurczu zachowuje wyśmienitą elastyczność.  

Zastosowanie: Izolacja i osłona przewodów elektrycznych stosowana w miejscach narażonych na niską 

bądź wysoką temperaturę i/lub na agresywne związki chemiczne. 

Koszulki termokurczliwe TFE z PTFE, odporne na temperaturę i chemię 

Przezroczyste, cienkościenne koszulki termokurczliwe wykonane z politetrafluoroetylenu (Teflon) o skurczu 

2:1 oraz 4:1 oferują wyśmienitą wytrzymałość na prawie wszystkie chemikalia, a także na niską i wysoką 

temperaturę. Dodatkowo PTFE oferuje wspaniałą wytrzymałość dielektryczną oraz właściwości 

antyadhezyjne (poślizgowe).  

Zastosowanie: Izolacja i osłona stosowana w miejscach narażonych na niską bądź wysoką temperaturę 

i/lub na agresywne związki chemiczne. Powlekanie metalowych rolek jako element antypoślizgowy. 
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Elastyczne rury osłonowe CTT z PTFE, odporne na temperaturę i chemię 

Rury karbowane (peszle) wykonane z politetrafluoroetylenu (Teflon) oferują wyśmienitą wytrzymałość na 

prawie wszystkie chemikalia, a także na niską i wysoką temperaturę oraz bardzo dobrą wytrzymałość na 

rozciąganie i zginanie. Dodatkowo PTFE oferuje wspaniałą wytrzymałość dielektryczną oraz właściwości 

antyadhezyjne (poślizgowe).  

Zastosowanie: Elastyczna osłona przewodów elektrycznych stosowana w miejscach narażonych na niską 

bądź wysoką temperaturę i/lub na agresywne związki chemiczne. 

Elastyczne rury osłonowe PSRSC z PVC z osprzętem 

Rury karbowane (peszle) wykonane z miękkiego PVC zbrojone 

spiralą z twardego PVC. Posiadają gładką powierzchnie 

zewnętrzną, ułatwiającą czyszczenie oraz wewnętrzną 

ułatwiającą wprowadzanie przewodów. Szczelność na poziomie 

IP68 (IP69K) zapewnia osprzęt końcowy PSRSC wykonany ze 

stali kwasoodpornej. 

Zastosowanie: Szczelna, elastyczna osłona przewodów 

elektrycznych zazwyczaj pomiędzy dwoma elementami 

urządzeń do przetwórstwa produktów spożywczych (np. pomiędzy panelem sterującym i korpusem 

maszyny). 

Produkty do oznaczania 

Etykiety do druku termotransferowego z laminatem zabezpieczającym Helatag 951 

Etykiety do druku termotransferowego z zabezpieczeniem przed manipulacją z dodatkowym 

przezroczystym laminatem zabezpieczającym, który nakleja się na etykietę właściwą (po nadrukowaniu 

oznaczenia). Dzięki takiej, specjalnej dwuczęściowej konstrukcji etykiety Helatag 951 posiadają wyśmienitą 

wytrzymałość na niekorzystne warunki zewnętrzne np. ścieranie, czy też na agresywne środki chemiczne. 

Zastosowanie: Tabliczki znamionowe pracujące w trudnych warunkach, narażone na działanie 

agresywnych środków chemicznych lub ścieranie. 

Więcej informacji… 

Laminaty zabezpieczające do etykiet 

Specjalne przezroczyste etykiety z poliwinylidenu, które stosuje 

się jako laminat zabezpieczając, naklejany na etykiety 

samoprzylepne (najczęściej termotransferowe). Posiadają 

wyśmienitą wytrzymałość na niekorzystne warunki zewnętrzne 

np. ścieranie, czy też na agresywne środki chemiczne. 

Nadają się także do druku termotransferowego. 

Zastosowanie: Zabezpieczają etykiety samoprzylepne pracujące 

w trudnych warunkach, narażone na działanie agresywnych 

środków chemicznych lub ścieranie. 

Więcej informacji… 

  

http://sklep.skladtechniczny.pl/szukaj?orderby=position&orderway=desc&search_query=TD1-951&submit_search=Szukaj
http://sklep.skladtechniczny.pl/szukaj?orderby=position&orderway=desc&search_query=laminaty+ochronne&submit_search=Szukaj
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Akcesoria kablowe wykonane ze stali kwasoodpornej 

Produkty wykonane ze stali kwasoodpornej 316 (oznaczenie wg normy ASTM A480/AISI) charakteryzują 

się wysoką odpornością na korozję. Stosuje się je w miejscach narażonych na działania soli oraz 

stężonych kwasów i zasad. Stal 316 oznacza się także jako A4 (wg normy EN ISO 3506), 1.4401 (wg 

normy PN-EN 10088) oraz 0H17N12M2 (wg normy PN) 

Produkty do wiązania i mocowania 

Opaski kablowe MBT ze stali kwasoodpornej 

Opaski kablowe z zamkiem kulkowym (metal ball tie), wykonane 

ze stali kwasoodpornej (SS316) zapewniają bardzo szybki i 

wygodny montaż oraz wytrzymałość na ekstremalne temperatury, 

ogień i agresywne związki chemiczne. Są też wykrywane przez 

detektory metali. Mogą współpracować z profilami ochronnymi 

LFPC z miękkiej poliolefiny, zabezpieczającymi dodatkowo kable 

i przewody przed uszkodzeniem przez opaskę. Opaski MBT 

występują także w wersji powlekanej tworzywem sztucznym, co 

podwyższa odporność produktu na korozję. 

Zastosowanie: Szybkie wiązanie i mocowanie przewodów i kabli 

w miejscach narażonych na wysokie temperatury i/lub na 

agresywne środowisko. Mocowanie oznaczeń metalowych np. M-

BOSS. 

Więcej informacji… 

Cokoły mocujące do opasek ze stali kwasoodpornej SSPC 

Cokoły przykręcane śrubowo do mocowania opasek kablowych. Są wykonane podobnie jak opaski 

kablowe ze stali kwasoodpornej (SS316). Są idealnym uzupełnieniem opasek kablowych wykonanych z 

tego materiału. 

Zastosowanie: Mocowanie opasek kablowych w miejscach narażonych na niską bądź wysoką temperaturę, 

ogień i/lub na agresywne związki chemiczne. 

Produkty do osłony i izolacji 

Elastyczne, metalowe rury osłonowe SSC ze stali kwasoodpornej z osprzętem 
Elastyczna rura karbowana ze stali kwasoodpornej (SS316). Zapewnia ochronę mechaniczną, głownie 

przed uderzeniami i zgniataniem. Szczelność na poziomie IP40. 

Zastosowanie: Elastyczna osłona przewodów elektrycznych zazwyczaj pomiędzy dwoma elementami 

urządzeń do przetwórstwa produktów spożywczych (np. pomiędzy panelem sterującym i korpusem 

maszyny) albo dodatkowa osłona kabli leżących na podłodze. 

Elastyczne, metalowe rury osłonowe LTS z osprzętem 
Elastyczna rura karbowana ze stali galwanizowanej z powłoką zewnętrzną z miękkiego PVC. Posiadają 

gładką powierzchnie, ułatwiającą czyszczenie. Szczelność na poziomie IP68 (IP69K) zapewnia osprzęt 

końcowy LTS. 

http://sklep.skladtechniczny.pl/szukaj?orderby=position&orderway=desc&search_query=mbt&submit_search=Szukaj
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Zastosowanie: Szczelna, elastyczna osłona przewodów elektrycznych zazwyczaj pomiędzy dwoma 

elementami urządzeń do przetwórstwa produktów spożywczych (np. pomiędzy panelem sterującym i 

korpusem maszyny). 

Produkty do oznaczania 

Oznaczenia ze stali kwasoodpornej M-BOSS Compact 

Tabliczki ze stali kwasoodpornej z oznaczeniem 

alfanumerycznym wytłaczanym na indywidualne życzenie 

klienta. Maksymalna ilość znaków to 69 (3 linie po 23 znaki). 

Wytłaczane oznaczenia są cały czas czytelne nawet 

pomalowane oraz przy silnym zabrudzeniu. Mocowanie przy 

pomocy opasek metalowych lub wkrętów lub nitów. 

Zastosowanie: Oznaczenie kabli, przewodów oraz urządzeń 

pracujących w ekstremalnych temperaturach lub narażonych na 

działanie agresywnych środków chemicznych. 

Produkty chemiczne dopuszczone do kontaktu z żywnością 

Produkty na bazie silikonu służą jako kleje, uszczelniacze, środki rozdzielające i smarne. Dzięki bardzo 

szerokiemu zakresowi temperatur pracy mogą być stosowane zarówno w komorach chłodniczych jak i 

piecach. 

Produkty do klejenia i uszczelniania 

Klej silikonowy ELASTOSIL E 43N 

Jednoskładnikowy, przezroczysty klej silikonowy o konsystencji 
gęstej masy samopoziomującej i wyśmienitych własnościach 
mechanicznych (system kwasowy). Klej utwardza się w 
temperaturze pokojowej i tworzy elastyczną spoinę o bardzo 
dobrych właściwościach mechanicznych. 

Zastosowanie: Preparat stosowany jest do klejenia gumy 
silikonowej do innych podłoży oraz elementów poddanych 
wibracjom lub wysokim temperaturom. Może być również 
używany do uszczelniania obudów i złączy. 

Produkty do powlekania 

Powłoka silikonowa ELASTOSIL E 60 

Jednoskładnikowy, czerwony kauczuk silikonowy o konsystencji płynnej masy samopoziomującej i 
wyśmienitej odporności temperaturowej do 250-275oC pracy ciągłej. Kauczuk utwardza się w temperaturze 
pokojowej (system kwasowy) i tworzy elastyczną powłokę o dobrych właściwościach mechanicznych. 

Zastosowanie: Preparat stosowany jest do powlekania blach piekarniczych jako środek antyadhezyjny 
(przeciw przyczepny). Może być również używany jako elastyczny uszczelniacz. 



 
 
 

 
Skład Techniczny Sp. z o.o.  03-816 Warszawa ul. Chodakowska 53/57 

tel. +48 22 213 94 67 | fax +48 22 213 94 71 | e-mail: biuro@skladtechniczny.pl| www.skladtechniczny.pl 

Produkty do smarowania 

Pasta silikonowa PASTE P 

Pasta wytworzona na podstawie składników dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg rozporządzenia 
(EU) nr 10/2011,Recommendation XV. Silicones of the BfR (Federal Institute for Risk Assessment) i FDA 
Code of Federal Regulations Title 21 175.3570 Lubricants with Incidental Food Contact. Pasta P staje się 
bardziej miękka kiedy podaje się naprężeniom mechanicznym, takim jak np. ugniatanie. Pasta P jest łatwa 
do zastosowania, nie występuje kapanie, jak w przypadku olejów. Temperatura pracy wynosi od -40oC do 
200oC. Wytrzymałość Elektryczna: 20 kV/mm. 

Zastosowanie: Preparat stosowany jako środek smarny do tworzyw sztucznych i kauczuków, środek 
pomocniczy przy montażu np. O-ringów oraz jako środek izolacyjny i do zabezpieczający przed wilgocią 
układy elektroniczne i elektryczne. 

Więcej informacji… 

Narzędzia 

Wysokiej jakości narzędzia ułatwiają i przyspieszają prace instalacyjne. 

Narzędzia ręczne 

Pistolet do zaciągania opasek metalowych MK9SST 

MK9SST jest wysokiej klasy, profesjonalnym narzędziem do 

ręcznego zaciągania opasek metalowych serii MBT i MAT. 

Umożliwia zaciągnięcie opaski z określoną siłą oraz automatyczne 

ucięcie zbędnej części taśmy na równo z główką, po osiągnięciu 

określonej siły. Nowoczesna, ergonomiczna obudowa wykonana 

jest z poliestru zbrojonego włóknem szklanym, dzięki czemu 

zminimalizowano wagę narzędzia, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej wytrzymałości mechanicznej. 

Więcej informacji… 

Pistolet do zaciągania opasek kablowych z tworzywa 

sztucznego EVO7 

EVO7 jest wysokiej klasy, profesjonalnym narzędziem do ręcznego 

zaciągania opasek o szerokości do 4,8 mm. Umożliwia zaciągnięcie 

opaski z określoną siłą oraz ucięcie zbędnej części taśmy na równo 

z główką tak, aby uniemożliwić zadrapanie się lub skaleczenie zaciągniętą opaską. EVO7 posiada unikalną 

funkcję TLC (Tension-Lock-Cut), która prawie całkowicie eliminuje zjawisko "odbijania" narzędzia w 

momencie obcięcia zbędnej taśmy, co znacznie obniża obciążenia nadgarstka operatora. Nowoczesna, 

ergonomiczna obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dzięki czemu zmniejszono 

wagę narzędzia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Pistolet EVO7 

umożliwia płynną nastawę siły zaciągania opaski. 

Więcej informacji… 

Opalarka gazowa do termokurczy E4500 

Bezprzewodowa, gazowa opalarka ręczna E4500 umożliwia swobodną pracę w każdej chwili i w każdym 

miejscu, niezależną od instalacji elektrycznej. Specjalnie zaprojektowana dysza główna zabezpiecza przed 

http://sklep.skladtechniczny.pl/szukaj?orderby=position&orderway=desc&search_query=paste&submit_search=Szukaj
http://sklep.skladtechniczny.pl/narzedzia-reczne/2780-pistolet-do-zaciagania-opasek-metalowych-mk9sst-hellermanntyton-110-95000-4031026103747.html
http://sklep.skladtechniczny.pl/narzedzia-reczne/2779-pistolet-do-zaciagania-opasek-evo7-hellermanntyton-110-70129-4031026438535.html
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działaniem bezpośrednim płomienia, dzięki czemu nagrzewanie materiału odbywa się poprzez gorące 

powietrze i nie powoduje uszkodzenia powierzchni obkurczanego materiału. Opalarka waży tylko 760 g i 

jest przystosowana zarówno do pracy ręcznej, jak też do pracy w pozycji stojącej. Opalarka gazowa jest 

zasilana gazem z pojemnika P445 (wystarcza na ok. 1,5 h ciągłej pracy) i wyposażona w zapalarkę 

piezoelektryczną oraz zawór kontroli dopływu gazu i temperatury. 

Więcej informacji… 

Nożyce (obcęgi) do prętów 

Szczęki są wykuwane matrycowo ze specjalnej stali i obrabiane 
zgodnie z precyzyjnymi wymaganiami technicznymi. Następnie 
hartowane progresywnie, aby zapewnić bardzo ostrą krawędź i 
sprężynujący korpus. Posiadają zabezpieczenia chroniące przed 
zablokowaniem palców. 

Więcej informacji… 

Piły i brzeszczoty do cięcia metalu 

Ergonomiczne piły ramkowe o metalowej ramie, która zapewnia 
lepsze napięcie brzeszczotu oraz zapobiega jego uwolnieniu 
podczas upadku narzędzia. Posiadają metalowy mechanizm 
naciągu, który wydłuża żywotność narzędzia oraz miękką 
rękojeść, zapewniającą wygodny uchwyt i przeciwdziałającą 
wyślizgiwaniu się narzędzia. Piły są wyposażone w magazynek 
do przechowywania zapasowych brzeszczotów. Istnieje możliwość cięcia dużych przedmiotów w 
ustawieniu pod kątem 90°-55°i w trudno dostępnych miejscach. Do pił ramkowych zaleca się stosowanie 
brzeszczotów Bi-Metal. 

Więcej informacji… 

Obcinak rolkowy do rur stalowych 

Zaprojektowane do obcinania rur stalowych. Posiadają jedno kółko tnące i dwie szerokie rolki, które 
prowadza przecinak w jednej linii oraz usuwają wióry, dzięki czemu uzyskujemy dokładne i czyste ciecie. 

Więcej informacji… 

Klucze nastawne i łańcuchowe do rur 

Klucze do rur Irwin Record to pełna gama narzędzi 
hydraulicznych zaprojektowanych z myślą o uproszczeniu i 
przyspieszeniu pracy. Asortyment oferowanych kluczy do rur, od 
kutych kluczy typu Stillson, aż po lekkie klucze z rodziny Quick-
Wrench, zapewniają pewny chwyt dzięki unikalnemu profilowi 
zębów w kształcie litery V. Główne zalety to: kute szczęki - klucz 
z rozstawem szczęk 2-1/4'', stanowi odpowiednik standardowego 
klucza do rur 14''. Idealny do rur o średnicach do 1-1/2''. 
Doskonały do większości powierzchni, w tym czarnych, 
galwanizowanych, PCV i miedzianych oraz do nakrętek, śrub i 
połączeń. Zęby szczęk obrabiane przez przeciąganie. Szybka 
regulacja szczęki - szybki nastaw, za pomocą jednej ręki, do 
przytrzymania powierzchni roboczej. Konstrukcja z odlewanego 
aluminium - masa mniejsza o 40% w stosunku do standardowego 
żeliwnego klucza do rur 1/4''. Ergonomiczne rękojeści są idealne dla mocnego zacisku i maksymalnego 
komfortu. 

Więcej informacji… 

http://sklep.skladtechniczny.pl/narzedzia-gazowe/4145-zestaw-opalarki-gazowej-do-termokurczy-e4500-hellermanntyton-391-90002-4031026239484.html
http://sklep.skladtechniczny.pl/155-nozyce-do-pretow
http://sklep.skladtechniczny.pl/135-pily-i-brzeszczoty
http://sklep.skladtechniczny.pl/narzedzia-reczne/1932-obcinak-rolkowy-do-rur-stalowych-irwin-t202-734442115564.html
http://sklep.skladtechniczny.pl/144-klucze-nastawne
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Narzędzia do gięcia rur 

Giętarki ręczne i stojące do rur i prętów, przeznaczone do gięcia rur ze stali nierdzewnej do 28 mm (rur 
miedzianych do 42 mm) oraz prętów stalowych do 32 mm.  

Akcesoria do elektronarzędzi 

Wiertła kobaltowe HSS PRO-Co Cobalt do wiercenia w 

stali nierdzewnej 

Wiertła kobaltowe HSS PRO-Co Cobalt DIN 338 przeznaczone są 
do wiercenia w stali nierdzewnej.  

Korpus wierteł HSS PRO-Co wyprodukowany został z wysokiej 
jakości stali szybkotnącej zawierającej 5% kobaltu (Co). Ta 
domieszka gwarantuje wytrzymałość i twardość wiertła w wysokich 
temperaturach pracy (temperatura czerwonego żaru). Dodatkowo 
wytrzymałość na ciepło wydłuża żywotność wiertła. Powierzchnia 
hartowana jest na złoto. Kąt wierzchołka 135szt. Split Point 
zmniejsza nacisk w trakcie wiercenia oraz zapewnia wydajność i 
doskonałe centrowanie. Szlifowana spirala, o przemysłowej jakości, 
gwarantuje precyzyjne wiercenie i szybkie usuwanie urobku. 

Więcej informacji… 

Wiertła tytanowe HSS PRO-TiN do wiercenia w metalu 

Wiertła tytanowe do metalu Irwin HSS Pro-TiN Titanium DIN 338 są 
wyjątkowo szybkie i precyzyjne. 

Korpus wierteł HSS PRO-TiN ze stali szybkotnącej pokryty został 
warstwą azotku tytanu (TiN). Ta domieszka gwarantuje wyjątkową 
wytrzymałość i twardość wiertła (ok. 80 HRC). Dodatkowo powłoka TiN zapobiega nagrzewaniu się wiertła 
(niski współczynnik tarcia). Wytwarzane podczas pracy ciepło przechodzi głównie na wióry oraz chłodziwo. 
Te właściwości sprawiają, że wiertła TiN posiadają bardzo długą żywotność. Prędkość wierteł tytanowych 
jest o 40-60% szybsza od tradycyjnych wierteł ze stali szybkotnącej. Zwiększona jest również prędkość 
podawania o 10-20% bez znacznego zmniejszania trwałości wiertła. Kąt wierzchołka 135szt. Split Point 
zmniejsza nacisk w trakcie wiercenia oraz zapewnia wydajność i doskonałe centrowanie. Szlifowana 
spirala, o przemysłowej jakości, gwarantuje precyzyjne wiercenie i szybkie usuwanie urobku. 

Więcej informacji… 

http://sklep.skladtechniczny.pl/87-wiertla-kobaltowe
http://sklep.skladtechniczny.pl/88-wiertla-tytanowe
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