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Nastawne wycinaki do otworów
Wykonanie
Wycinak do otworów wyposażony w 1 nóż HSS-E
(cięcie ciągnione do 5 mm).
Zastosowanie
Na wiertarkach stacjonarnych. Do wycinania
otworów, krążków i pierścieni.

Wskazówka:
Nie stosować na maszynach szybkoobrotowych! 
Nie stosować do obróbki drewna!

19015 101
Typ Liliput
Wykonanie
Zakres cięcia 18-80 mm, Ø chwytu 10 mm.

19015 103
Typ00
Wykonanie
Zakres cięcia 30-200 mm, Ø chwytu 12 mm.

19015 104
Typ 00
Wykonanie
Zakres cięcia 30-200 mm, chwyt MK 2.

19015 105
Typ 00 
Wykonanie
Zakres cięcia 30-200 mm, chwyt MK 3.

19015 106
Typ 00a
Wykonanie
Zakres cięcia 30-400 mm, chwyt MK 3.

19015 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
             typ                         zakres        Ø chwytu           chwyt                                                                                                                                                            19015            …
                                                mm                  mm               MK                                                                                                                                                                                      
         Liliput                               18-80                       10                     –                                                                                                                                                                                                 101
                 00                            30-200                       12                     –                                                                                                                                                                                                 103
                 00                            30-200                         –                     2                                                                                                                                                                                                 104
                 00                            30-200                         –                     3                                                                                                                                                                                                 105
              00a                            30-400                         –                     3                                                                                                                                                                                                 106

19015 104

Noże i uchwyty na noże do wycinaków do otworów

    Zastosowanie dla typu                                                                                                                                       Lilliput                       00 + 00a                                  00a                
                                                                                                                                                                                   19026            …           19027            …              19028            …
    Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                  
     Nóż, z cięciem ciągnionym, do blach do 5 mm,                                                                                                                                    101                             101                                             
     metali kolorowych i lekkich stopów, z wysoko wydajnej stali szlachetnej                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Nóż, ukośny, do metalu do 5 mm,                                                                                                                                                           102                             102                                             
     z wkładkami węglikowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Dodatkowy uchwyt na nóż, do noży ukośnych o numerach końcowych 101 i 102.                                                                                                     #     104                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Nóż, do materiałów uszczelniających, płyt z tworzywa sztucznego,                                                                                           #     105                     #     105                                             
     skóry itd. o grubości do ok. 10 mm, z wysokowydajnej stali szybkotnącej                                                                                                                                                                          
     ze stopem ze stali szlachetnej.                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Nóż, do tworzywa sztucznego do ok. 30 mm, oraz                                                                                                                       #     106                             106                                             
     pertinax, pleksi itd., z wysokowydajnej stali szybkotnącej ze stopem ze stali szlachetnej.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Nóż, do tworzywa sztucznego do ok. 30 mm, oraz                                                                                                                       #     107                             107                                             
     novotex, pertinax, pleksi itd., z wkładkami węglikowymi.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Dodatkowy uchwyt na nóż, do noży prostych o numerach końcowych 105, 106 i 107.                                                                                              #     109                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Nóż, wersja wzmocniona do blach do ok. 12 mm                                                                                                                                                                                                                      111
     i otworów o Ø od ok. 34 do ok. 150 mm, z wysokowydajnej stali                                                                                                                                                                                                                 
     szybkotnącej ze stopem ze stali szlachetnej.                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Specjalny uchwyt na nóż, do noży z wysokowydajnej stali szybkotnącej o numerze końcowym 111.                                                                                                                   #     112

       19026 101-102                       19027 101-102

19026 105                       19027 105

19026 106-107                  19027 106-107

           19028 111

19015

19026 - 19028

   Al<10%Si        Al>0%Si          Cu        St<520N      St<750N      St<900N     St<1100N    St<1200N    St<1400N    <45HRC    <55HRC    <60HRC    <67HRC      VA<900N     VA&gt;900N    stop Ti      GG(G)     tw. szt.

HSS-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      35-50             35-50          25-40        25-30           25-30          22-25          22-25           22-25           22-25              -                 -                 -                 -               16-19              16-19              -           16-24       35-50
wkładki węglikowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      60-90             60-90          45-70        45-54           45-54          40-45          40-45           40-45           40-45              -                 -                 -                 -               28-34             28-34              -           28-42       70-90
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Microjet System minimalnego smarowania (MMS)

Wykonanie
Minimalny system smarujący do bezpośredniego
montażu na maszynie. 
Można wybierać pomiędzy sterowaniem systemu
poprzez istniejącą sieć elektryczną maszyny (24V
lub 230V) lub napędzaniem go oddzielnym przewo-
dem pneumatycznym. 
Strumień powietrzno-olejowy jest oddzielnie
sterowany i ustawiany niezależnie od siebie. 
Połączenie wyjście urządzenia: 
2-fazowy wtyk łącza D D=25 mm. 
Wizualny wskaźnik poziomu napełnienia.
Zalety:
- odpadają koszty usuwania odpadów chłodziwa

smarującego
- odpadają koszty konserwacji i czyszczenia
- niskie zapotrzebowanie na smar
- dokładna praca
- czyste warunki pracy
- odciążenie personelu obsługującego
- aktywna ochrona środowiska
- łatwa, pewna i czysta obsługa
- optymalne zamówienie środka smarującego
- wysoka jakość obróbki
Zakres dostawy:
- 3/2-drogowy rozdzielacz ręczny
- reduktor ciśnienia i manometr do kontroli ciśnienia

oleju
- zawór bezpieczeństwa
- napełniacz płynu G 1/2 cala
- konsola stojąca
- 1 litr oleju specjalnego
Akcesoria: 
kątowniki montażowe, dokładna instrukcja obsługi
ze schematem połączeń.
Opcjonalnie: 
elektryczna kontrola poziomu napełnienia poprzez
włącznik poziomu.

Zastosowanie
Do tokarek, wiertarek, frezarek, pił i obróbki blach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       urządzenie podstawowe                                                                                                                                                                                                               19100            …
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         przez 2-krotny blok zaworowy 24 V DC                                                                                                                                                                                                                         #     101
         przez 2-krotny blok zaworowy 230 V                                                                                                                                                                                                                              #     102
         przez 2-krotny blok zaworowy pneumatyczny                                                                                                                                                                                                            #     103

19100

Jetspray - System minimalnego smarowania (MMS)
Wykonanie
Jetspray działa bez pompy, jest kompaktowym 
i zajmującym mało miejsca urządzeniem. Urządzenie
nadaje się do wszystkich maszyn (centrum obróbkowe,
frezarki, wiertarki, pilarki itp.). Montaż i połączenie
mogą być przeprowadzone w ciągu kilku minut.
- Optymalne i oszczędne wykorzystanie z KKS
- Prosta, oddzielna regulacja przepływu chłodziwa 

i doprowadzanie powietrza
- Punktowo dokładne smarowanie narzędzi przez

jedną lub dwie dysze
- Dłuższa żywotność narzędzi
- Unikanie kosztów utylizacji KKS
- Wszystkie części ze stali nierdzewnej
- Różne długości węża ssącego
- Mocna elektromagnetyczna stopa pryzmatyczna 

z włączaniem/wyłączaniem

19095 101-109
Zakres dostawy:
1 pojedynczy system natryskowy z wysokiej jakości
wężem LOC-LINE, 1 zawór sterujący, 1 wąż
ciśnieniowy, 1 wąż ssący chłodziwa i 1 mocny
elektromagnes (włączany/wyłączany).

19095 201-209
Zakres dostawy:
1 podwójny system natryskowy z wysokiej jakości
wężem LOC-LINE, 1 zawór sterujący, 1 wąż
ciśnieniowy, 1 wąż ssący chłodziwa i 1 mocny
elektromagnes (włączany/wyłączany).

19095 101-109

19095 201-209

                                                                                                                                                                                     pojedynczy system natryskowy                podwójny system natryskowy          
     długość węża segmentowego          wąż sprężonego powietrza              przewód ssący                                              19095            …                                   19095            …
                                                 mm                                                     m                                     m                                                                                                                                    
                                                        203                                                             2                                           2                                                             #     101                                                 #     201
                                                        273                                                             2                                           2                                                             #     105                                                 #     205
                                                        375                                                             2                                           2                                                             #     109                                                 #     209

19100

19095

System minimalnego smarowania │ Kurek do chłodziwa
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Kurek do chłodziwa
Wykonanie
Z magnesem trwałym 260 N, giętki wąż o długości
300 mm, regulowany kurek. Podłączenie węża R 1/4
cala ewent. końcówką LW 8.
Zastosowanie
Kurek do chłodziwa można przyczepić w dowolnym
miejscu obrabiarki lub bezpośrednio na materiale
obrabianym.

19350

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                19350            …
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  101

19102 103-104
19104

Akcesoria do minimalnego systemu smarującego Microjet (MMS)

19103 101
Ręczny przełącznik wybierakowy
Wykonanie
W komplecie z magnesem przytrzymującym i przewodem
sterowniczym 4-2 wąż DUO, długość 3000 mm.
Zastosowanie
Do manualnego sterowania urządzeniem Microjet system
minimalnego sterowania, nr kat. 19100 101-103.

19102 101
Jednostka natryskowa do toczenia, wiercenia 
i frezowania
Wariant 1 na 1 stanowisko natryskowe
Wykonanie
1x 2-fazowy wtyk łącza Ø 25 mm,
1x rura VA, długość 180 mm z uchwytem magnetycznym,
1x wąż przegubowy z tworzywa sztucznego, długość 250 mm,
1x obsada dyszy, prosta, 1x dysza Ø 8 mm.

19102 102
Jednostka natryskowa do toczenia, wiercenia i
frezowania
Wariant 2 na 2 stanowiska natryskowe
Wykonanie
1x 2-fazowy wtyk łącza Ø 25 mm,
1x rura VA, długość 180 mm z uchwytem magnetycznym,
1x sztuka Y,
2x wąż przegubowy z tworzywa sztucznego, długość 250 mm,
2x obsada dyszy, prosta,
2x dysza Ø 8 mm.

19102 103
Jednostka natryskowa do pił taśmowych 
od wysokości taśmy
27-34 mm

Wykonanie
1x 2-fazowa mufa łącząca Ø 25 mm,
3x kapilar Ø 0,45 mm, 
1x wąż zewnętrzny Ø 10 mm,

długość 3500 mm,
1x główka rozpryskowa z trzema źródłami natrysku.

19102 104
Jednostka natryskowa do pił do 400 mm
Wykonanie
1x 2-fazowa mufa łącząca Ø 25 mm,
1x kapilar Ø 0,45 mm, 
1x wąż zewnętrzny Ø 8 mm,długość 2000 mm,
1x kolanko 90°,
1x 2-fazowa dysza Ø 10 mm.

19104 105-110
przedłużacz 25/25
Wykonanie
1x wąż Microjet,
1x wąż kapilarny Ø 1 mm,
2x 2-fazowa mufa łącząca Ø 25 mm 

(obustronna).

19105 101-102
Olej specjalny

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                         długość       zawartość                             19103            …        19102            …        19104            …        19105            …
                                                                                                    m                       l                                                                                                                                                           
   Ręczny przełącznik wybierakowy                                                 -                          -                                         #     101                                                                                                                  
   Jednostka natryskowa Wariant 1                                                  -                          -                                                                               #     101                                                                            
   Jednostka natryskowa Wariant 2                                                  -                          -                                                                               #     102                                                                            
   Jednostka natryskowa do brzeszczotów pił taśmowych            -                          -                                                                               #     103                                                                            
   Jednostka natryskowa do brzeszczotów                                    -                          -                                                                               #     104                                                                            
   Przewód przedłużający                                                                   1                          -                                                                                                                     #     105                                      
   Przewód przedłużający                                                                   2                          -                                                                                                                     #     106                                      
   Przewód przedłużający                                                                   3                          -                                                                                                                     #     107                                      
   Przewód przedłużający                                                                   4                          -                                                                                                                     #     108                                      
   Przewód przedłużający                                                                   5                          -                                                                                                                     #     109                                      
   Przewód przedłużający                                                                   6                          -                                                                                                                     #     110                                      
   Olej specjalny                                                                                      -                         1                                                                                                                                                           #     101
   Olej specjalny                                                                                      -                         5                                                                                                                                                                   102

19102 - 19105

19350

19103

19102 101-102
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    Komplet zestawów 1/4 cala
    8 odcinków węża po 90 mm
    3 złącza gwintowe NPT 1/8 cala
    3 złącza gwintowe NPT 1/4 cala
    3 dysze okrągłe Ř 1,5 mm
    3 dysze okrągłe  Ø 3,0 mm
    3 dysze okrągłe  Ø 6,0 mm
    1 wtryskiwacz 5 x Ř 1,5 mm
    1 wtryskiwacz 7 x Ř 1,0 mm
    1 dysza płaska 25 x 0,8 mm
    1 kurek ze złączem segmentowym
    1 rozgałęzienie Y
    1 kleszcze monterskie

    Komplet zestawów 1/2 cala
    6 odcinków węża po 140 mm
    4 złącza gwintowe NPT 3/8 cala
    4 złącza gwintowe NPT 1/2 cala
    2 dysze okrągłe  Ø 6 mm
    2 dysze okrągłe  Ø 9 mm
    2 dysze okrągłe  Ø 12 mm
    1 dysza 90° Ø 9 mm
    1 dysza 90° Ø 12 mm
    2 dysze płaskie 32 x 4,2 mm
    2 dysze płaskie 63 x 2,8 mm
    1 kurek ze złączem segmentowym
    2 przedłużki po 95 mm
    2 pierścienie zaciskowe
    1 rozgałęzienie Y
    1 kleszcze monterskie

                                                                                                                                                                                                                                         1/4 cala                
   Zestaw + Elementy pojedyncze                                                                                                                                                                                    19358            …
                                                                                                                                                                                                                                                                     
    Zestaw składa się z:                                                                                                                                                                                                                                                                 
    2 odcinki węża po ok. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                              
    po 1 sztuce dyszy okrągłej Ø 1,5 / 3 i 6 mm                                                                                                                                                                                                                        
    po 1 sztuce złącze gwintowe NPT 1/8 cala i 1/4 cala                                                                                                                                                                                          101
    2 węże po ok. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                              104
    7,5 m wąż w 55 częściach po 140 mm                                                                                                                                                                                                                   106
    1 pakiet po 4 sztuki złącze gwintowane NPT 1/8 cala                                                                                                                                                                                         110
    1 pakiet po 4 sztuki złącze gwintowane NPT 1/4 cala                                                                                                                                                                                          111
    1 pakiet po 4 sztuki dysza okrągła Ø 1,5 mm                                                                                                                                                                                                         112
    1 pakiet po 4 sztuki dysza okrągła Ø 3,0 mm                                                                                                                                                                                                        113
    1 pakiet po 4 sztuki dysza okrągła Ø 6,0 mm                                                                                                                                                                                                        114
    1 pakiet po 2 sztuki dysza płaska Ø 0,8 mm                                                                                                                                                                                                          115
    1 pakiet po 2 sztuki dysza przegubowa Ø 1 120 mm x 16                                                                                                                                                                                  120
    1 opakowanie zawierające:                                                                                                                                                                                                                                                     
    po 1 sztuce dyszy płaskiej 12 x 1,0 i 12 x 1,5 mm                                                                                                                                                                                                              
    po 1 sztuce wtryskiwacza 5 x Ø 1,5 i 7 x Ø 1,0 mm                                                                                                                                                                                              124
    1 pakiet po 2 sztuki rozgałęzienie Y                                                                                                                                                                                                                         128
    1 pakiet po 4 sztuki przedłużenie po 95 mm z pierścieniem zaciskowym                                                                                                                                                 #     131
    1 układ pierścieniowy z 15 dyszami bocznymi                                                                                                                                                                                                       132
    1 pakiet po 2 sztuki zawór zwrotny                                                                                                                                                                                                                          135
    1 pakiet po 2 sztuki zawór odcinający z gwintem zewnętrznym 1/4 cala                                                                                                                                                         136
    1 pakiet po 2 sztuki zawór odcinający z przyłączem segmentowym                                                                                                                                                                  138
    1 pakiet po 4 sztuki kolanko węża 1/4 cala                                                                                                                                                                                                    #     139
    1 pakiet po 4 sztuki przedłużenie z pierścieniem zaciskowym 1/4 cala                                                                                                                                                    #     140
    1 pakiet po 4 sztuki element węża z otworem płuczkowym 1/4 cala                                                                                                                                                         #     141
    1 pakiet po 4 sztuki kolanko węża 1/4 cala                                                                                                                                                                                                           145

Elastyczne węże z tworzywa sztucznego do chłodziwa
F
Wykonanie
Do dowolnego skracania lub
wydłużania. Odporne na wibracje,
wąż nie zniekształca się.
Nierdzewne i odporne na chemikalia 
i rozpuszczalniki. Dysze, rozgałęzienia
i złącza śrubowe łatwo wymienne.

19357 101
Zestaw 1/4 cala, 
29 części,
w skrzynce z tworzywa 
sztucznego.

19357 102
zestaw 1/2 cala, 
33 części,
w skrzynce z tworzywa 
sztucznego.

19357 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                  zestawy              zawartość                                                                                                                                                                                                 19357            …
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      zestaw 1/4 cala                29 części                                                                                                                                                                                                                                             101
      zestaw 1/2 cala                33 części                                                                                                                                                                                                                                              102

19357 102

19358 101
zestaw 1/4 cala, 7 części

19358 104-145
Elementy pojedyncze 1/4 cala

19357 - 19359

Węże do chłodziwa │ Dysza zimnego powietrza 

Kontynuacja .
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                                                                                                                                                                                                                                    1/2 cala                
   Zestaw + elementy pojedyncze                                                                                                                                                                                  19359            …
                                                                                                                                                                                                                                                                
   Zestaw składa się z:                                                                                                                                                                                                                                                               
   2 odcinki węża po ok. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                           
   po 1 sztuce dyszy okrągłej Ø 6 / 9 i 12 mm                                                                                                                                                                                                                      
   po 1 sztuce złącze gwintowe NPT 3/8 cala i 1/2 cala                                                                                                                                                                                        101
   2 węże po ok. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                            104
   7,5 m wąż w 59 częściach po 140 mm                                                                                                                                                                                                                 106
   1 pakiet po 4 sztuki złącze gwintowane NPT 3/8 cala                                                                                                                                                                                       110
   1 pakiet po 4 sztuki złącze gwintowane NPT 1/2 cala                                                                                                                                                                                       111
   1 pakiet po 4 sztuki dysza okrągła Ø 6 mm                                                                                                                                                                                                         112
   1 pakiet po 4 sztuki dysza okrągła Ø 9 mm                                                                                                                                                                                                         113
   1 pakiet po 4 sztuki dysza okrągła Ø 12 mm                                                                                                                                                                                                       114
   1 pakiet po 2 sztuki dysza płaska Ø 4,2 mm                                                                                                                                                                                                       115
   1 pakiet po 2 sztuki dysza płaska Ø 2,8 mm                                                                                                                                                                                                       116
   1 opakowanie zawierające:                                                                                                                                                                                                                                                  
   po 1 sztuce dyszy płaskiej 18 x 2,0 i 18 x 3,2 mm                                                                                                                                                                                                           
   po 1 sztuce wtryskiwacza 7 x Ø 2,0 i 5 x Ø 3,2 mm                                                                                                                                                                                           124
   1 opakowanie zawierające:                                                                                                                                                                                                                                                  
   po 1 sztuce dyszy 90°- Ø 6 / 9 i 12 mm                                                                                                                                                                                                                            
   1 sztuka dyszy płukającej 90°                                                                                                                                                                                                                                125
   1 pakiet po 2 sztuki rozgałęzienie Y                                                                                                                                                                                                                       127
   1 pakiet po 2 sztuki redukcja na 1/4 cala                                                                                                                                                                                                            129
   1 pakiet po 2 sztuki rozgałęzienie Y z redukcją na 1/4 cala                                                                                                                                                                              130
   1 pakiet po 4 sztuki przedłużenie po 95 mm z pierścieniem zaciskowym                                                                                                                                              #     131
   1 układ pierścieniowy z 15 dyszami bocznymi                                                                                                                                                                                             #     132
   1 pakiet po 2 sztuki zawór zwrotny                                                                                                                                                                                                                        135
   1 pakiet po 2 sztuki zawór odcinający z gwintem zewnętrznym 1/2 cala                                                                                                                                                      136
   1 pakiet po 2 sztuki zawór odcinający z przyłączem segmentowym                                                                                                                                                               138
   1 pakiet po 4 sztuki kolanko węża 1/2 cala                                                                                                                                                                                                 #     139
   1 pakiet po 4 sztuki przedłużenie z pierścieniem zaciskowym 1/2 cala                                                                                                                                                 #     140
   1 pakiet po 4 sztuki element węża z otworem płuczkowym 1/2 cala                                                                                                                                                      #     141
   1 pakiet po 4 sztuki kolanko węża 1/2 cala                                                                                                                                                                                                         145

Elastyczne węże z tworzywa sztucznego do chłodziwa

19359 101
zestaw 1/2 cala, 7 części.

19359 104-145
Elementy pojedyncze 1/2 cala

19357 - 19359

Dysza zimnego powietrza
Wykonanie
- Proste przyłącze powietrza (3-8 bar)
- Wylot zimnego powietrza na niebieskim 

podzespole (- 48°)
- Wylot ciepłego powietrza na czerwonym 

podzespole (+ 100°)
Zakres dostawy:
- Dysza powietrza z płytką magnetyczną
- Zawór kulkowy

- Przyłącze szybkozłącza sprężonego powietrza 
3/8 cala

- Tłumik
- Wąż przegubowy 1/2 cala z dyszą okrągłą
Zastosowanie
Punktowe chłodzenie / podgrzewanie.
Efektywne zastosowanie 
chłodzenia, gdzie nie są 
wymagane smary i chłodziwa.

19356

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         złącze węża przegubowego              złącze sprężonego powietrza                                                                                                                                          19356            …
                                                cale                                                         cale                                                                                                                                                                    
                                                         1/2                                                                  3/8                                                                                                                                                                             101

19356

Kontynuacja .
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Oleje smarujące
ß
Wykonanie 
Produkt dostosowany do chłodziwa smarującego
HHW, tym samym nie jest możliwe zmieszanie 
z emulsją (demulgujący). Nie pozostawia kleistych
resztek na prowadnicach, co znacznie wydłuża
żywotność emulsji. 

Zastosowanie 
Demulgujący olej specjalny do prowadnic łoża
obrabiarek. Produkt można stosować także jako olej
hydrauliczny wg. DIN 51524/2 i jako olej przekład-
niowy. 

19302

                                                                                                                                                                                        
           zawartość                   lepkość          gęstość           temp. zapłonu                                        19302            …
                           l         kinematyczna       przy 15 °C                               °C                                                                
                            10                               68                0,876                                230                                                             101
                            10                             220                0,891                                240                                                             102

Sztyfty smarujące/pasty chłodząco-smarujące do stali szlachetnej
ß
Zastosowanie 
Do skrawania ciężkiego do gwintowania, przeciąga-
nia i rozwieracania dokładnego otworów. Zakres
stosowania: Wysokostopowa stal węglowa, stopy
chromowo-niklowe, VA, stal austeniczna, ferrytyczna
chromowo-niklowa, tytan, mangan.

19304 101 
Sztyft smarujący 
Wykonanie 
Przyczepny do ostrza. 

19304 102-103 
Pasta chłodząco-smarująca 
Wykonanie 
W puszce. 

19304 101

                                                                                                                                                                                        
                                                                      zawartość                                                                       19304            …
                                                                                     g                                                                                                
                              Sztyft smarujący                             300                                                                                                 101
         Pasta chłodząco-smarująca                             120                                                                                                 102
         Pasta chłodząco-smarująca                             750                                                                                                 103

19304 102-103

Uniwersalne oleje chłodząco-smarujące
ß
Wykonanie 
Nie zawierają chloru i olejów mineralnych. Wysokiej
jakości uniwersalny olej chłodząco-smarujący 
na bazie surowców naturalnych. Niskie zużycie
narzędzi, oszczędne w użyciu. 
Zastosowanie 
Do średniego po najcięższe skrawanie. 

Wskazówka:
Nadaje się także do systemu minimalnego 
smarowania (MMS).

19306 101

                                                                                                                                                                                        
                                   zawartość       zawartość                                                                                   19306            …
                                                ml                       l                                                                                                            
              rozpylacz                 300                      –                                                                                                              101
            tryskawka                    500                         –                                                                                                              102
                kanister                         –                         5                                                                                                              103
                kanister                         –                    10                                                                                                  104

19306 102

19306 103-104

19306

19304

19302

Chłodziwo smarujące │ Oleje smarujące  │ Sztyft smarujący │ Pasty chłodząco-smarujące │ Olej chłodząco-
smarujący │ Koncentraty szlifierskie │ Koncentraty chłodząco-smarujące │ Mieszalniki kanistrowe i beczkowe

Chłodziwo smarujące
ß
Wykonanie 
Środek chłodzący i smarujący z bardzo wysoką
ochroną przed korozją spełniający najwyższe
wymagania. Półprzezroczysta emulsja. Zwiększony
stan żywotności w porównaniu ze standardowymi
chłodziwami. Produkt dostosowany do olejów
smarujących HHW 68 i 220 (demulgujących).
Bardzo łagodny dla skóry, wartość pH 
przy 5 % ok. 9,3.   

Zastosowanie 
Nie pieniący, bardzo dobrze nadaje się do maszyn
CNC w dużymi naciskami. Może być stosowany we
wszystkich maszynach. Stosunek składników mieszan-
ki 1:25 (4 %ig) dla skrawania lekkiego do 1:10 (10 %ig)
w przypadku skrawania bardzo ciężkiego. 

Wskazówka:
Nie jest substancją niebezpieczną, bez chloru,
azotynów i formaldehydów. Wysokie zabezpieczenie
przed korozją także przy niskich stężeniach 
(od 3 %). Wartość refraktometryczna 1,3. Klasa
zagrożenia skażeniem wody 2.

19300

                                                                                                                                                                                        
           zawartość                                                                                                                                  19300            …
                           l                                                                                                                                                           
                            10                                                                                                                                                                    101
                            25                                                                                                                                                                    102

19300
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Koncentraty szlifierskie
Wykonanie 
Syntetyczny koncentrat szlifierski o wysokiej
ochronie przed korozją spełniający najwyższe
oczekiwania. Emulsja jest przezroczysta dzięki
czemu spełnia wymogi szlifowania przezroczyste-
go. Zwiększony stan żywotności w porównaniu ze
standardowymi chłodziwami. Bardzo łagodny dla
skóry. Wysokie zabezpieczenie przed korozją także
przy niskich stężeniach (od 2 %).
Zastosowanie 
Do szlifowania najróżniejszych materiałów. Stosunek
składników mieszanki 1:40 (2,5 %owy). Także jako
dodatek do wody pod ciśnieniem lub jako dodatko-

wa ochrona przed korozją jak również jako środek
stabilizujący. 
Wskazówka:
Bez chloru, azotynów i formaldehydów. Nie jest
substancją niebezpieczną. Wartość refraktome-
tryczna 2,1. Klasa zagrożenia skażeniem wody 2.

19308

                                                                                                                                                                                        
    zawartość                                                                                                                                         19308            …
                     l                                                                                                                                                                  
                  10                                                                                                                                                        101
                  25                                                                                                                                                        102

19308

Koncentraty chłodząco-smarujące
ß
Wykonanie
Emulgowany wodą uniwersalny środek chłodząco-
smarujący. 
Zastosowanie
Do wszystkich prac cięcia, skrawania i odkształce-
nia.

Uwaga:
Nie zawiera azotków, silikonu i fenolu.

19360 101

                                                                                                                                                                                        
                            zawartość                                                                                                                 19360            …
                                             l                                                                                                                                          
         kanister                      10                                                                                                                                                101
           beczka                    210                                                                                                                                         #     102

Mieszalnik kanistrowy i beczkowy
ß
Wykonanie- 
- mieszalnik dla wszystkich wielkości opakowań.
- Wysoka efektywność a jednocześnie łatwość

obsługi.
- Można mieszać wszystkie rozpuszczalne w wodzie

koncentraty środków chłodząco smarujących
(zakres koncentratów od 1-16 %).

- Dzięki zastosowaniu 5 różnych rur ssących 
i połączeń śrubowych można bez problemu
przymocować do wielkości beczek 5 kg, 10 kg, 
25 kg, 60 kg i 200 kg.

- Działa zgodnie z zasadą pompy stalowej (zasada
Venturiegi) i nie potrzebuje zasilania prądem.

Zakres dostawy: 
5 Rusry ssące, 
2 Adaptery śrubowe zamykające do kanistrów, 
1 Zamknięcia gwintowe do beczek, 
1,5 m przeźroczystego węża.

Zastosowanie
Dzięki precyzyjnemu dawkowaniu umożliwiane jest
ekonomiczne zastosowanie emulsji.
Stosunek mieszania można precyzyjnie regulować
pokrętłem (oznaczanie stężenia odbywa się przy
pomocy ręcznego refraktometru, patrz nr kat. 
19370 101).

19366

1. Przewód przepustowy emulsji
2. Regulator stężenia
3. Zawór kulkowy
4. Obudowa aluminiowa
5. Rura ssąca (5 różnych długości)
6. Złączka wody sieciowej

                                               
                                                                                                                                                               19366            …
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                    101

19360

19366
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Refraktometr
Wykonanie
Zakres pomiarowy 0-32 %. Z regulowanym okula-
rem, dokładność odczytu 0,2 %, w torbie.

Zastosowanie
Do szybkiego i dokładnego określana stężenia
mieszalnych z wodą środków chłodząco-sma-
rujących i wielu innych roztworów w różnych
obszarach zastosowań.

19370

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               19370            …
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                             101

Tester pH cieczy TESTO 206-PH1 

.
Wykonanie
- kombinacja °C i pH
- szybki, dokładny, łatwy
- pewnie dzięki automatycznemu rozpoznaniu

wartości końcowych
- mocny, odporny na zabrudzenia
Zastosowanie
Zmiany w jakości chłodziwa smarującego mogą
zostać wykryte na drodze samodzielnej kontroli 
i w razie potrzeby można je skorygować. Między
innymi, należy sprawdzać tu wartość pH. Wartość
pH chłodziwa smarującego powinna zgodnie 
z instrukcjami producenta wynosić 7,7 do 9,2 pH.
Ten pomiar musi zostać przeprowadzony przy
zastosowaniu koncentratu oraz jeden raz w tygodniu
w przypadku emulsji użytkowych. 
W przypadku szybko spadającej wartości pH istnieje
ryzyko korozji, słaba biostabilność powiązana 
z niewystarczającą trwałością narzędzia (dodatkowe

koszty), uciążliwość zapachowa i zagrożenia dla
zdrowia. 
Należy wdrożyć odpowiednie działania przy spadku
wartości pH 0,2 pH, a wymiana chłodziwa sma-
rującego przy spadku wartości wynoszącym 0,5 pH.

33970 101
Zestaw instrumentów TESTO 206-pH1
Zakres dostawy:
Jednoręczny przyrząd pomiarowy pH/°C, sonda
pH1 do cieczy, osłona do przechowywania wy-
pełniona żelem, TopSafe i uchwyt na pasek/ścianę.

33970 102
Zestaw startowy TESTO 206-pH1
Zakres dostawy: 
Jednoręczny przyrząd pomiarowy pH/°C, sonda
pH1 do cieczy, osłona do przechowywania wy-
pełniona żelem, butelkami kalibracyjnymi 250 ml
4+7, TopSafe i uchwyt na pasek/ścianę. 

33970

                                                                                                                                                                                        
                                                                  typ                                                                                       33970            …
                                                                                                                                                                                        
       Zestaw instrumentów TESTO 206-pH1                                                                                                      101
               Zestaw startowy TESTO 206-pH1                                                                                                      102

  Dane techniczne:           TESTO 206-pH1                              
  Czujnik:                            elektroda pH                                    NTC
  Zakres pomiaru:                   0...14 pH                                               0...60 °C (krótkotrwale do +80 °C maks. 5 min.)
  Dokładność +/- 1 cyfra:    +/- 0,02 pH                                       +/- 0,4 °C
  Rozdzielczość                  0,01 pH                                            0,1 °C
  Kompensacja:                  Autom. kompensacja temperatury   Autom. kompensacja temperatury
  Takt pomiaru:                   2 pomiary na sekundę                     2 pomiary na sekundę
  Wymiary:                          197 x 33 x 20 mm                            197 x 33 x 20 mm

33970 

19370

Pielęgnacja emulsji │ Refraktometr │ Tester pH │ Skimmer taśmowy │ Smar do gwintów
Środek chłodząco-smarujący do gwintów

19367 101
Wykonanie
Zawartość walizki:
- termometr do określenia temperatury próbki
- kubek z tworzywa sztucznego do pobierania próbki
- puste butelki do pobierania próbki, 3 sztuki
- paski testowe do pomiaru azotynu, 100 sztuk
- paski testowe do pomiaru azotanu, 100 sztuk
- paski testowe do pomiaru twardości całkowitej, 

100 sztuk
- paski testowe do pomiaru pH, 100 sztuk
- protokół kontrolny emulsji
- walizka z tworzywa sztucznego z wkładką z pianki

i wgłębieniem do zamocowania refraktometru 
(nie zawarte w zakresie dostawy, zob. nr kat.
19370 101).

Zastosowanie
Do wszystkich pomiarów wg TRGS 611.

19368 101
Paski testowe do pomiaru azotynu
Wykonanie
Opakowanie = 100 sztuk.

19368 102
Paski testowe do pomiaru azotanu
Wykonanie
Opakowanie = 100 sztuk.

19368 103
Paski testowe do pomiaru twardości całkowitej
Wykonanie
Opakowanie = 100 sztuk.

19368 104
Paski testowe do pomiaru pH
Wykonanie
Opakowanie = 100 sztuk.

19368 101

19368 102

19368 103

19368 104

                                                                                                                                                                                        
                                                                                opakowanie =                      19367            …        19368            …
                                                                                              sztuk                                                                                 
 Pielęgnacja emulsji - walizka                                                    -                                     101                                      
 Paski testowe do pomiaru azotynu                                     100                                                                           101
 Paski testowe do pomiaru azotanu                                     100                                                                           102
 Paski testowe do pomiaru twardości całkowitej                100                                                                           103
 paski testowe do pomiaru pH                                              100                                                                           104

Pielęgnacja emulsji - walizka z paskami testowymi19367 - 19368

19367 101
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Skimmer taśmowy i taśmy zapasowe
19372
Wykonanie
Zwarta budowa, montaż w pionie lub w pozycji
ukośnej do 30°. 
Taśma skimmera zamknięta o szerokości 45 mm,
statyw magnetyczny, wydajność tłoczenia 
ok. 2 - 6 l/h powierzchniowo.
Zalety:
- dłuższa żywotność dla środków chłodząco-

smarujących
- przedłużone odstępy między wymianami
- wyraźnie mniejsze koszty eksploatacji

Zastosowanie
Do konserwacji środków chłodząco-smarujących 
w obrabiarkach, centrach obróbczych, 
tokarkach CNC itp.

19372

                                                                            Skimmer taśmowy                Zapasowe taśmy skimmera               
  głębokość zanurzenia (ET)                                                   19372           …                                   19374            …
                                         mm                                                                                                                                         
                                         160                                                                  101                                                        101
                                         260                                                                  102                                                        102

19374

  Dane techniczne:                          
  Zasilanie:                                        230 V, 50 Hz, prąd przemienny
  Kabel przyłączeniowy:                    1,3 m, z zasilaczem sieciowym 12 V
  Napęd:                                            silnik reduktorowy 12 V, 4 W, 100% ED
  Głębokość zagłębienia (ET):           Do wyboru 160 mm, 260 mm
  Opcjonalnie:                                    Późniejsze zmiany w głębokości zagłębienia przez wymianę  
                                                          dolnego drążka teleskopowego oraz taśmy
  Wydajność taśmy:                           ok. 2 - 6 l/h oleju powierzchniowego
  Spust:                                              wąż przegubowy 1/2 cala
  Waga:                                              ok. 2 kg

19372 - 19374

Smar do gwintów
Wykonanie 
W postaci poręcznego sztyftu. 
Zastosowanie 
Natłuszcza gwinty co powoduje lepszy poślizg.
Zapobiega zerwaniu zwojów gwintu. 

19378

                                                                                                                                                                                        
    zawartość                                                                                                                                         19378            …
                    g                                                                                                                                                                  
                600                                                                                                                                                        101

19378

Chłodziwo smarujące do gwintów
Wykonanie
Środki smarująco-chłodzące do cięcia na bazie
oleju mineralnego. Bez chloru, silikonu, PCB 
i rozpuszczalników. 
Zastosowanie
Do obróbki stali i stali nierdzewnej.

19379 101 
Akafil 
Olej chłodząco-smarujący 
Zastosowanie
Doskonałe wyniki zwłaszcza podczas gwintowania,
formowania gwintów i rozwiercania w obróbce
ręcznej. 

19379 102 
Akawax 
Wysokiej wydajności smar do cięcia 
Zastosowanie 
Niezbędny, jeśli nie można zapewnić smarowania
olejami płynnymi, zwłaszcza podczas gwintowania 
i piłowania nad głową. Bez rozchlapywania i kapania.

19379 101 19379 102

                                                                                                                                                                                        
                typ        zawartość       zawartość                                                                                       19379            …
                                           ml                      g                                                                                                                
              Akafil                      210                         –                                                                                                                    101
          Akawax                           –                    350                                                                                                                   102

19379

Inklusive
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Hak do wiórów
Wykonanie
Z okrągłą tarczą ochronną.

19397

                                                                                                                                                                                        
    długość całkowita         długość haka                                                                                            19397            …
                      ok. mm                         mm                                                                                                                   
                                420                             300                                                                                                                         201
                                620                             500                                                                                                                         202

Tarcze ochronne
19380
Wykonanie
W komplecie ze stopką magnetyczną o sile
przyczepności ok. 40 kg i paraboliczną, przestawną
tarczą z akrylu. Bardzo elastyczne i przestawne we
wszystkie kierunki.

19381
Tarcza zapasowa

19380

Zastosowanie
1 narzędzie - 2 korzyści: 
1. Usuwanie wiórów,
2. zbieranie drobnych części.
W nierdzewnym metalowym pręcie magnes porusza
się w dwie strony. Silny magnes przyciąga wióry
metalowe - po pociągnięciu guzika wióry spadają. 

19390

                                                                                       
                  długość                              19390            …
                         mm                                                        
                             400                                                   101

Elektromagnetyczny podnośnik wiórów

                                                                                                                                                                                        
     wielkość tarczy                                                                                         19380            …             19381            …
                         mm                                                                                                                                                         
                  200 x 250                                                                                                        101                               101
               250 x 300                                                                                                                     102                               102
               300 x 400                                                                                                                     103                       #     103

19397

19390

19380 - 19381

Płyn chłodząco-smarujący │ Tarcze ochronne │ Elektromagnetyczny podnośnik wiórów │
Hak do wiórów

Płyny chłodząco-smarujące
d
Wykonanie
Płyny obróbkowe Ferrofluid i Alufluid chłodzą 
i smarują równocześnie. Płyny obróbkowe nie
zawierają siarki i chloru i odpowiadają przepisom
UE wg TRGS. Nie zawierają toksyn zgodnie ze
szwajcarską ustawą  środkach trujących. Wolne 
od VOC.
Zalety:
- bez narostów
- dłuższa żywotność narzędzi
- lepsze powierzchnie 

21495
Ferrofluid
Zastosowanie
Płyn obróbkowy do stali.
Zapobiega powstawaniu narostów. 

21496
Alufluid
Zastosowanie
Płyn obróbkowy do aluminium, stopów alumini-
um, miedzi, mosiądzu, brązu, nowego srebra 
i wielu in.

21495 21496 

                                                                                                                                                                                        
    pojemnik                                                                                                         21495            …        21496            …
              litry                                                                                                                                                                    
               0,5                                                                                                                        201                         201
               5,0                                                                                                                        202                         202

21495 - 21496


