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Seria NKK

Alternatywa dla spawania
Innowacyjna technika połączeń
Stabilne i trwałe połączenia klejone
Łatwy montaż
Łatwe czyszczenie
Odpowiednie szczególnie dla konstrukcji ze stali nierdzewnej
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Seria NKK

kÉííÉêsáÄê~íáçå Polska Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 195/17
40-153 Katowice
Tel. +48 32 2050947
Fax +48 32 2051572
www.kÉííÉêsáÄê~íáçå.pl
info@kÉííÉêsáÄê~íáçå.pl

kÉííÉêsáÄê~íáçå
Fritz-Ullmann-Str. 9
55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2901-0
Fax +49 6134 2901-33
www.kÉííÉêsáÄê~íáçå.com
info@kÉííÉêsáÄê~íáçå.com

Firma kÉííÉêsáÄê~íáçå oferuje także osprzęt
niezbędny do montażu, instalacji  i sterowa-
nia wibratorów i odbijaków.

kÉííÉê=çÑÉêìàÉ=êçòïáąò~åá~K=pâçåí~âíìà=ëáę
ò=å~ëòóãá=Ççśïá~ÇÅòçåóãá=Ççê~ÇÅ~ãáK

w~ëíçëçï~åáÉW
Klejenie jest alternatywą dla spawania.
Za pomocą konsoli klejonej z serii NKK można
łatwo i solidnie mocować wibratory i odbijaki
do pojemników, silosów, rur lub innych insta-
lacji wykonanych ze stali lub stali nierdzewnej.
Wibratory i odbijaki mogą również być zasto-
sowane do czyszczenia, udrażniania lub
opróżniania. Innowacyjna technika łączenia
przez klejenie nie wymaga działania wysokiej
temperatury powodującej pękanie powłok
oraz gwarantuje spójność konstrukcji.

_ìÇçï~=á=ò~ë~Ç~=Çòá~ł~åá~W
Konsola klejona z serii NKK może być łatwo
montowana bez przerywania procesu pro-
dukcyjnego. Wszystkie niezbędne składniki
są oferowane w zestawie.
Konsola służy jako element łączący wibrator
z konstrukcją. Przed zamocowaniem konsoli
klejonej należy dokładnie oczyścić
powierzchnię styku. Wibratory lub odbijaki
można przymocować do konsoli i uruchomić
już po 12 godzinach.

tł~śÅáïçśÅáW
Konsole klejone znajdują zastosowanie
przede wszystkim w przemyśle spożywczym.
Są one łatwe do czyszczenia. Konsole i
połączenia klejone mogą być po montażu
pomalowane. Ponadto oferujemy konsole
przeznaczone do zastosowania w strefach
ATEX. Skontaktuj się z naszymi ekspertami
w celu doboru wibratora lub odbijaka odpo-
wiedniego do procesu technologicznego.
Możemy przygotować konsolę “szytą na
miarę”, dostosowaną do wymaganego
kształtu i do szczególnej aplikacji.

qÉãéÉê~íìê~=çíçÅòÉåá~W
Montaż: +15 ºC do +40 ºC 
Praca: -20 °C do +100 °C
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k`_ k`o k`q kqm kqp kqh mhi kb^
kbd

kb^=p
kbd=p

kba

khh=d=MNM 18 80 płaskiej

khh=d=MRM 1, 2 3 1, 2, 3, 4, 4i 25, 32 120, 180 8 AL płaskiej

khh=d=NMM 3, 5, 10, 20 10 5, 10, 10i
250, 350
100/01

15 X, 16
18 AL, 25
25 AL, 28 AL

190 504 płaskiej

khh=d=OMM 50, 70 22, 57
15, 29, 29i
55, 108, 108i

48
75/01
50/01

40, 40 AL
55, 55 AL

450
5020
5050
5060

5020
5050

płaskiej

khh=d=PMM 120
126, 250

250i
70/02
54/02

740
50120
50200

50100 płaskiej

khh=d=QMM
50/04
21/04

85 2100 50300
50100
50200
50300

50200 płaskiej

khh=o aä~=éçïáÉêòÅÜåá=ç=âëòí~łÅáÉ=ï~äÅçïóã walcowej

khh=h aä~=éçïáÉêòÅÜåá=ç=âëòí~łÅáÉ=ëíçżâçïóã stożkowej

PKL na NKK K dla likwidacji oklejeń NCR na NKK G dla odpowietrzenia cieczy NTP na NKK R dla poprawy przepływu materiału

Http://www.NetterVibration.pl
mailto:info@NetterVibration.pl
Http://www.NetterVibration.com
mailto:info@NetterVibration.com

