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Technika pohonu sa zaoberá technickými systémami na generovanie pohybu pomocou prenosu sily z 
ozubených kolies a motorov. V priemysle možno pohony nájsť vo všetkých systémoch, ktoré obsahujú 
pohyblivé časti, ako sú čerpadlá, ventilátory, dopravné pásy a mnohé ďalšie. Existujú štyri rôzne typy pohonov: 
elektrický, hydraulický, pneumatický, alebo mechanický.

Materiály, tovar a hotové výrobky sa prepravujú pomocou dopravnej techniky. Predstavuje prepojenie medzi 
prevádzkovými procesmi – či už vo výrobe, spracovaní, distribúcii, skladovaní a vychystávaní – dopravníková 
technika zabezpečuje plynulé procesy. 

Dôležitými komponentmi v dopravnej technike sú kladky, lanové kladky, lanové bubny, trakčné kladky, kruhové 
oceľové reťaze, článkové reťaze, reťazové kolesá a reťazové bubny, dopravníkové pásy, kolesá a koľajnice. 
Dopravníková technika zahŕňa aj interné dopravné systémy, ako sú valčekové dopravníky, rotačné ventily, dopravné 
pásy, korčekové pásové výťahy a pásové dopravníky, ako aj vozidlá a systémy ako vysokozdvižné vozíky, plošinové 
vozíky, žeriavy, automatické nakladacie systémy, dopravné prostriedky bez vodiča, dopravníky obrobkov a vertikálne 
dopravníky, ako sú zdvíhacie stoly, alebo pásové zdvíhače.

Bez týchto dôležitých systémov sa toho vo výrobných podnikoch v pravom slova zmysle veľa nedeje. 
Či už sú to dopravné pásy, korčekové výťahy, dopravné pásy, valčeky, klinové remene, ozubené 
remene, valčekové ložiská, guľôčkové ložiská, klzné ložiská, alebo klzné vedenia – všetko je v 
pohybe, alebo udržuje procesy v chode a funguje len pri správnej údržbe a starostlivosti.

TECHNOLÓGIA POHONOV A DOPRAVNÍKOV
Technika pohonov a dopravníkov zohráva dôležitú úlohu pri 
plynulých procesoch v mnohých oblastiach priemyslu.

S WEICON

všetko zostane

v pohybe!

WEICON ponúka celý rad produktov, ktoré možno použiť v pohonnej 
a dopravnej technike, ktoré pomáhajú udržiavať prevádzkové procesy 
v chode. Či už je to údržba a starostlivosť, mazanie, ochrana, alebo 
opravy.

Naše produkty sú vhodné pre všetky typy pohonov - bez 
ohľadu na to či už hydraulické, pneumatické, elektrické, alebo 
mechanické.

DOPRAVNÁ TECHNOLÓGIA
Dopravníková technika zabezpečuje 
správny tok materiálu v podniku.

TECHNOLÓGIA POHONU
Pohon uvádza do pohybu 
stroje a súčasti strojov.

 s našou 

 WEICON APP 
 Jednoducho nájsť riešenie 

weicon.com/app

Elastické
lepidlá a tmely 16

Mazivá pre náročné podmienky 21

WEICON TOOLS 22-23

3Produkty WEICON pre pohonnú a dopravníkovú techniku2 Produkty WEICON pre pohonnú a dopravníkovú techniku



WEICON Plastické kovy sú 2-zložkové epoxidové živicové 
systémy. Ideálne pre rýchle, lacné a trvalé opravy, nátery, 
lepenie a zalievanie širokej škály materiálov.

pasta | plnená oceľou | certifikované DNV | 
ideálne na opravu rotačných hriadeľov

 WEICON A 

 ► 0,2 kg
 10000002 

 ► 0,5 kg
 10000005 

 ► 2,0 kg
 10000020 

tekutá | plnená oceľou | odolná proti oteru | 
ideálne na opravu rotačných hriadeľov

 WEICON WR 

 ► 0,2 kg
 10300002 

 ► 0,5 kg
 10300005 

 ► 2,0 kg
 10300020 

aplikovať zmiešané
zložkydôkladne a bez bublín

premiešať živicu a tužidlopridať
tužidlo

               Systémy epoxidových živíc

       PLASTICKÉ KOVY   

tekutý | minerálne plnený | mimoriadne odolný proti
opotrebovaniu | odolný proti teplotám do +180°C (+356°F)

 WEICON Keramik BL 

 ► 0,2 kg
 10400002 

 ► 0,5 kg
 10400005 

 ► 2,0 kg
 10400020 

striekateľný | minerálne plnený | mimoriadne odolný proti
opotrebovaniu | odolný proti teplotám do +180°C (356°F)

 WEICON GL  NOVÝ 

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

WEICON GL

WEICON KERAMIK BL

VHODNÝ PRE KOMBINÁCIU
S WEICON KERAMIK BL

VYNIKAJÚCI AKO
KONTROLNÁ VRSTVA

i

 ► rýchle a trvalé opravy 

 ► lepenie 

 ► nátery 

 ► kompenzácia 

 medzery a výplň 
 Oprava rotačného hriadeľa  

 WEICON WR 

 Oprava hnacieho hriadeľa  

 WEICON HB 300 

 Stierka kontúrová Flexy 

10953020

pasta | plnená oceľou | odolná proti vysokým
teplotám, krátkodobo do +280°C (536°F) | 
ideálne na opravu rotačných hriadeľov

 WEICON HB 300 

 ► 0,2 kg
 10450002 

 ► 1,0 kg
 10450010 

 ► 0,5 kg
 10450005 
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 Polstrovanie nohy stroja  

 WEICON CBC 

10953010

 Špirála z nehrdzavejúcej ocele 

 ► 10,0 kg (6,6 l)

 10110110 
 ► 3,0 kg (2,0 l)

 10110030 

WEICON CBC je vhodný pre obkladové a podkladové 
systémy, ktoré sa ťažko zosúlaďujú pri priemyselnom a 
námornom použití. Certifikovaný systém „ABS Product 
Design Assessment“ slúži ako náhrada za tvarovky, ako je 
oceľ, alebo podobné materiály, a zaisťuje priamy kontakt so 
základovými doskami.

 WEICON CBC 
 Chocking Backing Compound 

certifikované ABS | odolný proti vibráciám nárazuvzdorný

Európska výstavná cena
pre kreativitu a inovatívnosť

PLASTICKÉ KOVY

pasta | vysoká pevnosť | plnená keramikou | 
extrémne odolná proti oteru a opotrebovaniu | 
pružná, nárazuvzdorná

 WEICON WP 

 ► 0,2 kg
 10490002 

 ► 2,0 kg
 10490020 

 ► 10,0 kg
 10490100 

pasta | plnená minerálmi | odolná proti oteru |
vysoko odolná proti oderu | ideálne sa hodí na opravy 
dopravných systémov, vodiacich koľajníc a klzných vedení

 WEICON WR2 

 ► 0,2 kg
 10350002 

 ► 0,5 kg
 10350005 

 ► 2,0 kg
 10350020 

pastovitá | plnená minerálmi | odolná proti nárazu |
priľne na mokrom a vlhkom povrchu

 WEICON HP 

 ► 0,2 kg
 10390002 

 ► 0,5 kg
 10390005 

 ► 2,0 kg
 10390020 

tekutý | plnený hliníkom | nekoroduje

 WEICON F2 

 ► 0,2 kg
 10200002 

 ► 0,5 kg
 10200005 

 ► 2,0 kg
 10200020 

 Údržba vibračnej 

 dosky v bani  

 WEICON WP 

 Miešacia špachtľa veľká 

10953003

 WEICON Injektážny packer - súprava 

 ► Set
 10851020 

Systém pre vyplňovanie medzier na mostoch, 
pilieroch, strojoch a zariadeniach.
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POLYURETÁNOVÉ SYSTÉMY

 URETHAN 

WEICON Belt Repair-Kit je 
2-zložkový polyuretánový systém 
na rýchlu opravu, retušovanie a 
poťahovanie gumových povrchov.

 BELT 
REPAIR-KIT

 ► 550
 10851005  

 pracovné 
balenie

 ► 590
 10851015  

 kartuša

Na rozsiahle 

opravy (diery)

Na bodové 

opravy (trhliny)

 ► rýchle spracovanie bez náradia

 ► vysoko elastický, odolný proti opotrebovaniu, nárazu vzdorný a odolný proti oderu 

 ► krátke doby opracovania a spracovania

 ► vysoká chemická a tlaková odolnosť 

 Oprava dopravníkového systému v 

 továrni na výrobu kremeňa  

 Belt Repair-Kit 

 Urethan 45 

tvrdosť Shore: A 45

 Urethan 60 

tvrdosť Shore: A 60

 ► 500 g
 10514005 

 ► 500 g
 10516005 

 Urethan 80 

tvrdosť Shore: A 80

 ► 500 g
 10518005 

 Urethan 85  NOVÝ 

tvrdosť Shore: A 85

 ► 500 g
 10800005 
pracovné balenie

 ► 540 g
 10800540 
     kartuša

► tlmičov vibrácií
► montážnych meradiel
► flexibilných tesnení
► gumených prototypov
► odlievacích foriem a modelov

 Pre výrobu: 

► valcov
► odstredivých čerpadiel
► nádrží
► sklzov a lievikov
► leštiacich bubnov
► miešacích zariadení

 Na nátery: 

► dopravníkových pásov
► plnoprofilových pneumatík
► dopravných valčekov

 Pre opravy: 

► čerpadiel
► zásobníkov
► cyklónov
► skríň
► ukladacích plôch

WEICON Urethan 
sú tiež vynikajúce 
ako izolácia a 
ochrana strojov 
pred vibráciami.

i

 YouTube kanál? 

LIKE

 Poznáte už náš  

 Dávkovacia pištoľ 2K 10:1 

 10653491 
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Špeciálne navrhnuté pre ekonomické zaistenie, upevnenie 
a utesnenie skrutkových, kĺbových a plošných spojov. 
Po vytuhnutí sa vytvorí lepidlo odolné proti vibráciám a 
nárazom, ktoré je odolné proti chemikáliám, rozpúšťadlám 
a teplotám.

1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY

WEICONLOCK®

Design Pat. 00159
88

4

Pen
-System

 ZAISTENIE 
 SKRUTIEK 

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

►►  vyššia viskozita
►►  stredná pevnosť
►►  normálne demontovateľný

 ► 10 ml
 30243110 

 ► 20 ml
 30243020 

 ► 50 ml
 30243150 

zaistenie skrutiek | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

 AN 302-43 

 ► 200 ml
 30243200 

►►  stredná viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30271020 

 ► 50 ml
 30271150 

 ► 200 ml
 30271200 

zaistenie skrutiek a čapov

 AN 302-71 

 UTESNENIE RÚR 

 A ZÁVITOV 

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 AN 305-77 

►►  vysoká viskozita
►►  stredná pevnosť
►►  normálne demontovateľný

 ► 50 ml
 30577150 

 ► 200 ml
 30577200 

 ► 300 ml
 30577300 

tesnenie závitov, schválenie
pre pitnú vodu a DVGW | bez
výstražných symbolov | BAM*

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 159910

►►  stredná viskozita
►►  stredná pevnosť
►►  normálne demontovateľný

 ► 20 ml
 30542020 

 ► 50 ml
 30542150 

tesnenie hydraulických a pneumatických 
systémov | schválené DVGW

 AN 305-42 

 ► 200 ml
 30542200 

sc

hnelle Aushärtung

auch ohne Aktivator

WEICONLOCK
►►  stredná viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30260020 

 ► 50 ml
 30260150 

 ► 200 ml
 30260200 

zaistenie skrutiek pre pasívne materiály** | 
schválenie pre pitnú vodu

 AN 302-60 

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 AN 302-72 

►►  vyššia viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30272020 

 ► 50 ml
 30272150 

 ► 200 ml
 30272200 

zaistenie skrutiek a čapov | odolný proti vysokým 
teplotám | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

►►  extrémne nízka viskozita | kapilárny
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30290020 

 ► 50 ml
 30290150 

 ► 200 ml
 30290200 

zaistenie skrutiek, na dodatočné
zaistenie a na utesnenie vlasových trhlín

 AN 302-90 

* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti
- viď leták M 034-1“Zoznam nekovových materiálov pre použitie v 
kontakte s kyslíkom” (DGUV Information 213-075) BG RCI

** Pasívne materiály:
(pomalé vytvrdzovanie)

► vysoko legovaná oceľ, ► hliník, nikel, zinok, zlato,
► eloxované vrstvy, ► chromátované vrstvy,
► anodické povlaky, ► plasty a keramika
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 UPEVNENIE 
 SPOJENÝCH 
 DIELOV 

►►  stredná viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30610020 

 ► 50 ml
 30610150 

 ► 200 ml
 30610200 

spájanie dielov pre pasívne
materiály** | schválenie pre
pitnú vodu

 AN 306-10 
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

sc

hnelle Aushärtung

auch ohne Aktivator

WEICONLOCK

sc

hnelle Aushärtung

auch ohne Aktivator

WEICONLOCK

►►  vyššia viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30630020 

 ► 50 ml
 30630150 

 ► 200 ml
 30630200 

spájanie dielov pre pasívne
materiály** | BAM* |
schválenie pre pitnú vodu

 AN 306-30 
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

►►  vyššia viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30620020 

 ► 50 ml
 30620150 

 ► 200 ml
 30620200 

spájanie dielov | odolný proti vysokým 
teplotám | bez výstražných symbolov | 
schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM*

 AN 306-20 
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

►►  stredná viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 10 ml
 30638110 

 ► 20 ml
 30638020 

 ► 50 ml
 30638150 

spájanie dielov, ložísk |
ozubených kolies a čapov | rýchle
vytvrdnutie | schválenie pre pitnú vodu

 AN 306-38 
Nach

geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 ► 200 ml
 30638200 

►►  stredná viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30648020 

 ► 50 ml
 30648150 

spájanie dielov |
odolný proti vysokým teplotám |
schválenie pre pitnú vodu | BAM*

 AN 306-48 Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 ► 200 ml
 30648200 

►►  nízka viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 20 ml
 30603020 

 ► 50 ml
 30603150 

 ► 200 ml
 30603200 

spájanie ložísk |
hriadeľov a púzdier

 AN 306-03 

►►  vysoká viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 50 ml
 30660150 

 ► 200 ml
 30660200 

spájanie dielov, ideálny pre opravy opotrebovaných 
ložísk, púzdier a zničených sediel ložísk

 AN 306-60 

 ► 300 ml
 30660300 

 WEICON 
LOCK®

 UTESNENIE PLÔCH 

►►  vysoká viskozita
►►  vysoká pevnosť
►►  ťažko demontovateľný

 ► 50 ml
 30518150 

 ► 200 ml
 30518200 

 ► 300 ml
 30518300 

plošné tesnenie pre vyplňovanie veľkých medzier s okamžitým 
tesniacim účinkom | odolné proti vysokým teplotám

 AN 305-18 

 WEICONLOCK Aktivátor F 

skrátenie času vytvrdzovania

Prípravou povrchu pomocou WEICON Aktivátor F je možné 
dobu vytvrdnutia výrazne skrátiť. Aktivátor sa odporúča aj 
pre všetky pasívne povrchy, avšak v každom prípade pri 
nižších teplotách prostredia (pod +10°C/+50°F) a väčších 
šírkach medzier. Na nekovovom povrchu možno dosiahnuť 
vytvrdnutie len s pomocou aktivátora WEICONLOCK.

 ► 60 ml
 30700060 

pen

 ► 200 ml
 30700200 

sprej

 ► 1 L
 30700501 

tekutý

Doplnkové produkty
1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY

WEICONLOCK®

 Plast-o-Seal® 

trvalo plastické | univerzálne tesnenie
možnosť okamžitej montáže

 ► 90 g
 30000090 

tuba

 ► 120 g
 30000120 

dóza so
štetcom

 ► 230 g
 30000230 

tlakové
balenie

 ► 300 g
 30000300 

kartuša

 Lak na zaistenie skrutiek 

rýchlo zasychajúci | nevodivý | vynikajúca odolnosť proti médiám

žltý: RAL 1021* zelený: RAL 6010* červený: RAL 3000*

*zodpovedá približne uvedeným odtieňom RAL

 ► 30 g
 30021030  

 ► 30 g
 30022030  

 ► 30 g
 30020030  

 ► 60 g
 30021060 

 ► 60 g
 30022060 

 ► 60 g
 30020060 

* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti
- viď. leták M 034-1 “Zoznam nekovových materiálov pre použitie 
v kontakte s kyslíkom” (DGUV Information 213-075) BG RCI

** Pasívne materiály:
(pomalé vytvrdzovanie)

► vysoko legovaná oceľ, ► hliník, nikel, zinok, zlato,
► eloxované vrstvy, ► chromátované vrstvy,
► anodické povlaky, ► plasty a keramika
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 VA 30 Black 

 VA 250 Black 

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
s gumovým plnivom | veľmi vysoká viskozita |
odolné proti vysokým teplotám

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
stredná viskozita | s gumovým plnivom |
odolné proti vysokým teplotám

 ► 12 g
 12603012 

 ► 30 g
 12603030 

 ► 60 g
 12603060 

 ► 500 g
 12603500 

 ► 12 g
 12600012 

 ► 30 g
 12600030 

 ► 60 g
 12600060 

 ► 500 g
 12600500 

vynikajúca
odolnosť proti vlhkosti VA 200 HR 

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
odolné proti vlhkosti | nízka viskozita

 ► 30 g
 12755030 

 ► 60 g
 12755060 

odolné proti vysokej teplote
180°C 356°F

 VA 2500 HT 

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne
požiadavky | odolné proti vysokým
teplotám | veľmi vysoká viskozita

 VA 180 HT 

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
odolné proti vysokej teplote | rýchle vytvrdnutie |
stredná viskozita | slabý zápach

 ► 12 g
 12550012 

 ► 30 g
 12550030 

 ► 60 g
 12550060 

 ► 500 g
 12550500 

 ► 30 g
 12750030 

 ► 60 g
 12750060 

Príprava lepených polyolefínov 
(napr. polyetylén, polypropylén).

 Contact Primer pre polyolefíny 

 ► 10 ml
 12450010 

 ► 100 ml
 12450100 

 ► 1 L
 12450901 

Urýchľovač tvrdnutia na báze acetónu 
pre kyanoakrylátové lepidlá, ak su 
nežiadúce biele výkvety v lepenom 
spoji. Hlavne pre vysoko viskózne 
typy a veľké hrúbky vrstiev.

CA-Aktivátor sprej AC
(na báze acetónu)

 Contact Aktivátor 

 ► 150 ml
 12505150 

WEICON Contact sú sekundové 
lepidlá bez obsahu rozpúšťadiel.

Spájajú rôzne materiály, medzi sebou 
aj navzájom, v priebehu niekoľkých 
sekúnd, napr. kov, sklo, drevo, 
plast, keramika, koža a guma.

1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY

 KYANOAKRYLÁTOVÉ 
 LEPIDLÁ 

Design Pat. 00159
88

4

Pen
-System
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ELASTICKÉ
LEPIDLÁ A
TMELY

 Gasket Maker 

trvalo elastický, špeciálny tmel

Trvalo elastický, špeciálny tmel, 
WEICON Gasket Maker je adhezívny,
trvalo elastický, špeciálny 
tesniaci prostriedok, ktorý tuhne 
prakticky bez zmeny objemu, 
vplyvom vzdušnej vlhkosti.

Tesniaci tmel dobre drží na oceli, 
hliníku, skle, keramike a mnoho ďalších 
materiáloch. Tesniaci tmel má vynikajúcu 
odolnosť proti teplotám, olejom a tukom, 
je odolný proti tlaku, je stabilný proti UV-
žiareniu, nestarne a je trvalo elastický. 
Špeciálny tesniaci tmel je možné použiť
na motory a vodné čerpadlá, 
prevodovky a nápravy, olejové vane a
mnohé iné využitie.

 ► 310 ml
 30101310 
     čierny 

 Black-Seal  

extrémna odolnosť proti olejom a tukom

WEICON Black-Seal je odolný proti
vysokým teplotám (+280°C / +536°F),
bez rozpúšťadla, s vysokou priľnavosťou,
odolávajúci tlaku, odolný poveternostným
vplyvom, starnutiu a extrémne elastický
(rozťažnosť cca. 500%).

Black-Seal je určený na lepenie a
utesnenie tam, kde je vyžadovaná zvlášť
vysoká odolnosť proti olejom a tukom.
WEICON Black-Seal je možné používať
v prevodovkách, ventiloch a krytoch,
olejových vaniach a čerpadlách, vo
vodných čerpadlách, nápravách, 
prírubách, nádržiach a aj v 
mnohých iných oblastiach.

 ► 310 ml
 13051310  

kartuša

 ► 200 ml
 13051200 

tlakové
balenie

 ► 85 ml
 13051085 

tuba

 BLACK-SEAL 

 GASKET 
 MAKER 

Potrebujete 
dávkovaciu 
pištoľ?

Kontaktujte nás!
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www.weicon.de

PER KLICK zum KLEBSTOFF

V 1.21

PortfolioanalyseDOSIERPISTOLEN

 WEICON GMK 
WEICON GMK 2510 je lepidlo na báze 
polychloroprénu (CR) s vysokou počiatočnou 
priľnavosťou pre celoplošné a flexibilné lepenie:

- guma na gumu
- guma na kov

2510
2-zložkové
s vysokou priľnavosťou | trvalo 
elastické | teplotne stále

 ► 324 g
 16200324 

 ► 960 g
 16200690 

 13250002 
 Dávkovacia pištoľ
 špeciál

KONTAKTNÉ LEPIDLÁ
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TECHNICKÉ
 SPREJE A KVAPALINY 

Technické spreje a technické 
kvapaliny sa používajú takmer vo 
všetkých oblastiach priemyslu. 

Používajú sa na starostlivosť a 
ochranu povrchov, na čistenie a 
odmasťovanie, mazanie, uvoľňovanie 
a oddeľovanie a sú nevyhnutnou 
súčasťou každodennej práce.

 W 44 T® Multi-Spray 

multifunkčný olej s viacnásobným účinkom

 ► 400 ml
 11251400 

 ► 500 ml
 11251550 

 AT-44 Allround-Spray 

všestranný sprej s PTFE

 ► 150 ml
 11250150 

 ► 400 ml
 11250400 

 ► 5 L
 15251005 

 ► 5 L
 15250005 

 MoS2 suchý klzný sprej 

suché mazivo

 ► 400 ml
 11539400 

 Silikón-sprej 

mazivo a separátor

 ► 400 ml
 11350400 

 PTFE-sprej 

suché mazanie, výborné klzné vlastnosti

 ► 400 ml
 11300400 

 ► 5 L
 15350005 

dlhodobá katódová protikorózna
ochrana | prelakovateľný | >1050 hodín
v soľnej hmle podľa DIN EN ISO 9227

 Zinkový sprej 

 ► 400 ml
 11000400 

 Top-Lube 

extrémna priľnavosť

 ► 400 ml
 11510400 

 Čistič S 

čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo,
keramiku a mnohé plasty

 ► 500 ml
 11202500 

 Čistič povrchov 

pre prípravu lepených plôch

 ► 400 ml
 11207400 

 ► 5 L
 15200005 

 ► 5 L
 15207005 

odstraňovač tesnení a lepidiel

 Odstraňovač tesnení a lepidiel 

 ► 400 ml
 11202400 

 Elektro-čistič 

čistí a odmasťuje elektronické a
mechanické diely

 ► 400 ml
 11210400 

 ► 5 L
 15212005 

 Šok na hrdzu sprej 

chemický kľúč

 ► 400 ml
 11151400 

 Rozpúšťač hrdze sprej 

6-násobný účinok

 ► 400 ml
 11150400 

 ► 5 L
 15150005 

 Kontakt-sprej 

vytláča vlhkosť |
zabraňuje poklesu napätia

 ► 400 ml
 11152400 

 Zmrazovací sprej 

podchladenie až na -45°C

 ► 400 ml
 11610400 

 Sprej na klinové remene 

vhodný pre silne zaťažené
hnacie remene

 ► 400 ml
 11511400 
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 ANTI          SEIZE 
   MONTÁŽNE PASTY

chráni pred:

  
   UNIVERZÁLNE MAZIVÁ

Chránia pred trením a opotrebovanímr:

► extrémne dlhé intervaly domazávania
► zvýšená funkčná spoľahlivosť a
 zachovanie hodnoty strojových a
 výrobných zariadení
► obmedzenie údržbárskych
 a opravárenských prác
► zlepšenie hospodárnosti

 AL-F 

vysoko kvalitné 
všestranné mazivo

 AL-H 

mazivo odolné vysokým teplotám |
bez zápachu | chuťovo neutrálne

 AL-T 

odolné vysokým teplotám |
dlhodobé mazivo

 ► 350 g
 26550035 

 ► 400 g
 26550040 

 ► 1,0 kg
 26550100 

 ► 5,0 kg
 26550500 

 ► 25,0 kg
 26550925 

 ► 400 g
 26500040 

 ► 1,0 kg
 26500100 

 ► 5,0 kg
 26500500 

 ► 25,0 kg
 26500925 

 ► 400 g
 26600040 

 ► 1,0 kg
 26600100 

 ► 5,0 kg
 26600500 

 ► 25,0 kg
 26600925 

 AL-W 

špeciálne mazivo |
účinné aj pod vodou

 AL-M 

dlhodobé mazivo s MoS2 | vysoká
priľnavosť | odoláva vysokým tlakom

 ► 400 g
 26400040 

 ► 1,0 kg
 26400100 

 ► 5,0 kg
 26400500 

 ► 25,0 kg
 26400925 

 ► 400 g
 26450040 

 ► 1,0 kg
 26450100 

 ► 5,0 kg
 26450500 

 ► 25,0 kg
 26450925 

 Anti-Seize 

dlhodobá ochrana proti korózii,
zadreniu a opotrebovaniu | Teplotná odolnosť: 
-180°C až +1.200°C

 Anti-Seize High-Tech 

bez kovov | Teplotná odolnosť: 
-40°C až +1.400°C

► koróziou - zahryznutím - 
 opotrebovaním
► stick-slip, vyhladením povrchu
► oxidáciou a koróziou z pnutia
► elektrolytickými reakciami
 („zvarenie za studena“)

pre vysoko 
namáhané diely

aj pri vysokých 
teplotách

 Teplotná odolnosť: 

 -180°C až +1.450°C 

 Medená pasta 

ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko 
namáhané diely pri vysokých teplotách | Teplotná odolnosť: 
-20°C až 1.100°C

 Anti-Seize Nikel 

montážna pasta pre extrémne podmienky |
Teplotná odolnosť: -30°C až +1.450°C

 ► 120 g
 26000012 

dóza so 
štetcom

 ► 400 g
 26000040 

kartuša

 ► 450 g
 26000045 

dóza

 ► 500 g
 26000050 

dóza so 
štetcom

 ► 1,0 kg
 26000100 

dóza

 ► 10,0 kg
 26000910 

vedierko

 ► 120 g
 26100012 

dóza so 
štetcom

 ► 400 g
 26100040 

kartuša

 ► 450 g
 26100045 

dóza

 ► 500 g
 26100050 

dóza so 
štetcom

 ► 1,0 kg
 26100100 

dóza

 ► 10,0 kg
 26100910 

vedierko

 ► 120 g
 26200012 

dóza so 
štetcom

 ► 400 g
 26200040 

kartuša

 ► 450 g
 26200045 

dóza

 ► 500 g
 26200050 

dóza so 
štetcom

 ► 1,0 kg
 26200100 

dóza

 ► 10,0 kg
 26200910 

vedierko

 ► 120 g
 26050012 

dóza so 
štetcom

 ► 400 g
 26050040 

kartuša

 ► 450 g
 26050045 

dóza

 ► 500 g
 26050050 

dóza so 
štetcom

 ► 1,0 kg
 26050100 

dóza

 ► 10,0 kg
 26050910 

vedierko

 MAZIVÁ PRE NÁROČNÉ PODMIENKY 

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 136173
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               Epoxidharz-Systeme

                     WEICON TOOLS   

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

mm mm2 Ømm Art.-No.

145 61 0,5 - 6
(20 - 10 AWG)

4 - 28 50057328

 No. S 4 - 28 Multi 

Vyvíjame, vyrábame a distribujeme vysoko kvalitné odizolovacie
náradie a ďalšie špeciálne nástroje pre priemysel a profesionálnych
užívateľov už 50 rokov.

Každoročne prezentujeme toto náradie po celom svete na viac
ako 40-tich veľtrhoch a výstavách. Neustále udržiavame kontakty
s našimi zákazníkmi, ktorí nás informujú o nových vývojových
trendoch vo svojich pracovných procesoch, a preto nám 
poskytujú nápady pre nové, alebo vylepšené WEICON TOOLS. 

Táto výmena informácií vytvára proces, ktorý pravidelne vedie k 
inováciám a zmenám v produktoch, čo nám umožňuje neustále 
ponúkať našim zákazníkom dokonale navrhnuté a najmodernejšie 
riešenie, ktoré potrebujú.

®
www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –

SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

mm mm2 Art.-No.

170 107
0,2 - 6

(24 - 10 AWG)
51000005

úspora miesta pri zafixovaní klieští po skončení práce

►►  automatické odizolovacie kliešte
►►  nastaviteľný doraz dĺžky odizolovania (5 - 12 mm)
►►  integrovaný, dobre prístupný bočný nôž na
 strihanie vodičov až do Ø 2 mm

 No. 5 

mm Cu/Al Cu/Al Art.-No.

150 90         < 35 mm2         < 50 mm2 52000035

 Nožnice na káble No. 35 

strihanie - odizolovanie - lisovanie

►►  2-zložkové rukoväte pre zvýšenú bezpečnosť
►►  vysoký strihací výkon
►►  nože vyrobené zo špeciálnej nerezovej ocele

Odizolovacia funkcia je integrovaná v kryte

►►  odizolovanie všetkých bežných flexibilných a pevných 
 vodičov s prierezom medzi 0,5 a 6 mm²
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WEICON produkty pre 

TECHNOLÓGIA 
POHONOV A
DOPRAVNÍKOV
Art.-No. 10906819

G
er

m
an

 Quality

Industria

l g
ra

d
e

 

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com
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ALTIS Slovakia s.r.o.
Záturčianska 66

SK-036 01 Martin

tel.: 0915 447 613

info@weicon-sk.sk


