Produkty & Usługi

| PL
DE ||

2

| www.plarad.de |

Zawartość

Przedsiębiorstwo

4

Połączenie śrubowe

6

Zakrętarki
DE1/DE · DA2 · DP1/DP

8

Agregaty hydrauliczne

18

Elektryczne Agregaty hydrauliczne
IQ · XB · TAX · Dual Power

20

Pneumatyczne agregaty hydrauliczne
X · IQ

34

Manualna pompa hydrauliczna

38

Klucze hydrauliczne
MSX/MX-EC · FSX · K · HPR

40

Produkty ATEX

56

Napinacze hydrauliczne
PSE · PSD

58

Wzmacniacze momentu
XVR · XVK

62

Dodatki

64

Technika pomiarowa
GMV 2 · TC1

66

Usługi

68

3

Zastrzega się możliwość zmian. Za błędy drukarskie i informacyjne,
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Ilustracje są orientacyjne.
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Przedsiębiorstwo

Jakość

made in Germany

Przedsiębiorstwo

Najlepsza technika
połączeń śrubowych
Od 1962 Maschinenfabrik Wagner jest marką Plarad świadczącą wysoką jakość,
innowacyjność i niezawodność w dziedzinie techniki połączeń śrubowych.
Średnie firmy i globalne korporacje z różnych branż polegają na naszej wiedzy,
jeśli chodzi o niestandardowe rozwiązania w dziedzinie techniki połączeń śrubowych. Nasi Klienci korzystają z naszej elastyczności i doświadczenia, które tworzymy systematycznie od początku lat '60.
Nowej generacji systemy montażowe firmy Plarad są jeszcze węższe , mocniejsze
i lżejsze niż ich poprzednicy. Dzięki stałemu rozwojowi naszych produktów, jesteśmy gotowi stawiać kolejny krok do przodu. Potrzeby klientów i wymagania rynku
to nasz bodziec do działania.
We wdrażaniu nowych produktów , mamy nie tylko na uwadze wysoką jakość, ale
również skupiamy się na działaniu i obsłudze, poprzez prowadzone szeroko zakrojone badania na stanowiskach badawczych. Rezultat: nowa generacja produktów
do połączeń śrubowych, nie tylko spełnia najwyższe wymagania techniczne ale i
najwyższe standardy.
Z ośmiu linii produktów, od ręcznych wzmacniaczy momentu obrotowego, aż do
automatycznych systemów połączeń śrubowych, oferujemy najszerszy asortyment
na rynku. Możecie Państwo korzystać z doskonale dopasowanych urządzeń i odbierać wszystkie produkty dla połączeń śrubowych z jednego źródła.
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Połączenie śrubowe

Połączenie śrubowe
Wiele czynników wpływa na połączenia śrubowe i na
wynik dokręcania.

Tarcie łba
Sprężenie

Długość sprężana
Osiadanie

Tarcie gwintu

Rozkład obciążeń

Skok gwintu

Obróbka powierzchni

Siła
naprężająca

2
1

Zakres
elastyczny

3

Smarowanie

Moment skręcający/Kąt obrotu

Hydrauliczne napinanie

Dokręcanie na zadany moment

Zakres
ponadelastyczny

Zakres
plastyczny

Droga

Połączenie śrubowe
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Nasze rozwiązania
1

Dokręcanie na zadany moment

l W większości przypadków połączeń skręcanych stosuje
l

l
l
l

2

się metodę na zadany moment.
Ponieważ w tej metodzie tarcie gwintu i łba/podkładki
utrudniają uzyskanie precyzyjnej wartości siły naprężenia,
bardzo ważne jest stosowanie dokładnych narzędzi o
małych tolerancjach.
Osiąga się dużą prędkość skręcania.
Metoda ta jest łatwa w zastosowaniu.
W ograniczonej przestrzeni stosuje się lekkie i kompaktowe
narzędzia.

Napinanie hydrauliczne

l Ponieważ nakrętka nie jest kręcona pod obciążeniem,

brak obciążeń skręcających w śrubie.

l Po osiągnięciu zadanej siły naprężenia można

nakrętkę dokręcić bez obciążenia. Siła naprężenia
osiągana jest precyzyjnie.
l Różnice między współczynnikami tarcia nie
odgrywają żadnej roli.
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Dokręcanie na zadany moment i kąt obrotu

l Metoda dokręcania na zadany moment i kąt obrotu jest
l
l
l
l
l

dokładniejsza niż metoda dokręcania na zadany moment.
Zdefiniowany obrót śruby daje w wyniku automatycznie
dokładność osiąganej siły naprężającej.
Sterowanie przebiega z zastosowaniem techniki
mikroprocesorowej bezpośrednio w pompie.
Osiąga się wyższą jakość połączeń skręcanych.
Wszystkie wyniki skręcania są zapamiętywane i mogą być
przechowywane przez kontrolę jakości przez dłuższy czas.
Sterowanie procesem dokręcania przebiega bez
zewnętrznych czujników i w związku z tym bez dodatkowych
kabli prowadzących do klucza.

Za pomocą napinacza
hydraulicznego, siła rozciągająca działa na śrubę,
która się wydłuża.

Zakrętarki

Zakrętarka elektryczna

DE1 & DE1plus

!
a
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Nowa generacja

Zalety DE1 i DE1plus w skrócie:

napęd swobodnie
obrotowy o 360°

l Nowa przekładnia - cieńsza, krótsza,

lżejsza

l Nowe sterowanie: - dla bardziej

dokładnego dokręcania

l Nowy wyświetlacz z wieloma

dodatkowymi funkcjami- wygodna
obsługa oraz obszerny wyświetlacz

l Funkcja PreSet, 50 miejsc pamięci

Przekonstruowania
przekładnia
bezwibracyjna
praca

Nowo opracowana DE1plus posiada
rozszerzoną funkcjonalność obecnej
wersji standardowej DE1. Innowacyjne
oprogramowanie umożliwia
dodatkowe funkcje:
l Moduł – momentu obrotowego
l Moduł – kąta obrotu
l Moduł – momentu obrotowego/kąta

napęd swobodnie
obrotowy o 360°

obrotu

l Moduł – wskaźnik pomiaru kąta obrotu
l Moduł – kontrolny (sprawdzający)

Wielofunkcyjny wyświetlacz
DE1plus

Typ
Ogranicznik momentu
obrotowego
Moment wstępny
Kąt obrotu
Wskaźnik pomiaru kąta
obrotu

9

Zakres
(Nm)

DE1-10 / DE1plus-10
DE1-20 / DE1plus-20
DE1-30 / DE1plus-30
DE1-36 / DE1plus-36
DE1-48 / DE1plus-48

do

do

do

do

do

1 000
2 000
3 000
3 600
4 800
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Zakrętarka elektryczna

DEA/DEM

automatycza/manualna
Dwubiegowa
przekładnia
Elektroniczny selektor
momentu 99, delikatne
gradacje/wyświetlacz
cyfrowy.

Napęd cichy i
wolny od drgań
Obrotowy
napęd o
360°
Typ

Zakres (Nm)

DEA/DEM 65

do

6.500

DEA/DEM 80

do

8.000

DEA/DEM 120

do

12.000

Ergonomiczny
uchwyt

Moment obrotowy do 12.000 Nm
l Do ciągłego zastosowania w montażu, utrzymania ruchu

i produkcji.

l Plarad DEM z manualną 2-biegową i DEA z automaty-

czna przekładnią .

l Technologia drgań chroni mięśnie i stawy użytkownika,

skutecznie zapobiega występowaniu chorób wibracyjnych.

l Niewielki ciężar i wyrafinowanie ergonomiczny profil

zapewnia doskonałą obsługę.

Zakrętarka elektryczna
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DE Wyposażenie

Praca w zagłębieniach i w miejscach
trudno dostępnych możliwa jest dzięki
zastosowaniu osprzętu przedłużającego.

Swobodny
obrót o 360°

Przekładnia offsetowa umożliwia
obracanie nakrętek do 150 mm na
długich prętach gwintowanych.

Przekładnia kątowa DE:
Optymalna praca w
miejscach normalnie
niedostępnych dzięki
niskiej wysokości.
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Zakrętarka akumulatorowa

DA2

Zakrętarka akumulatorowa
Zoptymalizowana przekładnia

Nastawy siły

Moc napędu silnika
bezszczotkowego

Elegancki,
ergonomiczny profil

Automatyczne
blokowanie i
zwalnianie rękojeści

Aktywny wyświetlacz
pojemności baterii
Technologia
SafetyCell

Nowa definicja wszechstronnego zastosowania
Po osiągnięciu ustalonego momentu obrotowego, zakrętarka akumulatorowa automatycznie luzuje się i jest gotowa do następnego zakręcania.
Aktywny 2-poziomowy wyświetlacz informacji naładowania baterii,
podczas zakręcania zapobiega fałszowania zadanych wartości przy
zbyt niskim poziomie naładowania baterii.
Przycisk uruchamiający z funkcją bezpieczeństwa 0/1 logiki zapewnia,
że jest gwarantowany raz nastawiony moment obrotowy (nawet po
długotrwałym użytkowaniu i pracy w rękawiczkach).

Typ		

Zakres (Nm)

DA2-05		

130 - 550

DA2-10		

180 - 1 000

DA2-20		

220 - 2 000

DA2-30		

330 - 3 000

DA2-36		

380 - 3 600

DA2-48		

500 - 4 800

Zakrętarka akumulatorowa
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Niezawodna jakość Plarad do 4 800 Nm
l łatwa obsługa

l jeszcze cieńsza i lżejsza niż poprzednio
l automatyczne blokowanie
l zintegrowana funkcja swobodnego obrotu
Oświetlenie robocze LED.

l aktywny wskaźnik ładowania akumulatora
l dostępne w 6 wielkościach do 4 800 Nm
l opcjonalnie: Oprogramowanie do diagnostyki usterek

(DSS) z blokadą i diagnostyką narzędzi

Zawiera dwa litowo-jonowe
akumulatory 5 Ah.

Zakrętarka akumulatorowa do szyn DA1
Budowa torów - łatwiejsza
niż kiedykolwiek
l Mobilna i wszechstronna
l Lekka

l Łatwość obsługi

l Mocna i dokładna

l Dwustopniowy wskaźnik aktywnego ładowania
l Dowolnie pozycjonowane oświetlenie robocze

l W zestawie dwa akumulatory litowo-jonowe 5.0Ah
l W zestawie ładowarka (230 V, 50/60 Hz,

lub US wersja 110 V, 50/60 Hz)

Zakrętarka pneumatyczna

DP1 nowa generacja
l Krótsza i cieńsza niż poprzednio.
l 5 modeli pokrywa zakres momentu

125-3.600 Nm.

l Do ciągłego zastosowania

w montażu, utrzymaniu ruchu
i produkcji.

l Technologia o niskiej wibracji

chroni mięśnie i stawy.

l Niewielki ciężar i wyrafinowanie,

ergonomiczny profil zapewnia
doskonałą obsługę.

l Napęd może być obracany o 360 °.

Typ		

Zakres (Nm)

DP1-05

do

500

DP1-10

do

1.000

DP1-20

do

2.000

DP1-30

do

3.000

DP1-36

do

3.600

15

!
a
w
No

16

Zakrętarka pneumatyczna

DPA/DPM

automatycza/manualna
Przekładnia
dwubiegowa

Napęd o swobodnym
obrocie o 360°

Wolny od udarów, wibracji
i o niskim poziomie hałasu

Typ		

Zakres (Nm)

DPA/DPM 47			

bis

4.700

DPA/DPM 65			

bis

6.500

DPA/DPM 80			

bis

8.000

Dopracowany ergonomiczny
kształt

Na zapytanie do 12.000 Nm.

Wykonanie ATEX. Wersja
w przemyśle naftowym i
gazowniczym
(II 2GD c IIB T5)
oraz w górnictwie
(I M2 c).

Momenty skręcające do 12.000 Nm
l Do ciągłego zastosowania w montażu, utrzymaniu

ruchu i w produkcji

l Klucze pneumatyczne Plarad są skonstruowane specjalnie do

trudnych i różnorodnych zadań, także dla wrażliwych obszarów
zastosowań w przemyśle naftowo-gazowym i górnictwie.

l Plarad DPM z manualną i Plarad DPA z automatyczną

przekładnią 2-biegową.

Dokładna nastawa realizowana jest przy pomocy jednostki
serwisowej

l Zastosowana technologia obniżenia wibracji chroni mięśnie

i stawy pracowników, efektywnie przeciwdziała powstaniu
syndromu drgającego ramienia.

l Ograniczona do minimum waga, oraz dopracowany

ergonomiczny kształt umożliwiają dobrą obsługę.

Zakrętarka pneumatyczna
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DP Wyposażenie
Praca w zagłębieniach i w miejscach
trudno dostępnych możliwa jest
dzięki zastosowaniu osprzętu przedłużającego.

Swobodny
obrót o 360°.

Przekładnia offsetowa umożliwia pracę w trudno
dostępnych miejscach i obracanie nakrętek do
150 mm na długich prętach gwintowanych.

Przekładnia kątowa DE: Optymalna
praca w miejscach normalnie niedostępnych dzięki niskiej wysokości.

Agregaty hydrauliczne

Agregaty hydrauliczne
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Agregaty hydrauliczne

Dla każdego połączenia śrubowego
Nasze wytrzymałe, agregaty hydrauliczne charakteryzują się stałą szybkością przepływu, aż do ostatecznego
ciśnienia 800 bar i sprawdziły się w ciężkich warunkach pracy. Od lekkich standardowych urządzeń poprzez
sterowane mikroprocesorem w pełni zautomatyzowane jednostki po jednostki specjalne, Plarad oferuje dla
każdego wymogu odpowiednie urządzenia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.

IQ-VAX 2 WZ X32

IQ-VAX 3,5 DM-DW X32

IQ-VAX 2 Z-X32 110V

XB 1

XB 2 Z

XB 2

X2 P-Z

TAX

IQ VAX 2 WZ Dual
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Elektryczne agregaty hydrauliczne

Agregaty elektryczne

Wysoka technologia
l Pełny automat

l Dokumentacja

l Metoda: moment + kąt

obrotu
l Dual-Agregat

Wyposażenie

przegląd

Podstawowy
l Kompaktowy, mały,

lekki i ekonomiczny

Szybkie

l Więcej połączeń skręcanych

w tym samym czasie: produkty
Plarad są do 3 razy szybsze
niż inne produkty.

Agregaty Plarad
Inne agregaty

Niezawodne

l Precyzyjne i pewne

wyniki skręcania, ponieważ
proces skręcania jest
całkowicie kontrolowany i
sterowany techniką 		
mikroprocesorową.

Pewne

l Dzięki dokumentacji Plarad

można udowodnić, że wykonano pewne połączenia
śrubowe. Dokumentacja
jest szczególnie cenna w
przypadku reklamacji
produktowych.

Elektryczne agregaty hydrauliczne

TAX 1-1500-X32

IQ-VAX 2-Z-D 1500-X32

(dla napinaczy hyraulicznych)

Modele specjalne
np. z momenten + kąt
obrotu

z dokumentowaniem

(Moment/Kąt))

IQ-VAX 1-Z-X32

Pełny automat

bez dokumentowania

XB-VAX 2-X32

(Dual-Power elektr.)

IQ-VAX 3,5-X32

(Moment/Kąt)

Pełny automat

IQ-VAX 3,5-Z-D 1500-X32

(Dual-Power elektr.)

IQ-VAX 2-X32

21

IQ-VAX 2-Z-X32

XB-VAX 2-Z-X32

IQ-VAX 3,5-Z-X32

XB-VAX 3,5-X32

Manualny
XB 1

XB 2

XB 1-Z

XB 2-Z

XB 3,5

XB 3,5-Z

Prędkość
Lekkie

l Optymalna relacja wydajnośc/

waga: przechowywanie oleju
w korpusie silnika gwarantuje
optymalną wagę przy
maksymalnej wydajności.

Do pracy ciągłej

l Agregaty nie przegrzewają

		
		
		
		
		
		

się dzięki zanurzeniu silnika
w zbiorniku oleju. Obudowa
silnika jest zbiornikiem oleju.
Nie jest potrzebny dodatkowy
zbiornik. Silnik, pompa i olej
chłodzone są jednocześnie.

Długowieczne

l Innowacyjne, opatentowane

technologie, i elementy konstrukcyjne oraz dobór materiałow najwyższej jakości,
umożliwiają wyjątkowo długowieczną pracę.

Elektryczne agregaty hydrauliczne

Agregaty

Klasa Hightech!

Silnik zalany olejem zapobiega przegrzewaniu się urządzenia, poza
tym, optymalna konstrukcja pozwala na łatwą obsługę i gwarantuje
niewielki ciężar.

IQ-VAX
l W pełni automatyczny z precyzyjnymi i pewnymi wynikami

skręcania

l dokumentowanie
l Systemy pomiarowo-sterownicze
l metoda moment obrotowy/kąt obrotu

23
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Elektryczne agregaty hydrauliczne

W pełni automatyczna technologia VAX
oferuje użytkownikowi absolutne bezpieczeństwo

Agregat

Wydajność

IQ-VAX 3,5-X32

3,5 l/min 		 35 kg

IQ-VAX 1-Z-X32

5,3 / 0,75 l/min 		 26 kg

IQ-VAX 2-Z-X32

8,0 / 1,2 l/min 		 32 kg

IQ-VAX 3,5-Z-X32

13,2 / 3,0 l/min 		 36 kg

Wyciąg z danych technicznych.

Waga *

* gotowy do pracy

Technika mikroprocesorowa
steruje różnymi metodami
skręcania

Odporna na warunki budowlane
wytrzymała rama konstrukcyjna
do ochrony agregatu

Wskaźnik ciśnienia
na displeju i ocena
jakości skręcania
przez potwierdzenie
statusu

Zredukowany
poziom halasu

Elektryczne agregaty hydrauliczne

Pełna automatyka

25

Dokumentowanie

l Z naciśnięciem przycisku bezpośrednio do

l Wyposażenie Plarad „Dokumentacja“ umożliwia

Złożone strategie
skręcania

Praca równoległa

osiągnięcia celu: VAX-automatycznie kontroluje i kończy pracę przy osiągniętym momecie, również przy wielokrotnym skręcaniu w
pełni automatycznie i wyświetla osiągnięte

parametry na pilocie zdalnego sterowania.
l Pracownik jest odciążony i wyeliminowane
są błędy obsługi.

zapamiętywanie wszystkich osiągniętych
momentów dokręcania i dodatkowych kątów
obrotu w jednostce obsługowej.
l Po przeniesieniu danych do komputera służą
one jako trwały dokument procesów skręcania.

l Praca równoległa dwóch, lub większej ilości

l Np. Moment-kąt obrotu-plus: Tutaj różnice

współczynników tarcia nie odgrywają
żadnej roli. Siła sprężająca osiągana jest
niezawodnie.

kluczy (MX-EC lub FSX).
l Przy pracy równoległej automatyka gwarantuje
szybkie uzyskanie pewnego wyniku skręcania,
co zabezpiecza przed nieszczelnościami.

Opcjonalne akcesoria

Dodatkowy zbiornik oleju
rozszerza zakres stosowania
agregatów.

Złączki hydrauliczne, adaptery
i przewody są dostepne w
różnych wykonaniach.

Wszystko bezpiecznie zapakowane w wózku transportowym
Plarad.

Elektryczne agregaty hydrauliczne

Agregaty

silny standard

XB 1

dla serwisu mobilnego

l

XB 1
Mała waga powoduje, że pompa jest idealna dla serwisu
mobilnego.

l

XB 2
Pompa posiada wszystkie zalety serii XB.Wyróżnia się dużą
prędkością.

l

XB 3,5
Najwyższa prędkość pompy XB 3.5 umożliwia jej zastosowanie
tam, gdzie jest bardzo duży zakres prac z połączeniami
skręcanymi.
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Elektryczne agregaty hydrauliczne

XB 2

Miejsce do
nawinięcia kabli

do dóżnorodnych zastosowań

Rama ochronna
umożliwia zastosowanie w trudnych
warunkach

Główny zawór
znajduje się w
strefie chronionej

Zewnętrzny filtr oleju (przy XB 2 i XB 3,5)
oraz konstrukcja przyjazna serwisowi
ułatwiają przeprowadzenie przeglądu

Zoptymalizowana
technika zaworów

Możliwość stosowania
jednego, lub kilku kluczy
hydraulicznych w technice
jedno i dwuwężowej

Elektryczne agregaty hydrauliczne

Agregat

Wydajność

Waga *

XB 1

0,8 l/min

20 kg

XB 2

1,2 l/min

29 kg

XB 3,5

3,5 l/min

33 kg

XB 1-Z

5,4 / 0,8 l/min

24 kg

XB 2-Z

8,0 / 1,2 l/min

31 kg

XB 3,5-Z

13,2 / 3,0 l/min

35 kg

XB-VAX 2

1,2 l/min

32 kg

XB-VAX 2-Z X32

8,0 / 1,2 l/min

32 kg

XB-VAX 3,5

3,5 l/min

35 kg

Wyciąg z danych technicznych. (Wartości dla wykonań 230V
50 Hz, lub 400V 50Hz). Dostępne wykonania dla innych
napięć.
* gotowy do pracy

XB 3,5

do zastosowania w produkcji
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Elektryczne agregaty hydrauliczne

31

TAX Agregat do
napinaczy hydraulicznych
Miejsce do
nawinięcia kabli

Agregat

Wydajność

Waga *

TAX 1-1500-X32

0,4 l/min (1.500 bar) 31 kg

TAX 3,5-1500-X32 1,0 l/min (1.500 bar) 40 kg
Wyciąg z danych technicznych.
* gotowy do pracy

l Agregat przeznaczony jest do napinaczy hydraulicznych

do 1.500 bar ( opcjonalnie do 2.100 bar ).

l Na wyświetlaczu umieszczone są informacje o liczbie

godzin pracy i aktualne parametry.

l Kompaktowa budowa z właściwą zasadą

wzrostu ciśnienia.
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Elektryczne agregaty hydrauliczne

Dual Power

Klucze hydrauliczne

Agregat

Wydajność

Waga *

IQ-VAX 2-ZD 1500-X32

8,0 / 1,2 l/min (bei 800 bar)		
8,0 / 0,4 l/min (bei 1.500 bar)

40 kg

IQ-VAX 3,5-ZD 1500-X32

13,2 / 3,0 l/min (bei 800 bar)		
13,2 / 1,0 l/min (bei 1.500 bar)

42 kg

Wyciąg z danych technicznych.

* gotowy do pracy

800 bar

Agregatem IQ-Dual Power
można zasilać zarówno
klucze hydrauliczne, jak
i napinacze hydrauliczne

1.500 bar

(opcja do 2.100 bar)

Napinacze hydrauliczne

Elektryczne agregaty hydrauliczne

Oprócz pracy przy skręcaniu i podnoszeniu w zakresie ciśnień do 800 bar
można agregat Dual-Power-VAX stosować także do zasilania napinaczy
hydraulicznych do 1500 bar. Ta uniwersalna pompa hydrauliczna pozwala
więc zaoszczędzić na zakupie dodatkowej pompy wysokociśnieniowej.
l 2 w 1 – Zaoszczędzenie jednego agregatu.
l Całkowicie automatyczne napięcie cylindra napinającego.
l Automatyczne wyłączenie na koniec procesu.
l Wykonanie wielostopniowe.
l Przyjazne w obsłudze – zdalne sterowanie identyczne, jak przy skręcaniu.
Łatwiejsza nauka, mniej błędów.
l Wszystkie możliwości rozszerzenia i rozbudowy istnieją tak samo,
jak w innych agregatach IQ.

Kontrolowana siła napinająca dzięki specjalnemu
reżimowi pracy dla napinaczy hydraulicznych

ciśnienie zadane

ciśnienie
rzeczywiste

W reżimie pracy dla napinaczy hydraulicznych
agregat pompowy Plarad-IQ kontroluje ciśnienie.
W razie potrzeby dopompowuje automatycznie,
gwarantując w ten sposób, że zaplanowana siła
naprężająca zostanie osiągnięta.
ciśnienie

ciśnienie

W trakcie procesu napinania powstaje zagrożenie, że
poprzez osiadanie elementów konstrukcji w trakcie
skręcania oraz wskutek rozszerzania węży hydraulicznych, ciśnienie oleju zaczyna opadać.

ciśnienie zadane

rozwiązanie
czas

Agregaty hydrauliczne bez reżimu
dla napinaczy hydraulicznych

czas

Agregaty hydrauliczne z reżimem
dla napinaczy hydraulicznych
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Pneumatyczne agregaty hydrauliczne
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Pneumatyczne agregaty
hydrauliczne

IQ-VAX 2-P-Z

X 2-P-Z

Podobnie jak nasze agregaty hydrauliczne zasilane elektrycznie, nasze agregaty hydrauliczne zasilane pneumatycznie wyróżniają się solidnością, długowiecznością i stałą
wydajnością do ciśnienia końcowego. Silnik pneumatyczny
zintegrowany jest w zbiorniku oleju. Dzięku temu nie występuje oszronienie silnika a jednocześnie chłodzony jest olej.
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Pneumatyczne agregaty hydrauliczne

Pneumatyczna
IQ VAX

lara
P
u
o
k
Tyl

da

Pierwsza pompa pneumatyczna VAX: W nowej w
pełni automatycznej pompie pneumatycznej
IQ zastosowano najnowocześniejszą technikę
mikroprocesorową. Eliminowane są błędy obsługi, ponieważ jednym przyciśnięciem obsługujący
uruchamia w pełni automatyczny przebieg
dokręcania. Osiągnięcie zadanego momentu
sygnalizowane jest na zdalnym sterowaniu.

IQ-VAX 2-P-Z

Wszystkie funkcje
technologii IQ

Agregat

Wydajność

Waga *

X 1-P

0,8 l/min 		

24 kg

X 2-P

1,6 l/min 		

31 kg

X 2-P-Z

7,0 / 1,6 l/min 		

31 kg

X 2-P-Z ATEX

7,0 / 1,6 l/min 		

32 kg

IQ-VAX 2-P-Z

7,0 / 1,6 l/min 		

35 kg

Wyciąg z danych technicznych.
* gotowy do pracy

Pneumatyczne agregaty hydrauliczne

Wykonanie ATEX
Pneumatyczny agregat hydrauliczny z dopuszczeniem ATEX: X 2-P-Z ATEX: do strefy 2G –
dopuszczony do stosowania dla materiałów o
minimalnym zapłonie 0,082 mJ.

X 2-P-Z

lara
P
u
o
k
Tyl

37
da

Manualna pompa hydrauliczna
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HP pompa hydrauliczna
Lekka i poręczna
Ręczne pompy hydrauliczne Plarad charakteryzują się dużą wydajnością i niewielkim ciężarem.
Zastosowanie wysoko wytrzymałych stopów
lekkich, umożliwia 50% oszczędności wagi w
porównaniu do dotychczasowych pomp ze stali.
O ponad 35% mniejsze siły i ekstremalnie mała
waga, a także wyraźnie wyższa wydajność w
porównaniu do dotychczasowych produktów,
czynią z pompy hydraulicznej HP narzędzie
chętnie używane.
Pompy hydrauliczne PLARAD HP dostępne są
w różnych wielkościach.

l Do zastosowań sporadycznych
l Idealna do napinaczy hydraulicznych
l Ekstremalnie lekka
l Wysoka wydajność
l Ponad 50% zmniejszona waga w stosunku do

poprzednich pomp stalowych

l Wysoka wydajność dzięki specjalnej konstrukcji
l Siła nacisku 385 kN
l Dostępne z zewnątrz pokrętło zaworu

ograniczenia ciśnienia

l Uchwyt transportowy i nogi mocujące
l Dostępne wykonania o dwóch pojemnościach

oleju, 2 i 4 l

l Dostępne wykonania na 800 bar i 1600 bar

Klucz
hydrauliczne

Klucz hydrauliczne
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MSX/MX-EC
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l Długowieczna jakość Plarad
l Wysoka prędkość skręcania, poprzez optymalne

dopasowanie z agregatami pompowymi Plarad

l Automatycznie otwierający się i zamykający się

nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

l Wysokociśnieniowy cylinder SQS gwarantuje wysoką

przyjazność serwisową i wysokie bezpieczeństwo

l Zminimalizowane wymiary dzięki sferycznemu

przeniesieniu napędu

l Drobne uzębienie daje wysoką dokładność osiąganego

momentu i chroni przed blokowaniem

l Dostępne także w wersji ATEX (II 2 G ck II B T4)

dla strefy 1G

l Międzynarodowa ochrona patentowa
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Klucz hydrauliczne

Regulowany uchwyt w
zakresie dostawy

Szybkie ryglowanie
umożliwia prostą i szybką
zmianę osprzętu

Typ

Adapter kwadratowy

Zakres momentu (Nm)

MX-EC 10 TS		 3/4“		

100 - 1.000

1“ & 3/4“		
MX-EC 20 TS		

210 - 2.100

1“		

450 - 4.500

MX-EC 75 TS		1 / “		

750 - 7.500

MX-EC 95 TS		1 / “		

950 - 9.500

MX-EC 120 TS		 1 / “		

1.200 - 12.000

MX-EC 155 TS		 1 / “		

1.550 - 15.500

MX-EC 200 TS		2 / “		

2.000 - 20.000

MSX 250 TS		2 1/2“		

2.500 - 25.000

MSX 400 TS		2 1/2“		

4.000 - 40.000

MSX 650 TS		3 1/2“		

6.500 - 65.000

MX-EC 45 TS		

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

Przyłącze węży obracane o
360°, opcjonalnie przegubowe

Dostępna wersja z jednym
wężem – jeszcze łatwiejsza
obsługa

Klucz hydrauliczne

Sferyczne łożyskowanie
tłok-dźwignia – w przypadku udarowego odkręcania tłok oddziela się od
dźwigni i automatycznie
ponownie łączy się z nią.
Nie występują połączenia
zagrożone pęknięciem.
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Ekstremalnie płaska, lekka
obudowa z aluminium o
najwyższej wytrzymałości

Automatyczny nadciśnieniowy
zawór bezpieczeństwa.

Zintegrowany absorber
energii udarowego odkręcania chroni obudowę
przed uszkodzeniem
wskutek udaru.

Ramię reakcyjne pozwala
się łatwo i szybko obracać o
360°. Zaczep zabezpiecza
pewnie przed niechcianym
odblokowaniem.

Zaczep zabezpiecza
pewnie przed niechcianym odblokowaniem.

Długowieczny, drobno
uzębiony system zapadkowy. Pełny skok tłoka
nie jest bezwzględnie
wymagany.

Sferyczne połączenie
pomiędzy dźwignią i
zapadką gwarantuje
optymalne przeniesienie
powstającego momentu.

Wysokociśnieniowy
cylinder SQS z materiału
o najwyższej wytrzymałości pozwala na wysokie
ciśnienia w lekkiej obudowie bez zagrożenia
pęknięcia obudowy.
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Klucz hydrauliczne

Akcesoria do MSX/MX-EC

Nasadki z gniazdem kwadratowym
dostępne są we wszystkich
rozmiarach i typach.

Zintegrowane nasadki redukują
wysokość i wagę.

Zintegrowane klucze imbusowe
w różnorodnych rozmiarach.

Nasadka
przedłużona

Nasadka
12-kątna

Klucz hydrauliczne
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l Długowieczna jakość Plarad

l Wysoka prędkość skręcania poprzez optymalne

dopasowanie z agregatami pompowymi Plarad

l Automatycznie otwierający się i zamykający się

nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

l Wysokociśnieniowy cylinder SQS gwarantuje wysoką

przyjazność serwisową i wysokie bezpieczeństwo

l Zminimalizowane wymiary dzięki sferycznemu

przeniesieniu napędu

l Drobne uzębienie daje wysoką dokładność osiąganego

momentu i chroni przed blokowaniem

l Dostępne także w wersji ATEX (II 2 G ck II B T4)

dla strefy 1G

l Dostępne wersje kompatybilne z ANSI/API
l Międzynarodowa ochrona patentowa
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Klucz hydrauliczne

ANSI

Regulowany uchwyt
w zakresie dostawy

Kombinacja FSX

Przyłącze węży obracane o 360°,
opcjonalnie przegubowe

Wielkości nakrętek

Dla przemysłu naftowego
i gazowniczego dostępne
w wykonaniach ANSI

Moment (Nm)

SX-EC 1 / HSX		

27 - 41			

100 - 1.000

SX-EC 2 / HSX		

20 - 70			

250 - 2.500

SX-EC 5 / HSX		

27 - 85			

500 - 5.500

SX-EC 8 / HSX		

46 - 80			

800 - 8.500

SX-EC 12 / HSX		

50 - 120			

1.200 - 12.000

SX-EC 20 / HSX		

55 - 145			

2.000 - 20.000

SX 30 TST / HSX		

95 - 145			

3.000 - 30.000

SX 45 TST / HSX		

120 - 185			

4.500 - 45.000

Napęd SX

Kaseta HSX

Klucz hydrauliczne

Sferyczne łożyskowanie
tłok-dźwignia – w przypadku
udarowego odkręcania tłok
oddziela się od dźwigni i
automatycznie ponownie
łączy się z nią. Nie występują
połączenia zagrożone pęknięciem.
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Ekstremalnie płaska,
lekka i super wytrzymała
obudowa z aluminium.

Automatyczny
nadciśnieniowy
zawór bezpieczeństwa.

Zintegrowany absorber
energii udarowego
odkręcania chroni
obudowę przed
uszkodzeniem
wskutek udaru.

Wysokociśnieniowy
cylinder SQS z
materiału o najwyższej wytrzymałości
pozwala na wysokie ciśnienia w
lekkiej obudowie
bez zagrożenia
pęknięcia
obudowy.

Dostępna wersja z jednym
wężem – jeszcze łatwiejsza
obsługa

Długowieczny, drobno
uzębiony system zapadkowy. Pełny skok tłoka
nie jest bezwzględnie
wymagany.

Sferyczne połączenie pomiędzy
dźwignią i zapadką gwarantuje
optymalne przeniesienie powstającego momentu.
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Klucz hydrauliczne

Akcesoria do FSX

Wkładki o rożnych rozmiarach mogą
być wymieniane łatwo i szybko.

Nasadki In-/Out dostępne są we
wszystkich rozmiarach.

Jeśli Państwa przypadek tego
wymaga, dostarczymy osprzęt
gwarantujący bezpieczne i
pewne oparcie.

Klucz hydrauliczne
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Typ-K

Klucz uniwersalny
Wkładki oczkowe i inne,
w tym także otwarte i
dzielone dostępne
do 150 mm

Kasety grzechotki do 105 mm

Typ

Wielkości
nakrętek (mm)

Zakres
momentu (Nm)

K 30 TF

24 - 95

300 - 3.000

K 60 TF

24 - 95

660 - 6.600

K 150 TF

27 - 110

1.100 - 11.000

K 200 TF

60 - 135

2.000 - 20.000

K 300 TF

80 - 150

3.000 - 30.000

Klucz hydrauliczne

HPR do 150.000 Nm
l Do dokręcania i odkręcania

dużych i ciężkich połączeń
śrubowych

l Możliwość stosowania w

miejscach, gdzie inne metody
są niemożliwe ze względu na
ograniczenia miejsca

l Wystarcza miejsce

zajmowane dotychczas
przez klucz oczkowy
Wymiana wkładki
pierścieniowej lub
kasety grzechotliwej
jest szybka i łatwa.

Agregat hydrauliczny
CTK 3,5 EFS

Wykonanie

Zakres

SW max.

A/F max.

Waga

RE 500

5.000 bis
50.000 Nm

185 mm

7 1/4“

34 kg

RE 1000

10.000 bis
100.000 Nm

230 mm

9 1/8“

45 kg

RE 1500

15.000 bis
150.000 Nm

320 mm

12“

76 kg
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ATEX

Produkty ATEX

Oznaczenia zgodne z dyrektywą maszynową EU 98/37/EU i 94/9 EU

X 2-P-Z

Agregat pneumatyczny
II 2G ck IIB T4
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

FSX

MX-EC

Kasetowy klucz
hydrauliczny

Kątowy klucz
hydrauliczny

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

DP

Klucz pneumatyczny
„Górnictwo“
I M2 c
-10°C≤Ta≤+50°C
Klucz pneumatyczny
„Przemysł naftowo-gazowy“
II 2GD c IIB T5
-10°C≤Ta≤+50°C
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Napinacze hydrauliczne

Napinacze hydrauliczne

PSE & PSD

jednostopniowe / wielostopniowe

l Montaż i demontaż połączeń śrubowych bez obciążeń

skrętnych na śrubie.

l Siła napinająca jest precyzyjnie regulowana.
l Indywidualne dopasowanie do każdego połączenia.
l Dostępne w wykonaniu jedno i wielostopniowym.
l Maksymalne ciśnienie pracy 1.500 bar.
l Dostępne w różnych rozmiarach.
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Napinacze hydrauliczne

PSE jednostopniowe
Nowy jednostopniowy napinacz hydrauliczny
PSE charakteryzuje płaska budowa
zwłaszcza w ograniczonej przestrzeni.
Z dodatkowo dostarczonym, zawartym
radełkowanym wkładem napinacz zapewnia
pewny montaż przy długich szpilkach.
Ponadto PSE posiada wszystkie istotne
cechy modelu PSD (patrz przekrój).

Typ

Wkład standardowy

Max. siła
napinająca (kN)

SW
(mm)

PSE 24-305

305

36

PSE 30-482

482

46

PSE 36-681

681

55

PSE 42-980

980

65

PSE 48-1235

1235

75

PSE 52-1458

1458

80

PSE 56-1676

1676

85

PSE 64-2259

2259

95

Inne rozmiary i wymiary na życzenie

Radełkowany wkład dla
długich szpilek

Wkładki dystansowe pozwalają
dopasować się do różnych
długości szpilek

Uchwyt

Obrotowe przyłącze przewodu
ułatwia pracę

Napinacze hydrauliczne
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PSD dwustopniowy
Dwustopniowy napinacz hydrauliczny PSD
umożliwia montaż i demontaż połączeń śrubowych bez obciążeń skrętnych w śrubie. Siła
napinająca może być precyzyjnie regulowana.
Smukła konstrukcja umożliwia korzystanie w
miejscach z ograniczoną przestrzenią.

Wskaźnik bezpieczeństwa – zielony (opcjonalnie)
Kontrolowana praca: Głębokość wkręcenia na
śrubę jest kontrolowana.

Wskaźnik bezpieczeństwa – czerwony
Bezpieczeństwo przez wizualne sprzężenie
zwrotne: Maksymalny skok napinacza jest
osiągnięty

Powrót tłoka – automatycznie
Ciągła praca: Sworzeń
napinający po zrzuceniu
ciśnienia wraca automatycznie
do pozycji wyjściowej.

Ogranicznik skoku – mechaniczny
Najwyższy poziom bezpieczeństwa:
Skrajny przesuw tłoka ograniczony
jest mechanicznie (nawet przy
maksymalnym obciążeniu).

Obrotowa tulejka – wsparcie
sprężynowe
Zabezpiecza przed uszkodzeniem
podczas montażu napinacza:
Tulejka obrotowa jest poprzez
sprężynę osiowo elastyczna.
Powierzchnia oporowa –
zoptymalizowana
Wszechstronność: Zoptymalizowany
kształt napinacza jest szczególnie
odpowiedni dla niewielkiej przestrzeni.

Typ

Max. siła
napinająca (kN)

SW
(mm)

PSD 30-471

471

46

PSD 33-581

581

50

PSD 36-678

678

55

PSD 39-808

808

60

PSD 42-937

937

65

PSD 45-1089

1089

70

PSD 48-1278

1278

75

PSD 56-1695

1695

85

PSD 64-2233

2233

95

PSD 72-2825

2825

105

Inne rozmiary i wymiary na życzenie

Licznik cykli
Zapobieganie uszkodzeniu i przestojom
poprzez prewencyjne: Licznik określa
czas konserwacji.
Uchwyt – stal nierdzewna
Bezpieczeństwo: Połączenie przewodu hydraulicznego jest chronione
przed uszkodzeniem. Zdejmowany
uchwyt zapewnia maksymalne
wsparcie podczas transportu i
pracy napinacza.

Podparcie – obrotowe
Optymalna obsługa: Łatwe ustawienie,
niezależnie od montażu śruby.

Przekładnia zębata
Łatwość obsługi: Prosty i szybki
napęd nakrętki zapewniony jast za
pomocą klucza z grzechotką / moment
obrotowy na koło zębate

Wzmacniacze momentu

Wzmacniacze momentu
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XVR/XVK
l Manualne wzmacniacze momentu

XVK

l Idealne w zastosowaniach bez dodatkowej energii
l Zastosowanie możliwe zawsze i wszędzie

Jednostopniowy
wzmacniacz
momentu

XVR
Wzmacniacz
momentu

Wysokość
(mm)

XVK 15

172		

81		 220 - 1.700		 2,6

XVR 25

302		

81		 440 - 2.300		 5,2

XVR 35

273		

81		 510 - 3.600		 5,0

XVR 40

238		

95		 560 - 4.000		 6,1

XVR 65

244		

114		 820 - 6.200		 8,4

XVR 70

302		 128		 980 - 6.800		11,4

XVR 90

300		 172		1.780 - 8.600		21,8

XVR D 45

310		

Wielostopniowy
wzmacniacz
momentu z
zabezpieczeniem
zwrotnym –
gwarantuje
wysokie bezpieczeństwo obsługi

ø		 Zakres			Waga
(mm) (Nm)				 (kg)

128		1.000 - 10.100		16,0

Wszystkie ciężary podane są bez ramienia reakcyjnego
Zmiany techniczne zastrzeżone!

Pasujące klucze
dynamometryczne

PH 36 Z (60 - 360 Nm),
PH 50 Z (200 - 500 Nm)

Elastyczny
przez
ruchome
ramię
reakcyjne
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Dodatki

Dodatki
Wózek serwisowy dla agregatów
hydraulicznych – mobilność
w zakładzie i warsztacie
Rama z profili aluminiowych, 2 składane
uchwyty, szybkie zamykanie, łożyskowane
kółka z gumy, blokady kółek zwrotnych

Węże i asortyment adapterów
Węże Plarad o współczynniku bezpieczeństwa
4 dla 800 bar (Ciśnienie niszczące 3200 bar)

Dodatki

Materiały technologiczne i smarujące

Różne ramiona reakcyjne

Różnorodne nasadki i wkładki

Adaptery do pokręteł zaworów
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Technika pomiarowa

GMV 2 Stanowisko pomiarowe
Sprawdzanie połączeń
skręcanych
Sterowany mikroprocesorowo przyrząd GMV 2 jest
naszą pomiarową jednostką centralną.
Razem y czujnikami, przetwornikami i adapterami
umożliwia precyzyjne pomiary momentu skręcającego w trakcie skręcania. Wartości zmierzone
zapisywane są wraz z datą i czasem i mogą byc
bezpośrednio wydrukowane lub przeniesione do
komputera.

Sprawdzanie narzędzi
Do sprawdzania i nastawiania narzędzi hydraulicznych urządzenie PH i GMV 2 to
idealna kombinacja.
Połączenie naszego przetwornika momentu
obrotowego DRT i GMV 2 umożliwia sprawdzanie różnorodnych narzędzi impulsowych,
zakrętarek elektrycznych jak również innych
urządzeń.

Ocena połączeń skręcanych w komputerze

Technika pomiarowa
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TC1 mobilne urządzenie pomiarowe
Innowacją w zakresie mobilnej techniki pomiarowej
jest urządzenie pomiarowe TC1. Mierzy lokalnie użyty
moment obrotowy podczas skręcania śrub. System
działa bezprzewodowo podczas procesu skręcania i
jest łatwo montowany do urządzenia .

l Mierzy moment obrotowy na miejscu
l Zakres pomiaru do 5.500 Nm
l Wartość momentu wyświetlana jest na panelu
l Akustyczna informacja przy przekroczeniu

zadanego momentu

l Wyświetlacz LED informujący o osiągniętym

momencie

l Pamięć do 250 wartości
l Możliwość przenoszenia wartości na PC
l Urządzenia są kompatybilne z programem

produkowanych zakrętarek i praktycznie
bezobsługowe

l Wyposażenie : walizka transportowa, oprogra-

mowanie, kabel zasilający i USB

Typ

Zakres
pomiarowy (Nm)

wynik OK / nie OK

l Przechowywanie danych skręcania
l Wartość / statystyka / archiwizacja
l Zoptymalizowana dokumentacja i

bezpieczeństwo procesu

l Zapewnia gwarancje jakości

Ilość
zębów

Ciężar
(kg)

/4“

26

2,60

TC1 - 11

110 - 1.100

TC1 - 31

310 - 3.100

1“

45

4,70

TC1 - 41

410 - 4.100

1“

26

2,70

TC1 - 55

550 - 5.500

11/2“

45

5,00

Oprogramowanie sensora Torque Control
l Dokumentacja: data i godzina skręcania,

Napęd

3

Plarad - pomoc przy budowie
elektrowni wiatrowej w Chinach

Doradztwo i pomoc w obsłudze
narzędzi w Rosji

Demnstracja urządzeń
Plarad we Włoszech

Usługi
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Kompleksowa obsługa
Tylko ten, kto może szybko reagować na potrzeby
rynku i swoich klientów, jest skuteczny w dłuższej
perspektywie. Z ponad 50-letnim doświadczeniem w
technologii połączeń śrubowych i najszerszej gamy
produktów, oferujemy najbardziej ekonomiczne
rozwiązania.
W ścisłej współpracy z naszymi klientami tworzymy
narzędzia niestandardowe, które idealnie dopasowane są do potrzeb klienta. Kompleksowe wsparcie
jest natomiast składnikiem stałej służby, gdyż zaczynamy tworzyć rozwiązania z Klientem przed i w fazie
projektu.
Jesteśmy aktywnie zaangażowani w różnych organizacjach i komitetach normalizacyjnych. Obecne
zmiany w standardach i przyszłe wymagania dla
połączeń śrubowych wymagają od nas kompleksowych i profesjonalnych usług .

l Opracowanie projektu
l Analiza połączeń śrubowych
l Analiza 3D-CAD
l Prezentacje produktów
l Doskonalenie, szkolenia, seminaria
l Pomiar, kontrola, kalibracja
l Naprawa i serwis części zamiennych
l 24 godzinny serwis
l Wypożyczenie, leasing, finansowanie

Doradztwo u Klienta przez naszych
specjalistów.

Urządzenia testowe u Klienta pomagają
rozwiązywyć problemy na miejscu.

Usługi
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Dzielimy się naszą
wiedzą
Regularnie organizujemy szkolenia w firmie, aby rozwijać umiejętności naszych pracowników.
Współpracujemy na całym świecie z firmą PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG i wspieramy intensywny trening jak również szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, na przykład do
prac na dużych wysokościach.

Szkolenia i seminaria dla Waszych pracowników
l Konserwacja i naprawa

narzędzi skręcających:

l Odpowiednia
		 konserwacja
l

Diagnozowanie błędów

l

Naprawy

l Nastawy, kalibracja i
		 sprawdzanie

l Szkolenia użytkowników:
Podstawy techniki
		 skręcania
l

l

Aspekty bezpieczeństwa

Posługiwanie się i
		 pozycjonowanie narzędzi
l

l

Nastawianie narzędzi

l L Kursy w szkołach i na

uczelniach:

Np.: Podstawy techniki
		 skręcania
l
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Analiza 3D-CAD
Państwo dostarczacie nam swoje
dane, jak Państwu pasuje ...
np. ręczne szkice, nasze pomocnicze
wzorce do połączeń śrubowych lub
CAD rysunki.

My generujemy z tego model 3D w naszym
systemie CAD. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu optymalny dobór narzędzi.

Otrzymujecie Państwo od nas propozycję
rozwiązania w formie wydruku i jako Animację 3D („Autodesk“ dwf-viewer).
Szeroka paleta naszych produktów umożliwia
dobór najlepszego dla Państwa rozwiązania.

Usługi

Rozwiązania specjalne

Przekładnia offsetowa
Do zakrętarek przy
ograniczeniach miejsca
(np. Wymienniki płytowe)
XB 1

Agregat hydrauliczny w obudowie
ochronnej z dodatkowym manometrem

Szybki
Zakrętarka pneumatyczna:
Szybkie skręcanie w zakresie
małych momentów
Urządzenie hydrauliczne
do naciągania prętów gwintowanych
służących do sprężania betonu
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Nasze wsparcie obejmuje analizy efektywności Waszego
projektu, szkolenie pracowników w używaniu narzędzi,
narzędzia zastępcze, kalibrację, serwis ...

Sprawdzimy wasze połączenia skręcane
poprzez precyzyjne pomiary momentu
skręcającego w trakcie skręcania.

Usługi
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24/7 – jesteśmy zawsze
		
tam dla Państa!
Kompetentna pomoc – na całym świecie
i o każdej porze
l Bezpieczeństwo funkcjonalne i techniczne dzięki fachowej

opiece na całym świecie.

l Oferujemy Państwu usługi przeglądy i usługi serwisowe, nieza-

wodne dostawy części zamiennych i usługi kalibracyjne.

l Jeden telefon wystarczy i nasz serwis 24/7 pomoże Państwu

szybko i bez zbędnej biurokracji.

www.plarad.de | info@plarad.de | +49 (0) 172 461 42 79

l Plarad-Centrala
l Plarad-Oddziały
l Plarad-Pracownicy
l Plarad-Dystrybutorzy

Oddziały zagraniczne Maschinenfabrik Wagner:
Chiny
PLARAD Bolting Technology (Beijing)
Co., Ltd
Block D, Building No. 3, Yard No. 31
Guangqu Road · Chaoyang District
CN - Beijing 100022, P.R.C
Tel.: +86 (0)10 872 160 01-0
Fax: +86 (0)10 872 160 02
E-Mail: info-china@plarad.com
Turcja
Plarad - Tork Anahtarları ve Gerdirme
Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd. Şti.
Tekstilkent Ticaret Merkezi
A2 Blok, Kat: Giriş D: 22, Oruçreis
Mah. Barbaros Cad.
34220 Esenler, Istanbul
Tel.:
+90 (0)212 659 77 76
Fax:
+90 (0)212 659 77 81
E-Mail: plarad-tork@plarad.com

Wielka Brytania
Plarad UK Ltd.
Parkside Business centre, Unit 4
58/62 Walpole Road,
Bromley, BR2 9SF, London
Tel.: +44 (0) 845 643 69 78
Fax: +44 (0) 1294 44 30 60
Mobil: +44 (0) 777-153 30 78
E-Mail: UK@plarad.com
Włochy
Plarad Italy Srl
Via della Vecchia Chimica, 10
20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel.:
+39 02 983 29 54
Fax:
+39 02 98 11 91 73
E-Mail: italia@plarad.com

... a successful connection!
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany
Tel. national: (02245) 62-0
Fax national: (02245) 62-66
Phone international: +49 (0)2245 62-10
Fax international:
+49 (0)2245 62-22
info@plarad.de · www.plarad.de

Kopiowanie i drukowanie również w części, tylko za pisemną zgodą.
Zmiany zastrzeżone. Za błędy w wydruku nie bierzemy odpowiedzialności.
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