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BIBUS SK, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou švajčiarskeho BIBUS AG, ktorá je súčasťou 
nadnárodného holdingu BIBUS so sídlom vo Fehraltorfe. 
BIBUS AG má prostredníctvom vlastných firiem formou obchodných, servisných, alebo 
výrobných podnikov zastúpenie v jedenástich európskych krajinách. 

Obchodná spoločnosť BIBUS SK, s.r.o. bola založená v roku 2000 s majoritným podielom 
švajčiarskej spoločnosti BIBUS AG. Od svojho založenia sa BIBUS SK dynamicky 

rozvíja a každoročne dosahuje výrazný nárast hospodárskych výsledkov. Počas krátkej doby si naša spoločnosť vybudovala dobré postavenie na 
trhu s množstvom stálych a spokojných zákazníkov. Hlavným obchodným artiklom spoločnosti BIBUS SK sú strojárenské komponenty, hydraulické, 
pneumatické a elektrotechnické prvky, filtračná technika a filtračné elementy, čerpacia technika, ušľachtilé kovy a nové technológie.  

BIBUS Group umožňuje veľmi pružnú kooperáciu so sesterskými firmami BIBUSu  v rámci celej Európy. Vďaka tomuto partnerstvu je BIBUS SK po 
boku významných svetových firiem zapojený do toku informácií o najnovších trendoch v danom odbore.

So sloganom „supporting your success“ sa snažíme pomáhať našim zákazníkom získať lepšiu konkurencieschopnosť. Nakoniec, naša interná 
príprava sa prejavuje externe vo vysokom stupni spôsobilosti, vo vysokom stupni dodávateľských schopností a nadpriemernými službami.

Strojárstvo str. 2-9

Obrábanie str. 11-12

Filtračná technika str. 16-17

Hydraulika str. 18-20

Pneumatika str. 21-23

Elektrotechnika str. 13-15

Materiály str. 24-24

3D technológie str. 25-25

Automatizácia str. 10-10



2

Priemyselné tlmiče

ACE priemyselné tlmiče rázov sú profesionálne lineárne tlmiče 
pre dnešné sofistické automatizované systémy. Vysoká kapacita a 
konštrukcia pre ťažké prevádzky a veľké zaťaženia zabezpečujú 
veľmi vysokú pracovnú životnosť v  náročných podmienkach. Široká 
škála typov a veľkostí umožňuje zvládnuť zaťaženia od niekoľkých 
gramov až po stovky ton. 

Svoje použitie nájdu v manipulátoroch, výrobných linkách, 
dopravníkoch. Dodávajú sa buď ako samokompenzačné alebo 
nastaviteľné. Miniatúrne tlmiče - pre manipulátory v elektrotechnickom 
priemysle, stredné tlmiče – pre bežné priemyselné aplikácie, ťažké 
tlmiče - pre hutnícky priemysel a veľmi vysoké hmotnosti. Špeciálne 
tlmiče a tlmiče na zákazku do náročných rázových podmienok.

Všetky typy tlmičov a pružín ponúkame v elektronickej 
forme pre konštruktérov aj s výpočtovým CD.
 
ACE hydraulické tlmiče rovnomerným posuvom tlmenia 
zabezpečujú presnú kontrolu rýchlosti tlmenia pri kritických 
rázových, posuvných aplikáciách v automobilovom, gumárenskom, 
drevárskom, strojárskom a sklárskom priemysle.
 
ACE rotačné tlmiče sú ideálne pre kontrolu rotačného pohybu 
s obojsmerným alebo jednosmerným tlmením. Rozsah tlmenia je 
možný v rozsahu od 0,0001 do 400Ncm. Aplikácie: vrchnáky 
kopírovacích strojov, dvierka MG a CD mechaník, vysúvateľné 
klapky, nábytkársky priemysel, klávesnicový poklop.
 
ACE bezpečnostné tlmiče sú konštruované pre núdzové 
zastavenie žeriavových systémov. Sú ekonomickou náhradou pre 
priemyselné tlmiče rázov pre tento typ aplikácie. Aplikácie: halové 
žeriavy, dopravníky, prístavné zariadenia a mosty.
 
ACE Regulátory rýchlosti Hydraulické brzdy sa používajú na 
presnú kontrolu  rýchlosti. Použitie na kontrolu paralelného prísuvu v 
obidvoch smeroch, alebo ako kompenzačný prvok pre pohybujúcu 
sa masu. Ako bezpečnostný prvok predchádzajú náhlym stiahnutiam 
alebo odtiahnutiam zariadení.

Plynové pružiny tlačné, ťažné a 
blokovacie

- kontrolované tlačenie, zdvíhanie alebo sklápanie bez ďalšej 
prídavnej energie

- dodanie ľubovoľnej veľkosti a výsuvnej sily podľa želania 
zákazníka

- veľkosť: priemer piestnice a valca od 4/12 do 20/40 mm
- zdvih: od 10 do 1000 mm
- sila: od 7 do 5000 N
- možnosť voľby rôznej výsuvnej rýchlosti, tlmiaceho účinku a 

špeciálneho vyhotovenia (s ventilom, so stieračom, s tesnením 
pre vyššie teploty, s krycou trubicou, nerezové prevedenie...)

- široký výber koncoviek z hliníka, ocele a plastu (oká, závity, 
uhlové kĺby, vidličky a ďalšie kovania pre špecifické účely)

- blokovacie pružiny s absolútnym blokovaním v tlaku, v ťahu, 
obidvoch smeroch a s pružným blokovaním (+ široké možnosti 
spôsobov uvoľňovania)

Príklady použitia:
- kryty strojov, poklopy, dvere, okná pracovných strojov
- nábytkársky priemysel (stoly, kuchynské linky, stoličky ...)
- zdravotnícka technika (polohovacie postele, kreslá, masážne 

lehátka ...)
- reklama (otváracie reklamné tabule ...)
- potravinársky priemysel (mäsospracujúce stroje, baliace 

zariadenia ...)
- automobilový, letecký, lodiarsky priemysel ...

StrojárstvoStrojárstvo
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Zaklápacie uloženia (ložiská)

- dodávajú sa ako príslušenstvo k rozpínacím hriadeľom
- slúžia k bezpečnému a rýchlemu uchyteniu rozpínacích 

hriadeľov
- prevedenie ložísk môže byť prírubové alebo pätkové s 

možnosťou výstupného hriadeľa, s axiálnym posuvom ...
- ložiská môžu byť doplnené brzdou  (kotúčovou ručnou alebo 

pneumatickou aj s možnosťou jemnej regulácie), trecou spojkou 
(ručnou alebo pneumatickou) a ďalšími zariadeniami

- ložiská môžu byť osadené tzv. opotrebiteľnými VT dielcami, 
ktorých zmyslom je rýchla a jednoduchá výmena pri ich 
opotrebení

- rôzne tvary VT dielcov podľa želania zákazníka (štvorhran, 
trojhran ...) 

- používajú sa pre hmotnosti roliek do 64 000 kg 
(Mk do 41 000 Nm)

- možnosť dodania aj ďalších prvkov (automatické ložiská-
ovládané pnuematikou, príp. jednotky pre reguláciu ťahu 
pásu...) 

Rozpínacie hriadele, čapy a hlavy

- rozpínacie elementy sa používajú na navíjanie (odvíjanie a 
prevíjanie) rôznych materiálov (papier, fólia, tapety, izolačný 
materiál, textil ...)

- vyrábajú sa s mechanickým, pneumatickým alebo kombinovaným 
spôsobom rozpínania

- rozmery (priemer, dĺžka), konečné opracovanie, tepelné 
spracovanie (kalené čapy) ako aj materiál elementov (hliník, 
oceľ alebo uhlíkové vlákna) sú vždy podľa želania zákazníka

- samotné vyhotovenie upínacích elementov môže byť čeľusťové, 
lištové, s plochými hadicami, prípadne aj vyhotovenie pre 
bezdutinkový návin

- ovládanie rozpínacích elementov môže byť ručné (kľúčom, 
plniacou pištoľou) ako aj plne automatizované

- bohaté skúsenosti výrobcu sú zákazníkom plne k dispozícii

Príklady použitia:
-  papierenské, tlačiarenské stroje, stroje na výrobu fólií
-  rezacie a potlačovacie stroje (výroba etikiet ...)
-  gumárenský, textilný, izolačný priemysel ...

Prevodovky, elektroprevodovky, motory a 
frekvenčné meniče.

Široký sortiment prevodoviek, frekvenčných meničov a elektromotorov 
od firmy ROSSI MOTORIDUTTORI. Kvalitné spracovanie prevodoviek 
zaručuje aj v najnáročnejších prevádzkových podmienkach vysokú 
spoľahlivosť a životnosť.

Sortiment:
-  závitovkové prevodovky
-  planétové prevodovky
-  paralelné a uhlové prevodovky
-  koaxiálne prevodovky
-  závesné prevodovky
-  variátory
-  frekvenčné meniče
-  motory atď.
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rpadlá sa používajú na čerpanie kalových a
d, olejov, kyselín, luhov, lepidiel, rozpúšťadiel,
rozívnych kvapalín, cementu, potravinárskych aditív.
ý chod a jednoduchá údržba. Použitie i vo výbušnom

00l/min, výstupný tlak do 14bar, samonasávacia
9m), teploty médií do 120°C, sudové prevedenie,
álov komôr a membrán.

ána PTFE/EPDM – PTFE (teflón) strana média, EPDM
duchu. Táto kombinácia zaručuje životnosť až do 30
v závislosti od aplikácie. Vhodná pre luhy, kyseliny,
e.

rpadlá

á pre čerpanie vysoko  viskóznych médií, tukov,
émov, tmelov apod.
0.000cPs
in

ž 60:1

Centrálne mazacie systémy

Firma Dropsa patrí medzi celosvetovo-najvýznamnejších producentov 
mazacích systémov.

Mazacie systémy sa delia do 4 základných skupín:

1. mazanie olejom: v ponuke je široká paleta systémov, 
od najzákladnejších (ručné dávkovanie) až po plne 
programovateľné systémy

2. mazanie tukom: používa sa od malých drevoobrábacích strojov 
až po oceliarne a papierenské stroje

3. mazanie recirkulačným olejom: výhoda v súčasnom chladení 
(napr. ložísk)

4. mazanie vzduch/olej: do vzduchu sa v pravidelných intervaloch 
primiešava presne stanovené množstvo oleja 

COMINTEC 

Bezpečnostné preklzovacie spojky s trecím diskom vhodné pre 
zariadenia, kde dochádza k častému preťaženiu krútiaceho momentu. 
Vhodné aplikácie drevoobrábacie stroje, baliace, textilné stroje, 
dopravníky, bubnové pohony. 

Preťažovacie spojky pre axiálne sily dokonalá ochrana pred 
lineárnym preťažením pri tlaku ako aj pri ťahu. Hodnoty preťaženia v 
obidvoch smeroch sú nastaviteľné.
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Zubové vretená a ozubené spojky
 
Firma MAINA sa zaoberá návrhom a výrobou zubových vretien pre 
valcovacie trate, ozubených spojok a kardanových hriadeľov podľa 
požiadaviek konečného užívateľa. 

Zubové spojky na prenos pevného krútiaceho momentu od 1 kNm 
do 15000 kNm.
Je to spojenie dvoch hriadeľov s ozubenými nábojmi na ktorých je 
prírubový plášť spojený skrutkami. 
Vyrábajú sa v dvoch verziách:

- GO ľahké výkony Ø 150mm do 515mm
- GO ťažké zaťaženia Ø 580 – 1515mm 

Valcovacie vretená  pre moderné oceliarenské ako aj neželezné 
valcovacie trate kde sa vyžaduje kvalitné prevedenie so zvyšujúcimi 
sa nárokmi na výkon, zaťaženie a rýchlosť.
 

Kardanové hriadele – teleskopické spojenie na prenos výkonu 
medzi dvoma zariadeniami. Dodáva sa od priemeru 
220mm - -1200mm. Prenášané výkony 20kNm – 11000kNm. 

Hriadeľové zverné spojenie
Moderné upínacie spojenie hriadele s nábojom, ktoré nahradzuje 
pero a drážku. Princíp spočíva v skrutkovom spojení klinovo delených 
krúžkov, ktoré sa rozpínajú medzi hriadeľom a otvorom ozubeného 
kolesa alebo remenice. Hriadeľové zverné spojenia sú vyrobené z 
výkovku konštrukčnej ocele s vysokopevnostnými skrutkami. Teplotné 
použitie do 300°C. V prípade použitia pri vyšších teplotách je treba 
zvoliť iný materiál.

Výhody hriadeľového zverného spojenia TOLLOK:

- jednoduchá montáž a demontáž
- prenos vysokých, presne definovaných hodnôt krútiaceho 

momentu
- vysoká odolnosť proti trvalému a striedavému zaťaženiu
- veľmi dobrý vystredený chod i pri vysokých otáčkach
- prenos vysokých momentov
- jednoduchá axiálna a radiálna fixácia náboja
- bezvôľové spojenie
- 24 rôznych prevedení pre priemer hriadele 6 až 1000 mm
- na prianie prevedenie chránené proti korózii

Spojky

Typ SK – poistné momentové spojky s guličkovým uložením pre 
remeňové pohony a priameho spojenia motora s hriadeľom. 
Nastaviteľný rozpínací moment od 0,1 Nm až po 2500Nm. Štyri 
verzie rozpínacieho momentu: rozpínací – spínací 360°, viacnásobne 
polohový od 30°,do 120°, stabilizácia záťaže, voľný chod. 

Typ EK – pružné spojky s plastovým segmentom. Tlmenie rezonancií 
v pohonoch použitím rôznej tvrdosti plastového ozubeného venca. 
Spojky s certifikátom do výbušného prostredia podľa smernice ATEX 
95/137.

Typ ZA – spojovacie bezvôľové torzné hriadele do dĺžky až 6 metrov. 
Ukončenie spojkami s vlnovcom alebo plastovým segmentom.

Typy MK, BK, BKL pre bezvôľový torzne tuhý prenos krútiaceho 
momentu. Vynikajú nízkou váhou, zotrvačnosťou, a rozsahom 
menovitého krútiaceho momentu od 1 do 10000Nm. Špeciálne spojky 
pre inkrementálne čidlá - 0,05Nm – 10Nm.
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HTD-Plus ozubené remene. 
Remene s parabolickým profilom ozubenia, vhodné pre HTD alebo 
RPP remenice. Ozubené remene môžu byt jednostranne alebo 
obojstranne ozubené.
Profil: 5M, 8M, 14M, 20M 
HTD remenice môžu byť dodané hliníkové, plastové ako odliatok 
alebo oceľové, s plným nábojom, predvŕtaným alebo taper lock 
puzdrom SER-SIT®.

PRUŽNÉ SPOJKY

TRASCO® Spojka je pružná spojka, ktorá má najväčší pomer prenosu 
výkonu k veľkosti vo svojej kategórii.
Vlastnosti: 

- Kompenzácia uhlových, radiálnych a axiálnych výchyliek
- Tlmenie vibrácií 
- Elektrická a tepelná izolácia dvoch hriadelí 
- Dostupné v nasledovných prevedeniach: 

- na hotovo s pero drážkou 
- s taper bush puzdrom
- prírubové prevedenie 
- s predlženou hriadeľou 
- s dvojitým pružným členom – kardanové prevedenie 

- Pracovná teplota do 120°C 
- Pružné členy v rôznych tvrdostiach pre požadovanú aplikáciu: 

- 92 Sh A (žltý) 
- 98 Sh A (červený) 
- 64 Sh D (zelený) 

SUPER FLEXIBILNÉ SPOJKY
Hardy spojky ponúkajú výborné pružné vlastnosti, redukovaním 
periodických výchyliek a tlmením momentových špičiek, taktiež znáša 
značné výchylky v axiálnom smere.
Spojka je vyrobená z pružnej gumy a dvoch oceľových alebo 
odlievaných nábojov, opracovaných na taper lock alebo prevŕtané.
Hardy spojka môže preniesť krútiaci moment až do 1200Nm.

ZUBOVÉ SPOJKY
SITEX® spojka sa skladá z dvoch ozubených nábojov a púzdra zo 
stabilizovaného polyamidu 6.6.
Vlastnosti:

- Kardanová konštrukcia umožňuje kompenzáciu veľkých uhlových 
radiálnych a axiálnych nerovností. 

- Tlmenie vibrácií. 
- Zabezpečuje tepelnú a elektrickú izoláciu dvoch hriadelí. 
- Sú k dispozícii v rôznych prevedeniach ako aj dierou na mieru. 
- Prevádzková teplota do 120°C. 

SITEX® NYLEX 
NYLEX verzia, celá spojka je z Polyamidu, je konštruovaná pre ľahké 
aplikácie , ktoré vyžadujú dobré výkony pri nízkej cene.

SITEX® FL 
SITEX® FL spojka je konštruovaná pre hydrostatické prevody medzi 
čerpadlom a endotermickým motorom u dieselových motorov, rôznych 
strojných zariadení a strojov (vysokozdvižné vozíky, kombajny, atď.).
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Voľnobežky
-  voľnobežné a predstihové spojky
-  spínacie spojky
-  spätné brzdy
-  krútiace momenty od 1Nm až do 1.700.000 Nm

Elektromagnetické spojky a brzdy 

-  spojky a brzdy ovládané elektromagneticky alebo hydraulicky
-  kompaktné prevedenie spojka/brzda
-  pásové pružinové spojky
-  obmedzovače krútiaceho momentu
-  kontrola napätosti v pásoch pri odvíjaní alebo navíjaní
-  pneumaticky ovládané spojky a brzdy
-  diery a drážky podľa DIN (štandardne 6885/1) 
-  štandardné krútiace momenty: l .7 až 204 800 Nm 

Kardanové kĺby a hriadele Mario Ferri
 
sa používajú pre prenos krútiaceho momentu medzi hriadeľmi, ktoré 
zvierajú určitý uhol. 

Sortiment presných kĺbov a kĺbových hriadeľov je rozšírený o 
špeciálne prevedenie na prianie zákazníka. Dodávajú sa aj v 
nerezovom prevedení.

Prevedenie s klznými alebo ihlovými ložiskami 1000 až 5000 otáčok/
min., prenášaný výkon 10 - 80 kW, uhol natočenia hriadeľa až 45°, 
u dvojitých kĺbov až 90°.

Spojky

 OMEGA spojka 
-  pružná polyuretánová membrána umožňuje axiálne, uhlové a 

radiálne vyosenie
-  z dvoch polovičiek, jednoduchá montáž a demontáž, 

bezúdržbová   
-  do krútiacich momentov 38 400 Nm
-  do prašného a výbušného prostredia (atest)

 
 VIVA spojka, je podobného princípu ako OMEGA spojka

-  pre rovnaké krútiace momenty možno použiť nižšiu radu než 
Omega = menšie rozmery 

ADDAX spojka, pružná, samonosná
- na báze polyuretánových uhlíkových vlákien
-  vzdialenosť hriadelí až 13,7 m

Magnetická spojka
-  krútiaci moment je prenášaný pomocou magnetického poľa 

permanentných magnetov
-  ako rozbehová a bezpečnostná
-  bez fyzického spojenia oboch hriadeľov
-  prenášaný výkon až 440 kW

 
Lamelové alebo membránové spojky a brzdy  
elektromagnetické, pneumatické, hydraulické

-  bezpečnostné pružinové brzdy
-  krútiace momenty až do 500 000 Nm
-  spoľahlivé, veľký počet zopnutí, malé rozmery 
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Hriadeľové spojky torzne tuhé typu THOMAS
 a MODULFLEX

-  pre krútiace momenty až 500 000 Nm a otáčky 44 000/min, 
dynamicky vyvážené

-  špeciálne lamelové spojky do 4 mil Nm
-  dovoľujú axiálne, radiálne a uhlové vyosenie
-  pre spojenie drážka-pero, zverné, prírubové

 SURE-flex – symetrická super elastická spojka
-  vysoká torzná pružnosť až 150 pri krútiacom momentu
-  krútiace momenty až 5 350 Nm

PENCO-flex – pružné púzdra sú zaťažené pod tlakom s dlhou 
životnosťou

-  s brzdovým bubnom alebo prírubou
-  krútiace momenty až 600 000 Nm 

TEX-O-flex – pružný element je zaťažený pod tlakom a zároveň 
eliminuje vibračné šoky

-  ľahko rozoberateľná
-  pre krútiace momenty až 9 400 Nm 

ECO-flex – pružná spojka pre vysoké preťaženia
-  jednoduchá údržba
-  krútiace momenty až 2 900 Nm

BIBBY-flex – hriadeľová pružná spojka
- krútiaci moment prenáša pomocou špirálovitej pružiny
-  eliminuje vibrácie a výkyvy krútiaceho momentu
-  krútiaci moment až 25 987 Nm

Hydrodynamická spojka vrátane oneskorovacieho člena
-  bezpečnostný ventil alebo čidlo
-  prenášané výkony až 1 MW
-  horizontálne a vertikálne prevedenie
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Dopravné technológie
Popredný výrobca dopravných valčekov a dopravných technológii 
s individuálnymi modulmi, príslušenstvom pre každé priemyselne 
odvetvie a individuálnej špecifikácie zákazníka na veľkosť, materiál 
alebo povrchovú úpravu. 
Je štandardom, že všetky komponenty sú v neustále vylepšované 
vzhľadom k blízkej spolupráci technikov, vývojárov, konštruktérov s 
konečným užívateľom.

Produkty ktoré ponúkame:
 

- Gravitačné dopravne valčeky
- Hnané dopravné valčeky
- Kónické dopravne valčeky (do zákruty)
- Viacsmerové rolky
- Dopravné moduly
- Príslušenstvo 

 TRAPOROL GmbH

Valčeky
Valčeky sú základný prvok valčekových dráh. Široké spektrum 
materiálov, povrchových úprav umožňuje ich využitie jednak pre rôzne 
druhy prepravovaného materiálu ako aj v akomkoľvek prostredí. 
Valčeky sa vyrábajú v dĺžkach 20 až 4000 mm s priemerom 16 až 
110 mm.

Dopravné moduly
Dopravné moduly sú riešením pre logistické centrá, sklady materiálu 
a hotových výrobkov. Gravitačné valčekové dráhy zjednodušujú 
manipuláciu s tovarom, spádovým riešením, zabezpečujú neustály 
prísun k odbernému miestu bez nutnosti pohonov.

Viacsmerové rolky
Viacsmerové rolky sú mnohostranné otáčavé moduly pre pokojný 
pohyb, rozdeľovanie, dopravu, otáčanie materiálu. 
Obzvlášť veľké zaťaženia môžu byť posunuté veľmi ľahko. Materiál 
viacsmerových roliek plast a hliník priemery 40 až 120mm.
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AutomatizáciaAutomatizácia
Mechanické otočné stoly

- rada 8 veľkostí
- počet prerušení na výstupe 2 až 32
- vysoká rýchlosť prerušenia, vysoká presnosť, kľudový chod bez 

vibrácií
- vysoká tuhosť
- pohony z kyvným pohybom
- krokovacie pohony z paralelnými osami
- manipulátory s mechanickým pohonom
-  vačky

®

Lineárna technika
Mechanické lineárne jednotky

-  pohony s guličkovými skrutkami s presným polohovaním
-  pohony s ozubenými remeňmi s veľkými rýchlosťami

Zdvihové prevodovky
- s posuvným vretenom
- s rotujúcim vretenom
- prevedenie s trapézovou alebo guličkovou skrutkou

Pohybové skrutky
- guličkové skrutky od priemeru Ø10 až Ø200mm 
- v dĺžkach až do 15m v jednom kuse 
- okrem guličkových skrutiek v štandardnom prevedení dodávame 

tiež prevedenia:
- zo špeciálnych materiálov 
- so špecifickou úpravou povrchu 
- špeciálne prevedenia

- s toleranciami podľa DIN 69 051, Teil 3, s rozdelením či sa 
jedná o guličkové skrutky určené na    polohovanie (trieda 
presnosti P1,P3,P4,P5), alebo transport (trieda presnosti 
TI,T2,T3,T4,T5,T7,T9,T10) 

- matice s pripojovacími rozmermi podľa DIN 69 051/5 (aj s 
predpätím)

Lineárne aktuátory
- rýchlosti od 12 až 75 mm/s 
- DC alebo AC motory 
- zdvihy 50, 100, 150, 200, 300, max 600 mm 
- lineárne aktuátory so zdvihom l00mm umožňuje zdvih 6800 N 

pri dĺžke aktuátora len 300mm. 
- aktuátory pracujú rovnako spoľahlivo pri ťahovej, tak aj pri 

tlakovej záťaži. Držia záťaž neobmedzene aj bez napäťového 
napájania.

Upínacie, otočné a lineárne pneumatické 
prvky SCHUNK

-  roboty a automatizované strojné zariadenia
-  miniatúrne paralelné chápadlá
-  ľahké uhlové a paralelné chápadlá z polymérov
-  stredné chápadlá dvojprstové
-  stredné chápadlá trojprstové
-  chápadlá pre zhoršené vonkajšie podmienky a vysoké teploty
-  veľké chápadlá pre extrémne zaťaženie
-  hydraulické chápadlá
-  obrysové chápadlá pre tvarovo zložité výrobky
-  špeciálne chápadlá
-  otočné jednotky a otočné hlavy
-  bezpečnostný systém proti preťaženiu
-  pneumatické valce s lineárnym vedením
-  systém automatickej výmeny chápadiel
-  celkové príslušenstvo (senzory, čeľuste, ...)
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ObrábanieObrábanie
Skľučovadlá a čeľuste ku skľučovadlám

- manuálne skľučovadlá (špirálové a rýchlo výmenné)
- pneumatické skľučovadlá
- silové (hydraulické) skľučovadlá (s jemným zúbkovaním alebo 

rýchlou výmenou čeľustí, s alebo bez priechodzieho otvoru)
- špeciálne riešenie 
- príslušenstvo ku skľučovadlám 
- lunety
- viac ako 1200 typov upínacích čeľustí (oceľové, hliníkové, 

zo sklenených vlákien, mäkké, tvrdé, segmentové, viacbodové, 
výkyvné, špeciálne)

- T-matice so skrutkami

Upínacie systémy pre obrobky
- rýchlo výmenné paletové upínacie systémy
- hydraulické a pneumatické samostrediace zveráky
- hydraulické, pneumatické a manuálne stacionárne skľučovadlá 
- manuálne zveráky
- modulárne rýchlo upínacie systémy
- príslušenstvo k stacionárnym upínačom
- hydraulické rozpínacie trny
- špeciálne upínače na hydraulickom princípe

Upínače stopkových nástrojov
- TENDO hydraulické upínače
- TRIBOS polygonálne upínače
- SINO univerzálne upínače 
- BIG presné klieštinové upínače
- CELSIO tepelné upínače 
- ACURO vyvažovanie nástrojov

Poháňané upínače nástrojov a VDI upínače
- poháňané upínače pre obrábanie dreva (priame, uhlové, zadné)
- poháňané upínače pre obrábanie kovov (priame, priame 

odsadené, pravouhlé, pravouhlé odsadené, uhlové, uhlové 
prestaviteľné, pre kotúčové frézy, s rôznymi typmi upínania

- klieština, hydraulický upínač, s rôznymi druhmi pripojenia 
- ABS, HSK, SK, Coromant Capto atď.)

- viac vretenové hlavy (s alebo bez vlastného pohonu)
- zrýchlovacie hlavy
- modulárny rýchlo výmenný systém 
- VDI základné držiaky
- špeciálne poháňané upínače

Rezné nástroje
- HSS, HSSCo valcové hrubovacie a dokončovacie frézy
- HSS, HSSCo guľové frézy 
- celo tvrdokovové valcové hrubovacie a dokončovacie frézy
- celo tvrdokovové guľové frézy
- celo tvrdokovové vrtáky
- špeciálne stopkové nástroje
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ObrábanieObrábanie
 BIG DAISHOWA BIG mechanické vysoko precízne upínače 

nástrojov
-BIG Milling Chuck
-BIG Mega Double Power Chuck
-BIG New Baby Chuck
-BIG Mega New Baby Chuck
-BIG Straight Shank
-BIG Micro Chuck
-BIG Mega E Chuck
-BIG CAPTO
-BIG Air Turbine Spindle

Firma BIBUS SK, s.r.o. získala exluzívne zastúpenie japonského 
výrobcu vysoko precíznych mechanických upínačov nástrojov BIG 
DAISHOWA SEIKI CO LTD.
Od upínačov pre ťažké obrábanie cez precízne vysokootáčkové 
upínače až po predĺženia nástrojov s extrémne štíhlymi kontúrami, 
Vám BIG ponúka kompletný sortiment upínačov. 



13

ElektrotechnikaElektrotechnika
Vysokofrekvenčné meniče - Acomel  
  
Statické frekvenčné meniče s výkonom od 5 do 120 kvA pri 400 V, 
pre aplikácie až do 4000 Hz. Selektívna SHS modulácia zabraňuje 
prehriatiu motora a vibráciám.

Prednosti:
- plne digitálny 
- SHS modulácia - zabraňuje prehriatiu motora, zvyšuje životnosť 

vretena 
- uloženie do pamäti 32 rôznych parametrov motora 
- inteligentné správanie sa pri chybách - ochrana nástrojov a 

obrobkov 
- max. výstupný prúd 180 A tri možnosti ovládania: 

- pomocou ovládača PC 560 
- cez riadiace výkonné svorky 
- pomocou PC v režime Terminál modus cez sériové rozhranie 

RS 232/RS 422

Tlakové spínače a snímače
- použitie pre rôzne kvapalné a plynné média, pitnú vodu, 

(certifikát FDA)
- membránové, piestové aj elektronické prevedenie
- kontakty prepínacie, spínacie, rozpínacie alebo analógový 

výstup
- nastaviteľný bod zopnutia v rozsahu 0,1 – 400 bar, taktiež 

nastaviteľná hysterézia
- vákuové spínače s veľkou odolnosťou na pretlak
- prevedenia do výbušných prostredí, certifikát ATEX
- krytie spínačov IP65 až IP67
- rôzne materiály, pripojovacie závity a príslušenstvo 

Krokové motory a riadenia

Naša firma ponúka výlučne dvojfázové krokové motory z krokovacím 
uhlom 1,8° pri plnom krokovacom režime. Všetky motory môžu byť 
vyhotovené v rôznych prevedeniach. Varianty prevedenia môžu byť 
napr.: modifikácia hriadeľa, svorková skriňa so šróbením, planétová 
prevodovka, otočný snímač alebo bezpečnostná brzda na opačnej 
strane motora.

- momenty 0,42Nm až 1,79 Nm- séria Powermax NEMÁ 23
- momenty 4,5Nm až 30Nm N - séria Powerpac,   NEMA 34 a 

NEMA 42
- riadiace jednotky pre krokové motory rady P 7000.

Modelová rada P 7000 ponúka:
- spoznanie zablokovania motora 
- „Automatic-Smoothing“ upravuje veľké kroky k mikro krokom 
- anti- rezonančné riadenie v stredných otáčkach 
- nastavenie z pokojového prúdu a zvyškového prúdu 
- interné riadenie polohy

Servomotory a servoriadenia

Servomotory dodávané našou firmou sú bezkefkové motory určené 
pre najnáročnejšie servo aplikácie. V spojení s našimi digitálnymi 
servozosilovačmi sú vhodné na najrôznejšie polohovacie úlohy pri 
priemyselných robotoch, nástrojových automatoch atď. s vysokými 
požiadavkami na dynamiku a presnosť polohovania.

- pre napätie 110V/230V/400V/480V
- riadené so servozosilovačmi SERVOSTAR® 200/300/400/

600.
- Resolver alebo Encoder
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ElektrotechnikaElektrotechnika

Kapacitné, indukčné, optické a ultrazvukové 
senzory

- približovacie senzory indukčné a kapacitné, rôzne výstupné 
funkcie vrátane napäťového alebo prúdového signálu

- magnetorezistívne senzory pre snímanie otáčok aj smeru 
otáčania

- optické a laserové senzory
- programovateľné snímače farieb

Detektory a separátory kovov
- používajú sa v potravinárskom priemysle, v priemysle na 

spracovanie plastov a gumárenskom priemysle.

Separátory – sú určené predovšetkým k separácií kovov z voľne 
padajúcich sypkých látok, kde sú kovové častice odlučované z 
gravitačného toku materiálu.

Spínacie lišty, rohože, nárazníky, svetelné 
závory a mobilné ochranné prostriedky na 
ochranu osôb pre vysokozdvižné vozíky .

Bezpečnostné spínacie lišty
- pozostávajú z gumenného profilu s integrovaným spínacím 

elementom
- spínací element pozostáva z gumeného vodivého silikónu, ktorý  

je veľmi ohybný
- krytie spínacích líšt je IP 65, pripojenie je možné na jednom 

alebo na obidvoch koncoch lišty. 
- spínacie lišty je možné dodať v prevedení NBR- odolné voči 

olejom, alebo EPDM – odolné voči ozónu.

Bezpečnostné spínacie rohože
- bezpečnostné spínacie rohože je možné dodať podľa 

špecifických požiadaviek zákazníka, v ľubovolnej forme  
maximálne však do vonkajšieho rozmeru 1500 x 3000 mm s 
maximálnou zástavbovou výškou 21 mm.

- pre dosiahnutie robustnosti spínacích rohoží je ako vrchný    
/kontaktný/ materiál štandardne dodávaný 6 mm hrubý 
vrúbkovaný NBR- poťah.

Bezpečnostné spínacie nárazníky 
- sú určené pre bezobsluhové dopravníky FTS- fahrlose transport 

systeme, ďalej tam kde je potrebná väčšia deformačná dráha.
- povrch nárazníkov pozostáva z Polyuretánu, alebo zo špeciálnej 

tkaniny odolnej voči vysokým teplotám.

Bezpečnostné spínacie relé    
- podľa požadovanej aplikácie sú k dispozícií rôzne elektronické 

vyhodnocovacie  prístroje.                                                                     
- k dispozícií sú prístroje pre montáž do koľajničiek alebo 

dvojbodové pripojenie podľa DIN EN 50022, krytie IP40, 
napájacie napätie 230 VAC, 115 VAC, alebo 24V AC/DC.

- na jedno relé je možné pripojiť max. 50m  spínacích líšt alebo 
max. 4.5 m2 rohoží.

Bezpečnostné  kryty pre dopravníky 
- bezpečnostné kryty slúžia na vykrytie medzere medzi 

dopravníkovými valcami
- v prevádzke dochádza často k spadnutiu  prepravovaného 

materiálu z dopravníka, ktorý musí byť manuálne vrátený späť 
na dopravník. Pri tomto úkone môže dôjsť k úrazu obsluhy, ktorá 
musí vrátiť manuálne prepravovaný materiál späť na dopravník.

- rozmerové prevedenie krytov je prispôsobené rozmerom 
dopravníka.

icherheits -

ysteme

immermann

®
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ElektrotechnikaElektrotechnika
Prístroje na stráženie, meranie, sledovanie 
a na regulovanie prietoku.

-  strážiče prietoku s ukazovateľom 
-  rozsah:   0.1 – 150l/min H2O

2 – 2000Nl/min vzduchu  / podľa typu /
-  materiál: mosadz alebo nerez 1.4571
-  tlak: PN 16 bar
-  zástavbová poloha: vertikálna

Použitie: na stráženie prietoku kvapalných a plynných médií, napr. 
pri chladiacich systémoch zváracích prístrojov, púmp, dávkovacích 
zariadeniach, kompresoroch, hydraulických systémov atď.

Plastové prietokomery 
- rozsah: 1.5 – 60 000 l/ H2O  / podľa typu / 
-  materiál: Trogamid, Polysulfon, alebo PVDF
- tlak: PN 10 bar pri 20°C
- zástavbová poloha: vertikálna

Obmädzovače prietoku
- prietok: 1-390l/min H2O / podľa prevedenia /
- materiál: MS alebo nerez
- zástavbová poloha: ľubovoľná 

gm
bh

Prietokomery
Turbínkové prietokomery je možné použiť pre meranie prietoku 
kvapalín s nízkou viskozitou.  Merací rozsah: 0,03.......48000 l/min
 
Závitovkové prietokomery je možné požiť pre meranie prietoku 
kvapalín s vyššou viskozitou. Merací rozsah: 0,01.......1000 l/min
 
Zubové prietokomery  je možné použiť na  precízne meranie prietoku 
kvapalín zo strednou viskozitou. Merací rozsah:   0,005.......1000 l/min
 
Mikro prietokomery je možné použiť  pre kvapaliny všetkých 
druhov s nízkou viskozitou pri dávkovacích a plniacich operáciách. 
Merací rozsah: 0,0005.......0,25 l/min 

Bezpečnostné bezdotykové senzory
- pracujú bez opotrebovania
- veľmi malé rozmery
- jednoduchá montáž v rôznych polohách
- krytie IP67/IP68
- spĺňajú požiadavky podľa normy EN 954-1 i pre kategóriu 4
- kontrola pomocou vyhodnocovacej jednotky
- podľa typu jednotky je možné kontrolovať až 64 senzorov, 

núdzový vypínač, stykače, a bezpečnostnú závoru pre 
mechanické zablokovanie krytov u strojov s pohyblivými  dielmi.

Meranie výšky hladín kvapalín
- prevedenia z rôznych materiálov PVC, PVC-HT, PP, PVDF, PTFE, 

VA, MS
- limitné alebo kontinuálne meranie
- pripojenia cez prírubu alebo šróbenie 
- dĺžky od 43 mm až 6000 mm
- teploty od –40°C do + 150°C
- tlak max. 20bar
- krytie IP 68 

Elektronické senzory
-  snímače na princípe Hallovho javu
-  snímače rýchlosti otáčania ozubených kolies
-  elektronické otáčkomery s nastavovaním otáčiek a 

vyhodnocovacími jednotkami
-  tlakové snímače výšky hladiny
-  koncové spínače polohy
-  vysielače polohy piestu pneumatických valcov
-  teplotné senzory a teplomery
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Filtracná technikaFiltracná technika
Filtračný materiál pre pásové filtre

Filtračné rolky pre pásové filtre v požadovaných šírkach, dĺžkach 
a jemnosti filtrácie. Niekoľko druhov materiálu (PARATHERM, 
PARAPRINT, PARANOLL, PARAFIL) pre rôzne aplikácie. 

Filtračné materiály predstavujú vysoký štandard vo filtrácií roztokov. 
Pre priemyselné odvetvia kde sú vyžadované filtrované média majú 
univerzálne a ekonomicky výhodne využitie, vhodné pre rôzne typy 
filtračných systémov.

Filtračné materiály majú široké uplatnenie  v rôznych konštrukčných  
riešeniach, ktoré využívajú gravitačné, hydrostatické, vákuové 
a tlakové pásové filtre. Filtračné materiály sa predovšetkým využívajú  
k oddeľovaniu pevných častí od chladiacich roztokov a obrábacích 
olejov používaných pri obrábaní kovov. 

Filtrácia technických tekutín – Systém 
RESY

Široká paleta riešení problémov s filtráciou tekutín samotnými 
produktmi, alebo ich kombináciou do filtračných systémov:

- kompaktné pásové filtre (aj vákuové)
- bubnové filtre
- hydro cyklóny
- sedimentačné nádrže s automatickým vynášaním nečistôt
- chladiace a ohrievacie systémy
- zmiešavacie zariadenia na emulziu
- magnetické odlučovače
- centrálne filtračné systémy

Filtre a filtračné vložky
Pre najrôznejšie aplikácie: stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, 
automobily (osobné, nákladné aj autobusy), vysokozdvižné vozíky, 
kompresory, klimatizácie, lakovacie kabíny, čistiace stroje atď.. Pre 
všetky typy filtrov dodávame náhradné filtračné vložky (originály aj 
ich ekvivalentné náhrady).

Program filtrov zahŕňa cca. 15 000 položiek:

Priemyselné filtre
- kompletné filtre a filtračné vložky pre priemyselné a mobilné 

aplikácie
- hydraulické (prietokové, vysokotlaké, odpadové, sacie, 

odvzdušňovacie atď.)

Vzduchové filtre
- separátory, prachové filtre, klimatizačné prachové filtre, filtračné 

materiály pre striekacie kabíny.

Palivové filtre
- pre všetky typy spaľovacích motorov

Vodné filtre
- priemyselná a úžitková voda, pitná voda, elektroiskrové 

obrábanie, vákuové filtre.

Mikro filtre
- pre priemyselné a medicínske prístroje, na filtrovanie vzduchu, 

plynov alebo tekutín
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Filtracná technikaFiltracná technika

Filtračná technika

V ponuke je široký program filtrov určený pre nasledujúce aplikácie:

Filtre pre hydraulické obvody:
- komplexné riešenie filtrácie olejov, hydraulických a chladiacich  

kvapalín s tlakom do 450 bar

Prachové filtre:
- pre odlučovanie pevných nečistôt z plynov a vzduchu do teploty 

240 °C
- kompletné filtračné systémy
- vložky sú vyrábané z 12-tich rôznych materiálov 

Automatické štrbinové filtre:
- pre vodu, oleje, chladiace emulzie, farby, laky, pasty, tmely, 

lepidlá, parafín, latex a pod. V potravinárskom priemysle 
napríklad na filtráciu čokolády.

Výhody štrbinových filtrov:
- čistenie filtra prebieha za plnej prevádzky
- možnosť plne automatizovať chod filtra
- vysoká odolnosť proti tlakovému spádu
- možnosť výmeny filtračných vložiek v rôznych jemnostiach

STAUFF Filter
Vysokotlakové filtre a filtre do spätných vetiev
Obsiahly program produktov filtračných vložiek a filtrov pre všetky 
dostupné typy filtračných systémov. Všetky produkty podliehajú prís-
nej kontrole kvality a internacionálnym normám.
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HydraulikaHydraulika
Vysokotlaková technika 

- navarovacie skrutkovania
- štvorcové a SAE-príruby
- rozdelovače, T-kusy
- otočné kĺby, hadicové rozvody
- rúrky a oblúky
- nerezové spojky

Zubové čerpadlá a motory
- zubové čerpadlá v 28 veľkostiach sú rozdelené do základných 

4 skupín (jednoduchá konštrukcia, široká univerzálnosť, dlhá 
životnosť)

- viacstupňové-tandemové zubové čerpadlá
- rôzne typy a pozície pripojenia, rôzne typy hriadeľov
- príslušenstvo: spojky s vnútorným a vonkajším ozubením, oceľové 

a liatinové pripojovacie kolená
- regulačné ventily, proporcionálne regulačné ventily s elektrickým 

ovládaním, prietokové rozvádzače, ručné čerpadlá, rôzne 
príslušenstvo ...

Hydraulické komponenty

- elektrohydraulické servoventily
- proporcionálne ventily
- servo-cartridge ventily
- piestové  čerpadlá ...

Hydraulické komponenty

- Cartridge ventily
- Elektricky alebo hydraulicky ovládané rozvádzacie ventily 
- Proporcionálne, selenoidné, poistné ventily
- ISO/Cetop3/Ng6 medziplatničky
- Logické elementy ...

Aplikácie:
- Stavebné stroje, obrábacie stroje
- Traktory, kombajny, zavlažovače, postrekovače
- Dopravníky
- Recyklácia (odpadky, papier a železný šrot)
- Drevospracujúce stroje
- Ohýbačky plechov
- Výroba kože ...

Hydraulické čerpadlá

- axiálne piestové čerpadlá s pevným alebo nastaviteľným
geometrickým objemom pre uzatvorený okruh

- boli vyvinuté špeciálne pre nasadenie v stacionárnych 
zariadeniach

- medzi hlavné výhody patrí: nízka hodnota hluku, široká ponuka
regulátorov, krátke regulačné časy, jednoduchá inštalácia

- geometrický objem (8,0 – 69,8 cm3), otáčky
(500 – 1800 min-1), tlak do 315 bar

v ponuke sú ďalej:
- elektromotory s integrovaným axiálnym piestovým čerpadlom

pre otvorený okruh (chladenie elektromotora dopravovaným
médiom)

- elektricky a mechanicky ovládané rozvádzacie ventily
- tlakové ventily ...
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Hydraulické čerpadlá poháňané 
tlakovým vzduchom

Využitie týchto čerpadiel je výhodné hlavne pre ich jednoduchú 
a kompaktnú konštrukciu, spoľahlivú prevádzku a ľahkú údržbu. 
Čerpadlá sa používajú hlavne na udržanie stanoveného tlaku (dosia-
hnutého elektrickými čerpadlami) a jeho udržanie bez ďalšej potreby 
chodu čerpadla (prípadne hlavných elektr. čerpadiel).
Pohon akým koľvek inertným plynom.

Parametre:
- tlak vzduchu od 1,4-7 bar
- tlakový výstup na strane kvapaliny od 2,5:1 do 80:1
- prietok od 0,5-50 l/min

Hliníkové chladiče 

- používajú sa na znižovanie teploty média v hydraulickom 
obvode, nakoľko cca. 30 % z celkového výkonu systému sa mení 
na teplo (strata)

- vyrábajú sa v troch základných líniách: 
HD: 

-  vzduch/olej, voda/olej, olej/olej
- pre stacionárnu a mobilnú hydrauliku do 350 l/min

HY:
- vzduch/olej
- pre prietok do 150 l/min
- štandardná výbava AC a DC ventilátormi (príslušenstvo: 

nastaviteľný termostat, By-pass ventil ...)
HA:

-  štandardná rada pre kompresory od 2,2 do 75 kW

Vysokotlaková vodná hydraulika 

- používaú sa v hydraulických obvodoch s vysokým tlakom a 
nízkou viskozitou pracovného média

- najčastejšie sa používajú ventily pre lisy (drevársky, oceliarenský 
priemysel ...) a na zariadenia pre odstraňovanie okují v 
železiarňach

- v ponuke sú: sedlové a šupátkové ventily, pilotné ventily, 
proporcionálne ventily (iskrovobezpečné vyhotovenie pre HFC 
médiá), uzatváracie, škrtiace a spätné ventily, hladinové spínače, 
teplotné spínače, riadiace jednotky a iné

Maximálne prevádzkové parametre:
- veľkosť: od DN 3 do DN 250
- tlak: do 320 bar
- prietok: do 14 000 l/min

Hydraulika International – tradičný 
výrobca hydraulických prvkov 

Ručné modulové čerpadlá, ručné čerpadlá bez rozvádzača, s 
rozvádzačom, jednočinné alebo dvojčinné. Hydraulické valce 
jednočinné, dvojčinné do 7800 kg s hydraulickým zámkom, ako 
aj teleskopické. Hydraulické kliny a sťahováky. Hydraulické ventily 
poistné, uzatváracie, škrtiace, spätné. Hydraulické rozvádzače ručné 
alebo s pneumatickým ovládaním.
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Rotačné prívody – parné hlavy

- svoje uplatnenie si nájdu hlavne v papierenskom priemysle, 
kde sa zväčša používajú u sušiacich valcov na papierenských 
strojoch (do valcov privádzajú paru a odvádzajú kondenzát, 
ktorý vzniká pri sušení papiera)

- okrem samotných hláv sú v ponuke aj rôzne sifónové systémy (od 
najjednoduchších kolenových, rotujúcich až po najmodernejšie 
stacionárne) ako aj rozrušovače kondenzátu

- samotný výber najvhodnejšieho sifónového systému je závislý 
hlavne na rýchlosti papierenského stroja (napr. stacionárny sifón 
Deltasint je schopný spoľahlivo pracovať až do rýchlosti ca. 
1300 m/min)

- samozrejme bohaté skúsenosti výrobcu sú zákazníkom plne k 
dispozícii

Rotačné prívody 

- používajú sa všade tam, kde treba priviesť nejaké médium do 
rotujúcej časti zariadenia

- zaručujú precízne utesnenie, vysokú životnosť a spoľahlivý chod
- sú použiteľné pre rôzne médiá: voda, para, vzduch, vákuum, 

teplonosný olej, hydraulický olej, chladiaca emulzia, brzdová 
kvapalina ...

- vyrábajú sa v rôznych prevedeniach (rotor: závitový alebo 
prírubový, vstup média: axiálny alebo radiálny, materiál: hliník, 
oceľ, nerez, meď ..., počet kanálov: 1 až 8 ...)

- možnosť dodania sád náhradných dielov (štandardná: 
tesnenia, prípadne rozšírená: tesnenia, rotor, ložiská...) alebo u 
zložitejších typov oprava prívodu priamo u výrobcu

Maximálne prevádzkové parametre:

Tlak:
- voda: 450 bar
- hydraulický olej: 450 bar
- chladiace emulzie: 105 bar
- para: 17 bar
- vzduch: 10 bar

Otáčky:
- do 30 000 1/min (podľa druhu média)

Veľkosť:
- od 1/8“ do 10“   

Príklady použitia:
- papierenské, tlačiarenské stroje
- sklársky, potravinársky priemysel
- oceliarenský priemysel
- vodné, veterné elektrárne ... 

Hydraulické príslušenstvo, rúrkové 
príchytky, meracie miesta... 

- hladinomery, olejoznaky, teplomery, spätné ventily, škrtiace 
ventily, prietokomery, nalievacie a odvzdušňovacie hrdlá, 
glycerínové manometre, prechodky,  

- rúrkové, hadicové a káblové príchytky; ľahká, štandardná, 
ťažká, dvojitá rada; montážne prevedenie ako jednoduché 
- mnohonásobné - stohovacie - na návarných platničkách alebo 
montážnych koľajniciach; špeciálne prevedenia,

- kompletný sortiment testovacích konektorov, adaptérov, hadičiek 
a pomocného vybavenia pre priame pripojenie pod tlakom do 
630 barov; diagnostické/tlakové testovanie - odvzdušňovanie – 
vzorkovanie; skrutkové alebo zásuvné prevedenia kompatibilné 
so všetkými štandardnými systémami.
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CKD – tradičný výrobca pneumatiky 
ktorého výrobky sú kvalitné a spoľahlivo 
chránia pracovné prostredie.
Pneumatické valce

- univerzálne (Ø 2,5 – 100mm) – SCA, SCM, SCP
- kompaktné (Ø 6 – 160mm) – SMD, FC, MDC, MVC, MSD, SSD
- s vedením Ø 6 – 160mm) – STS, STL, STK, STR, LCY, LCS, UCA
- bezpiestnicové (Ø 6 – 100mm) – SRL2, SRM, MRL, MRG
- bezpečnostné s brzdou (Ø 12 – 100mm) – ULK, JSC3, SRT, SRB, 

USSD, SSD
- vysoko rýchlostné (Ø 20 – 100mm) – až 3ms-1 – HCA, HCM,
- kyvné pohony (uhol až 270°, krútiaci moment až do 8Nm) – RRC, 

GRC
- chápadlá  (paralelné, uhlové, centrálne) – FH, HAP, BSA, HBL, HDL, 

BHE
- skľučovadlá (upínacia sila až 1500N) – CKG, CK, CKA, CKF, CKJ, 

CKL2

Pneumatické ventily:
Samostatné solenoidové ventily a ventilové terminály: 
(ovládacie napätie: DC12V, 24V, AC 100-220V

- rada 4S_0, M4S_0 (5/2, 5/3, šírka 10mm, prietok do 110 l/min)
- rada 4G, M4G, MN4G (3/2, 5/2, 5/3, šírka 10, 15, 18 mm, 

prietok do 870 l/min)
- rada W4G, NW4G, MW4G (3/2, 5/2, 5/3, šírka 15 mm, prietok 

do 650 l/min, 60 mil. cyklov)
- rada 4K, M4K, MN4K (3/2, 4/2, 5/2, 5/3, šírka 15-29 mm, prietok 

až 3,3 m3/min)
- rada MN3E0, MN4E0 (3/2, 4/2 šírka 10 mm, prietok 150 l/min)
- rada MN3S, MN4S (3/2, 4/2, 4/3, prietok 8,2 l/min, priamo 

ovládané z PLC)
- rada 3P, M3P (3/2, šírka 10, 22 mm, prietok až 290 l/min)

Manuálne ventily:
- rada HMV, HSV (4/3, prietok až 3 m3/min)
- rada 2QV, 3QV (2/2, 3/2, možné i terminálové prevedenie)

Univerzálne solenoidové ventily (2/2, 3/2, priamo i nepriamo 
ovládané, ovládacie napätie: DC12V, 24V, AC 100-220V)

- rad FAB, FAG, FGB, FGG, FVB, FWB, FWG, FHB, FLB, AB, AG, AP, 
AD, APK, ADK

Vzduchom ovládané ventily (2/2, 3/2)
- rada NAB, NSB, NP, NAP, NVP, CHB, CHG
- rada CV2, CV3 – určené len pre chladiace kvapaliny (2/2, 3/2 0-

0,7 Mpa)

Úprava stlačeného vzduchu, vákuové komponenty a 
príslušenstvo

Modulárne systémy úpravy stlačeného vzduchu rady 1000, 
3000, 4000, 8000 (pripojenie 1/8“ – 2“)

- odkalovacie jednotky DT, filtre F, filter/regulátor W, reverzný filter/
regulátor W_1

- filtre olejovej hmly M, redukčné ventily R, reverzné redukčné ventily 
R_1, primazávače L, kombinované jednotky (F.R.L., W.L., F.R., F.M.R., 
W.M., R.M., F.M., F.F.M.)

Membránové sušičky (rosný bod až –60°C, prietok až 10,5 
m3/min) – SD, SU

Vákuové komponenty:
- vákuové filtre VFA, vákuové redukčné ventily VRA, vákuové ejektory, 

VPC, VPR, VPA, VPF, RJB
- vákuové príslušenstvo – snímače vákua, tlmiče hluku, vákuometre, 

spätné ventily, prísavky

Senzory:
- mechanické tlakové senzory – APE, P4000, P_1, APS
- elektronické tlakové snímače – PPE, PPD, PPD3
- signalizácia dokonalého upnutia – GPS2, HPS, TLPS
- prietokomery – PF, PFK, FS, FSM

Príslušenstvo:
- škrtiace ventily – SC, SCD, SC3R, SC3W, SC3WU, SC1, SC, SCL
- tlmiče hluku – SLW, SLM, SL
- spätné ventily – CHV, CHL, 
- bezpečnostné odvzdušňovacie ventily - QEV
- uzatváracie ventily - SHV
- nástrčné spojky - GW
- závitové spojky – MJ, JL
- hadice – UP, F, U, NU, KX, SR
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Bezolejové membránové kompresory/
vývevy

Technické parametre
- optimálny prevádzkový tlak 0.2bar   /max. pretlak do 0,5 baru/
- optimálne prevádzkové vákuum –0,2bar/max. vákuum –0,4 

bar,/
- množstvo vzduchu do 350 litrov/min.
- vonkajšie napätie - 250 V/50 Hz, alebo 115 V/60 Hz
- niektoré modely tiež 12 V DC, resp. 24 V DC

Použitie 
- biologické čistiarne odpadových vôd
-  čerenie potravinárskych látok 
- akvária
-  liahne rýb
- transport a skladovanie živých rýb
- galvanické kúpele
- prevzdušňovanie odkaľovacích nádrží
- nafukovanie člnov a lehátok
- perličkové masážne vane
- nafukovacie protetické pomôcky
- laboratórna a lekárska technika
- bezkontaktné čerenie a čerpanie roztokov
- odsávanie plynov

Výhody
- nízka hlučnosť 32 - 42 dB čerpadlá sú extrémne tiché
- dlhá životnosť opotrebiteľných častí (membrán) do 

20 000 - 40 000   hodín
- vysoká spoľahlivosť
- nízka spotreba el. energie
- nízke nároky na údržbu
- nenáročná údržba - okrem občasného vyčistenia filtra nie je 

vyžadovaná ďalšia údržba
- u modelov s označením S signalizácia pretrhnutia membrány

Vzduchové kompresory  a vývevy
-  max. prietok vzduchu 1400m3/h pri 0 mbar. 
-  max. tlak do 800mbar, max. vakuum  do 600mbar abs.
-  motory ku kompresorom sú vyrábané podľa CEI-Normy 2/3 

1988 s krytím IP 54.
-  motory sú k dispozícií 1. alebo 3. fázové. 
-  široká paleta príslušenstva ako vstupný filter, výstupný filter, 

spätný ventil, spätná klapka, tlmič hluku, manometer.

Výhody:
- minimálna údržba
- tichý chod
- jemný tok vzduchu
- minimálny dotyk mechanických častí, ložiská majú doživotné 

mazanie a nevyžadujú dodatočné mazanie.
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Kompresory, vývevy, vzduchom poháňané 
motory

Bezolejové alebo olejové prevedenie s motorom alebo nezávislým 
pohonom. So vstavaným pohonom na 4 – 24VDC.

Rotačné lamelové:
Pretlak až 170 kPa, max. vákuum 20kPa abs., prietok až 75m3/h

Membránové, membránové miniatúrne:
Pretlak až 420kPa, max. vákuum 3,1kPa abs. , prietok až 6,5 m3/h

Piestové:
Pretlak až 0,7MPa, max. vákuum 4,8kPa abs. , prietok až 18,5 m3/h

S kyvným piestom (Rocking piston):
Pretlak až 1,2MPa, max. vákuum 3,1kPa abs. , prietok až 9,3 m3/h

Dúchadlá / vývevy s bočnými  kanálmi:
Pretlak až 70kPa, max. vákuum 45kPa, prietok až 1930 m3/h

Vzduchové motory, vzduchové motory s prevodovkou:
Krútiaci moment 34Nm (s prevodovkou až 471Nm), otáčky až 
1000min-1 výkon 7,1kW. Možnosť aj bezolejového prevedenia.

PIAB - vákuová technika

Vákuové ejektory Piab sú poháňané tlakovým vzduchom. Prívod 
energie je tlakový vzduch, zvyčajne suchý a filtrovaný od 0,17 do 
0,6 MPa. V porovnaní s ostatnými výrobcami ejektory Piab lepšie 
využívajú tlakový vzduch a preto spotrebujú menej energie. Vákuové 
ejektory Piab charakterizujú pri nízkom a kolísavom tlaku vysoké 
hladiny vákua. 

Výhody 
-  malé rozmery a nízka hmotnosť 
-  modely odolné voči chemikáliám 
- rýchla reakcia 
- jednoduchá inštalácia a údržba
- žiadne vibrácie
- nevytvárajú teplo 

B-BFU - tvar výborný pre nerovné a pórovité povrchy, vlnová 
lepenka... Prísavky nezanechávajú žiadne odtlačky.

Prísavky PIAB sa používajú na dvíhanie širokého spektra materiálov. 
Od lepenky po betónové panely, sáčky, plechy, pick and place 
– elektronických súčiastok, štítkov ako aj pridržanie predmetov. Každý 
materiál vyžaduje iné nároky na prísavku. 

Materiál DURAFLEX TM – sa požíva na zvýšenie produktivity a 
výkonu. Silný a elastický materiál s výbornou schopnosťou prisávania. 

Vákum je používané s veľkou výhodou za účelom prepraviť suché 
práškové produkty z jedného miesta na druhé, za veľmi krátky čas. 
Vákuové dopravníky PIAB sú stavané z odolných materiálov vysokej 
kvality. Potravinárska výroba, výroba liekov a chemických výrobkov 
požadujú najvyšší možný stupeň bezpečnosti k hygiene. Vákuové 
dopravníky PIAB boli vyvinuté ako odpoveď na vážne požiadavky 
ohľadne bezpečnosti a hygieny v potravinárskom, farmaceutickom a 
chemickom priemysle.

U - tvar Výborný pre manipuláciu s jemne zakrivenými povrchmi.
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Titan, nikel a ich zliatiny a špeciálne kovy.
Titan a jeho zliatiny

- ľahký kov s vynikajúcou antikoróznou odolnosťou
- zliatiny titanu majú mimoriadnu pevnosť pri malej špecifickej 

hmotnosti.

Nikel a jeho zliatiny
(NICKEL, MONEL, INCONEL,INCOLOY, NIMONIC, BRIGHTRAY, 
HASTELLOY, NITINOL, NILO atď.)

- kovy odolné voči agresívnym koróznym prostrediam a extrémne 
vysokým teplotám, kovy s tvarovou pamäťou resp. minimálnou 
tepelnou rozťažnosťou.

Ďalšie špeciálne kovy
ZIRKONIUM, TANTAL, HAFNIUM, NIOB, CHROM, MOLYBDEN.
Materiály sú dodávané v kompletnou sortimente (plechy, tyče, trubky, 
prídavné materiály, skrutky, príruby, fitingy atď.)

Všetky materiály sú dodávané s atestom podľa EN 10204-3.1B.

Trecie materiály pre koľajové vozidlá
Organické brzdové obloženia a klátiky

- klátiky z organických materiálov dosahujú oproti starším 
materiálom výrazne lepšie parametre v znížení hlučnosti, 
menšom opotrebení kolesa a klátiku (náhrada za klátiky zo 
šedej liatiny)

- používajú sa v lokomotívach, nákladných a osobných vozňoch
- brzdové obloženia z organických materiálov dosahujú 

požadovanú hodnotu súčiniteľa trenia, odolnosť voči vlhkosti, 
nízke opotrebenie kotúča a obloženia, rovnomerné rozloženie 
teploty na kotúči

- používajú sa v prímestskej doprave v IC-doprave a vo 
vysokorýchlostných vlakoch.
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3D tlačiarne
Výstupné zariadenia pre priamu výrobu (tlač) modelov z dát, vytvorených v ľubovoľnom 3D CAD systéme. Modely sú
vyrábané tlačením jednotlivých priečnych rezov z kompozitných práškov spájaných pojivom. Pre nanášanie pojiva sa
používa štandardná tlačiaca hlava HP. Zariadenia umožňujú jedno alebo plno-farebnú tlač. Je možné ich použiť aj na
tlačenie tenkostenných modelov, priestorovo zložitých, bez nutnosti konštrukčných podpôr a poskytujú vysoký užívateľský
komfort. Je ich možné použiť pre výrobu foriem pre priame odlievanie nekovových materiálov.

Spectrum ZTM510
Tlač: plnofarebná
Čas stavania: 2 - 4 vrstvy za minútu
Stavebná veľkosť: 254 x 356 x 203 mm
Hrúbka vrstvy:  Nastaviteľné užívateľom v čase tlačenia 0.089-0.203 mm
Voľba materiálu: Vysoko výkonné kompozitá, priame odlievanie
Rozlíšenie: 600 x 540 dpi
Počet tlačových hláv: 4
Rozmery prístroja: 107 x 79 x 127 cm
Hmotnosť prístroja: 204 kg

Softvér: Špeciálny softvér firmy Z Corporation’s, ktorý pracuje s trojrozmernými modelmi vo formáte STL, VRML 
a PLY. Softvér ZPrint s funkciami 3D náhľadu, textových popiskov a nastavení rôznych funkcií. Softvér pracuje na 
platformách Microsoft Windows* NT, 2000 Professional and XP Professional. 

ZPrinter®310
Tlač: jednofarebná
Stavebná veľkosť: 203 x 254 x 203 mm
Hrúbka vrstvy: Nastaviteľné užívateľom v čase tlačenia .076-.254 mm
Rozmery prístroja: 74 x 81 x 109 cm
Hmotnosť prístroja: 113 kg

Softvér: Špeciálny softvér firmy Z Corporation’s, ktorý pracuje s trojrozmernými modelmi vo formáte STL, VRML 
a PLY. Softvér ZPrint s funkciami 3D náhľadu, textových popiskov a nastavení rôznych funkcií. Softvér pracuje na 
platformách Microsoft Windows* NT, 2000 Professional and XP Professional.

ZPrinter®450
Tlač: plnofarebná
Čas stavania: 2 - 4 vrstvy za minútu
Stavebná veľkosť: 203 x 254 x 204 mm
Hrúbka vrstvy: Nastaviteľné užívateľom v čase tlačenia 0.089–0.102 mm.
Voľba materiálu: Vysoko výkonný kompozit.
Rozlíšenie: 300 x 450 dpi
Počet tlačových hláv: 2
Rozmery prístroja: 122 x 79 x 140 cm
Hmotnosť prístroja: 193 kg

Softvér: Softvér Z Corporation akceptuje ako vstup modely vo formáte STL, VRML a PLY. Z Print softvér umožňuje
3D prezeranie, značenie textom, prispôsobovanie funkcionality.

ZScannerTM700
Pre presnú, rýchlu a ľahkú 3D digitalizáciu.

    - Plug & Play systém na prenosných počítačoch
    - jednoduché pripojenie cez FireWire port
    - High-definition kamera
    - laserový zabezpečovací systém
    - reflexné cieľové body alebo projektor cieľových bodov
    - laboratórna kalibrácia
    - ergonomická rukoväť a stojan

Galéria 3D fyzických modelov
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