
AKCESORIA

        Pack Maid  - komplet narzędzi służą-
cy do usuwania w łatwy sposób starych pakun-
kówkomory dławicowej ( zarówno pomp jak i 
armatur ) 

Zalety zestawu: 
• zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do 
usunięcia w łatwy sposób starych pakunków z 
komory dławicowej,
• wygodny w użyciu,
• nie niszczy komory dławicowej ani wału/ 
trzpienia,
• elastyczne uchwyty mogą być stosowane w 
miejscach trudno dostępnych,
• w zestawie znajduje się duża liczba narzę-
dzi pozwalająca na dobór odpowiedniego 
elastycznego uchwytu oraz odpowiedniej 
końcówki ekstraktora, w zależności od miejsca 
zabudowy komory dławicowej, rozmiaru i 
rodzaju pakunku,
• plastikowa skrzynka oraz jej wkład ułatwia 
transport oraz przechowywanie zestawu.

Zestaw ten składa się z dwudziestu dwóch 
elementów:
 
• 6 elastycznych uchwytów ( 3 długości )
• 3 haków ( różne wielkości ),
• 12 końcówek ( 3 wielkości , 3 w kształcie  
śruby, 9 w kształcie spirali - korkociągu )
• klucz do dokręcania końcówek do elastycz  
nych uchwytów,
• plastikowe pudełko ułatwiające transport i 
przechowanie.
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AKCESORIA

      Ciclo Circular Cutter - narzędzie służy 
do wycinania okrągłych, miękko materiało-
wych uszczelek.

Zalety: 
•  umożliwia wycinanie uszczelek do średnicy 
zewnętrznej ø 500 mm ( wersja junior ) oraz ø 
1000 mm (wersja standard)
•  posiada uchwyt umożliwiający zamocownie 
w imadle, 
•  elastyczne podkładki zapewniają stabilność-
podczas wycinania uszczelek,
• antystatyczna powierzchnia oraz śruba 
mocująca uniemożliwia poślizg materiału pod-
czas wycinania uszczelnienia, 
•  wyskalowane ramię pozwala na precyzyjne 
wycięcie uszczelki,
•  ramię posiada skalę w układzie SI oraz   an-
glosaskim,
• wybijak dołączony w komplecie zapewnia-
precyzyjne zamocowanie,

• możliwość obustronnego cięcia pozwala na 
wycinanie uszczelek z grubych materiałów,
• nóż jest dostępny jako część zamienna.

      Pack Boy – narzędzie służące do precy-
zyjnego przycinania pierścieni uszczelniają-
cych do komór dławnicowych pomp.
Zalety narzędzia:
• umożliwia przycinanie pierścieni o przekroju 
do t=25,5 [mm] oraz średnicy wału do 
ød=200 [mm],
• zapewnia odpowiednie przycięcie końcówek 
pakunku, tak żeby po jego złożeniu otrzymać 
odpowiednie łączenie sznura,
• w komplecie znajdują sie nóż oraz zapasowa 
podstawka do cięcia,
• skala pozwala w łatwy sposób przyciąć pier-
ścień o zadanych średnicach,
• wyskalowane w układzie SI oraz anglosaskim,
• łatwo sie czyści,
• lekkie, składane, zajmuje niewiele miejsca.
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