
 Nástroje a narádie

ADW 242

ADW 242 Stiff Packing Tools - pevné extraktory sú 
vyrobené zo špeciálnej ocele, aby vydržali tie 
najhrubšie podmienky. Ručíme za to, že sa 
nezlomia alebo nevyrovnajú pri vypakovávaní  
akejkoľvek upchávky z upchávkovej komory.          
ADW 242 extraktory sa dodávaju len ako sada. 

ADW Sure-Cut

ADW Sure-Cut (presný rez) rezač tesneni vám ušetrí 
čas a peniaze pri rezaní upchávkových šnúr pod 
uhlami a úkosmi, potrebnými pre správnu montáž 
tesnení.   ADW  Sure-Cut umozňuje kedykoľvek 
rýchlo a spoľahlivo odrezať tesnenie. Nástroj bol 
testovaný pri rezaní všetkých typov upchávkových 
šnúr, aj vypletaných drátom. ADW Sure-Cut 
náhradná sada obsahuje vreckový ostrič                        
a výmenné ostrie.

ADW 253

ADW 253  - ohybné extraktory sú vyrobené tak, 
aby odolali nadmerným ťahom. Konštrukcia 
pozostáva z vysokopevného leteckého lana 
osadeného so špeciálne tepelne upraveným 
závrtným koncom. Prvky sú kované a mali by 
odolávať nepriaznivým podmienkam. Hroty šnekov 
sú obtiahnuté špeciálnou lubrikačnou látkou. 
Dodáva sa v 4 rozmeroch, alebo ako sada.



ADW 178 Pack Boy

ADW 178 Pack Boy rezač upchávkových šnúr,  
umožňuje presné rezy krúžkov šnúr podľa priemeru 
puzdra alebo vretena. Mierka je ciachovaná priamo 
pre veľkosť hriadeľa/puzdra, v  inchoch a milimetroch.            
Pre jednoduchú obsluhu sa prístroj nastaví pre daný 
rozmer šnúry.  Rezač je použiteľný pre šnúry od 3 
mm do 25 mm a hriadele do priemeru 100 mm. Je v 
ponuke pre ventily aj čerpadlá.

ADW  C I C L O

ADW CICLO vyrezávač tesnení umožňuje užívateľovi 
operatívne vyrezávať ploché tesnenia do hrúbky 12 
mm a priemerov od 30 mm do  500 mm (JUNIOR), 
prípadne 900mm (SENIOR) využívajúc prehľadné 
čitateľné palcové aj metrické mierky.

ADW 176

ADW 176 Tamping Tools je inštalačná pomôcka pre 
zasúvanie jednotlivých krúžkov upchávkových šnúr 
na dno komory. Použiteľná je pre armatúry aj pre 
čerpadlá.  

ADW 174

ADW 174 je unikátny nôž na rezanie upchávkových 
šnúr. Má jemne zošikmené ostrie pre rezanie 
jedným ťahom a zúbkovité ostrie pre rezanie  
vystužených šnúr. Dĺžka ostria je 125 mm, celková 
dĺžka je 250 mm.
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