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Guard your safety

Szanowni Państwo, 

ze  względu  na  zainteresowanie  Klientów  naszą  ofertą  produktów,  w  najnowszym  newsletterze
przedstawiamy    ofertę    specjalną    dotyczącą    prowadników    drutu    spawalniczego     SPAŁ-1   wraz
z osprzętem.   Dodatkowo   prezentujemy informacje techniczne  dotyczące  złączek  do  gazów i cieczy
NW 5,0. 

PROWADNIKI DRUTU SPAWALNICZEGO 

Prowadniki    drutu   spawalniczego   zapewniają   optymalne   podawanie   drutu elektrodowego do
urządzeń spawalniczych.  Zabezpieczają go przed uszkodzeniami mechanicznymi i  wpływem czynników
zewnętrznych. Przeznaczone są do transportu drutu podczas spawania przy użyciu opakowań masowych. 

Prowadniki cechują się: – niewielkim tarciem, dzięki któremu można łączyć pojemnik
i podajnik drutu na odległość nawet 12 m,

– chronią drut spawalniczy przed zanieczyszczeniami, które mogą
zakłócać przebieg spawania, 

– łatwą wymianą drutu – dzięki wyposażeniu prowadnika i opakowania w
szybkozłączki 

Prowadnik drutu SPAŁ - 1 Łącznik kaptura beczki Szybkozłączka - łącznik podajnika 

  

 
 

1,8 m cena katalogowa : 236,20 zł 

3,0 m cena katalogowa: 293,00 zł 

4,5 m cena katalogowa: 363,80 zł 

 cena katalogowa: 13,20 zł cena katalogowa : 78,70 zł  

Na wszystkie prowadniki drutu spawalniczego oraz wyposażenie do prowadników drutu udzielamy 
35 % rabatu. Cena ostateczna bez możliwości udzielenia standardowych upustów cenowych. 

Powyżej  przedstawiono przykładowe długości prowadników. W sprawie innych długości prosimy o kontakt
z działem handlowym firmy. 

ZŁĄCZKI DO GAZÓW I CIECZY JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE 

Złączki   z     zaworem    odcinającym,  służą    do   szybkiego  łączenia  zarówno     układów    chłodzenia
w półautomatach spawalniczych, jak również szerokiej gamy urządzeń pneumatycznych. Złączki serii SPA
wyposażone są w zawór odcinający zapobiegający niekontrolowanemu wypływowi  gazów lub cieczy –
umożliwiający natychmiastowe odłączenie węży i przezbrojenie stanowiska bez konieczności zamykania
ich dopływu. 

Wykonanie: korpus, elementy składowe
sprężynki, pierścień osadczy
kulki
uszczelnienia 

- mosiądz 
- stal AISI 302 
- stal AISI 420 
- NBR 70 

Temperatura pracy: od - 30   do 100  ℃ ℃ 



   
 

Złączka NW 5,0 
z gwintem zewnętrznym 

Złączka NW 5,0 
z gwintem wewnętrznym 

Złączka NW 5,0 
z choinką na wąż 

Złączka NW 5,0 
z gwintem na przegrodę 

i choinką na wąż 

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo  odpowiedniego  dla Siebie rozwiązania, poinformujcie nas
o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu. 

SAFE TRADING BLACHOWSKI Sp. z o.o. 
ul.1 Maja 17 41-600 Świętochłowice 

www.safetrading.pl

Dział handlowy:

Anna Blachowska-Nowak 
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.14 
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 14 

e-mail: stb@safetrading.pl 

Katarzyna Góral-Dubas 
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 15 
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 15 

e-mail: stb@safetrading.pl 
           k.goral@safetrading.pl

Dział Marketingu:

Piotr Jędrszczyk
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.10 

e-mail: 
p.jedrszczyk@safetrading.pl 

Dział Produkcji:

Adam Piontek 
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 10 
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 10 

e-mail: 
a.piontek@safetrading.pl

http://www.safetrading.pl/

