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Zwijacze do węży
Codzienna praca z długimi wężami bywa dość uciążliwa. Wąż może się łatwo splątać i ulec uszkodzeniu albo wręcz stać się 
przeszkodą na stanowisku pracy. W utrzymaniu elementarnego porządku pomogą już proste wieszaki do węży. Pełen komfort  
i oszczędność czasu zapewnią zwijacze bębnowe – ręczne lub automatyczne.

Zwijacze automatyczne

Zwijacze ręczne

Wieszaki

Do węży DN Maksymalna długość węża L [m]

3/8” – 1/2” 15 17 20 25 30 35 40 60

3/4” – 1” 13 15 18 20 25 35 35 40

Do węży DN Maksymalna długość węża L [m]

3/8” – 1/2” 20 25 30 35 43 50

3/4” – 1” 13 15 20 25 35 50

Do węży DN Maksymalna długość węża L [m]

1/2” 25 40 60

3/4” 20 30 50
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ZWIJACZ BĘBNOWY DO WĘŻY DN 12 – L=20 M

Typ: AKV1100 

Zwijacz automatyczny do węży z napędem sprężynowym 
przeznaczony do montażu na ścianie. Opcjonalnie dostępna rama 
uchylna umożliwiająca odchylanie zwijacza dla większego komfortu 
obsługi.

Stosowany w zakładach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle 
spożywczym, do profesjonalnego mycia.

W zależności od konkretnego przeznaczenia (parametrów roboczych 
medium i środowiska) proponujemy dobrane optymalnie rodzaje 
węży. W kwestii doboru węży  oraz typu zwijacza prosimy o kontakt  
z naszym Działem Handlowym tel: +48 61 81-87-234.

Uwaga:
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze nie może być wyższe od 
maksymalnego ciśnienia roboczego węża, który jest zamontowany na 
zwijaczu. 

Zdjęcie przedstawia zwijacz z zamontowanym przykładowym wę-
żem przeznaczonym do gorącej wody. Inne rodzaje na zamówienie.

Maksymalne ciśnienie robocze dla zwijacza: 200 bar

Średnica nominalna DN: 12 mm

Przyłącza: wlot – gwint zewnętrzny 1/2” BSP
wylot – gwint zewnętrzny 1/2” BSP

Maksymalna średnica nominalna węża DN: 12 mm (1/2”)

Maksymalna długość węża: 3/8” – 20 m
1/2” – 20 m

Materiały: zwijacz bębnowy - stal nierdzewna AISI 304 / AISI 303
złącze obrotowe – stal nierdzewna AISI 304 / uszczelnienie EPDM

Ciężar: 17 kg

Inne: Na zapytanie dostępne inne wersje zwijaczy, np. dla węży o innej 
długości.

Rama uchylna ST20Zwijacz nieuzbrojony
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ZWIJACZ BĘBNOWY DO WĘŻY DN 19 – L=20 M

Typ: AKV3501

Zwijacz automatyczny do węży DN 19 z napędem sprężynowym prze-
znaczony do montażu na ścianie. Opcjonalnie dostępna rama uchylna 
umożliwiająca odchylanie zwijacza dla większego komfortu obsługi.

Stosowany w zakładach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle spo-
żywczym, do profesjonalnego mycia.

W zależności od konkretnego przeznaczenia (parametrów roboczych 
medium i środowiska) proponujemy dobrane optymalnie rodzaje 
węży. W kwestii doboru węży  oraz typu zwijacza prosimy o kontakt  
z naszym Działem Handlowym tel: +48 61 81-87-234.

Uwaga:
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze nie może być wyższe 
od maksymalnego ciśnienia roboczego węża, który jest zamontowany 
na zwijaczu. 

Zdjęcie przedstawia zwijacz z zamontowanym przykładowym wężem 
przeznaczonym do gorącej wody. Inne rodzaje na zamówienie.

Maksymalne ciśnienie robocze dla zwijacza: 20 bar

Średnica nominalna DN: 19 mm

Przyłącza: wlot – gwint zewnętrzny 1” BSP
wylot – gwint zewnętrzny 3/4” BSP

Maksymalna średnica nominalna węża DN: 19 mm (3/4”)

Maksymalna długość węża: 3/4” – 20 m
1” – 13 m

Materiały: zwijacz bębnowy - stal nierdzewna AISI 304 / AISI 303
złącze obrotowe – stal nierdzewna AISI 304 / uszczelnienie EPDM

Ciężar: 28 kg

Inne: Na zapytanie dostępne inne wersje zwijaczy, np. dla węży  
o innej długości.

Rama uchylna ST30Zwijacz nieuzbrojony
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Kilka słów o firmie TICON
Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało 

się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru 
i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, 
kompensatorów, armatury przemysłowej  oraz urządzeń 
napełniająco-opróżniających. 

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych 
firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze 
technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości 
i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty 
jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia 
stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich 
wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się 
zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu 
petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, 
dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze 
produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde 
zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy 
zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napełniająco-opróżniające. 
Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO 
również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. 
Poszukujemy optymalnych rozwiązań.

 
Węże i przewody
Gumowe, tworzywowe, teflonowe, 
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Kompensatory
Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria
Uszczelki, zestawy naprawcze, węże 
osłonowe, pistolety do wody, zawiesia do
węży, pasy uziemiające itp.

Armatura przemysłowa
Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza 
awaryjnego rozłączania, końcówki do 
węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety 
nalewcze.

Wyposażenie terminali
Urządzania Napełniająco-Opróżniające, 
podesty konstrukcyjne, ramiona 
przeładunkowe, schodki.

Serwis
Dysponujemy mobilnym serwisem 
urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe
Projekt, dostawa, montaż elementów 
oporowych do złączy awaryjnego 
rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji 
projektowej w TDT. Badania odbiorowe w 
obecności inspektora TDT.
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej 
urządzenia NO.

Ticon Sp. z o.o.
Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
http://ticon.pl
Sklep internetowy:
http://sklep.ticon.pl

Dział Handlowy
Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

TICON
Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu




