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Pompy ręczne do beczek i zbiorników z tworzywa 

 
TICON przedstawia pompy ręczne ScopeNEXT,  które posiadają kilka kluczowych zalet: 
 

» Bezpieczeństwo 
Pompy ręczne umożliwiające bezpieczne opróżnianie różnych zbiorników  
i ułatwiające odmierzanie potrzebnej ilości cieczy (opcjonalnie dostępne są 
butelki z miarką). Obrotowa wylewka pozwala na łatwe zapobieganie kapaniu 
resztek. Ponadto istnieje możliwość odłączenia wylewki i zastąpienia jej wężem 
elastycznym. 

 
» Łatwość użycia 

Pompy działają na nieco innej zasadzie niż standardowe pompy tłokowe. Ich 
konstrukcja pozwala zminimalizować tarcie, a przepływ cieczy wywołuje zarówno 
ruch w górę jak i w dół. 
 

» Uniwersalność 
W naszej ofercie posiadamy różne adaptory umożliwiające właściwe 
zamontowanie pompy w beczce, czy też innym zbiorniku.  
 

» Niezawodność 
Unikalna konstrukcja zapobiega zużyciu części poprzez minimalizację tarcia. 
Wszystkie pompy posiadają 2 letnią gwarancję producenta. 

 
 

Zastosowanie: 
 przemysł, 
 agrochemia, 
 ochrona zdrowia, 
 żywność, 
 rolnictwo.  

 

Sądzimy, że są to najlepsze pompy ręczne dostępne na rynku. Posiadają gwarancję 
producenta i zdolne są do pompowania najgęstszych cieczy z minimalnym wysiłkiem. 
Dostępne dla zbiorników o pojemności od 10 do 250 litrów. 
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Pompy typu NX 

Wykonane z polipropylenu (PP), charakteryzujące się szerokim 
zakresem odporności chemicznej, która czyni je właściwym 
rozwiązaniem dla produktów spożywczych, chemicznych środków 
czyszczących o różnym pH, produktów na bazie chloru, olejów, 
nawozów, a także środków ochrony roślin.  Nadają się do cieczy 
o dużej lepkości. 

Pompy NX zawierają tylko 2 ruchome elementy i wytwarzają 
niskie ciśnienie na wylocie, zapewniając łatwe i równomierne 
nalewanie cieczy. Co więcej „system pojemników dozujących” 
zapewnia bezpieczeństwo podczas odmierzania porcji 
niebezpiecznych lub agresywnych substancji chemicznych. 

Dostępne pojemniki dozujące z miarką, o pojemnościach: 0,5 l oraz 1,0 l. 

Pompy NX posiadają 2-letnią gwarancję od producenta. 

 

W ofercie posiadamy  pompy NX o czterech różnych długościach: 

Pompa Zastosowanie Doza Maksymalna 
głębokość zbiornika 

Przyłącze w 
komplecie 

NX 25 Typowe zbiorniki o pojemności 20 do 25 l ok. 180 ml 400 mm NXF1   
(GW S60x6) 

NX 60 Do zbiorników z tworzywa i kanistrów 60 l ok. 200 ml 630 mm NXF1   
(GW S60x6) 

NX 200 

Do beczek 200 l, a także innych 
zbiorników o pojemnościach od 100 do 
205 l. Jest również idealnym 
rozwiązaniem dla AdBlue (DEF)  i jest 
zgodna z wymogami EPA (United States 
Enviromental Protection Agency) 

ok. 400 ml 903 mm NXM1   
(GZ 56x4) 

NX IBC 
Do zbiorników IBC  
(paleto-pojemników) o pojemności 1000 
litrów (275 galonów) 

ok. 400 ml 1103 mm NXM3  
 (GW 2” BSP) 

 

Pompy NX IBC są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, gdzie nie 
mogą być zastosowane pompy z napędem lub gdzie rozlewanie 
przeprowadza się okazjonalnie. 

Pompa przewidziana jest do zbiorników IBC (paleto-pojemników) 
o pojemności 1000 litrów (275 galonów). 
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Pompy typu NX 
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Adaptory do pomp NX 

Adaptory do pomp NX a b c

 

NXM1 
Gwint 
zewnętrzny 
trapezowy 
M55 (S56x4) 

55 mm 4 mm - 

 

NXM2 
Gwint 
zewnętrzny 
trapezowy 
M69 (S70x6) 

69 mm 6 mm - 

 

NXM3 
Gwint 
zewnętrzny  
2” BSP 

59,5 mm 2,3 mm - 

 

NXM4 
Gwint 
zewnętrzny 
trapezowy 
M63 (S64x5) 

63 mm 5 mm - 

 

NXF1 
Gwint 
wewnętrzny 
trapezowy 
F61 (S60x6) 

- 6 mm 56 mm 

 

NXF2 
Gwint 
wewnętrzny 
trapezowy 
F65 (S64x5) 

- 5 mm 62 mm 

 

NXF3 
Gwint 
wewnętrzny 
trapezowy 
F71 (S70x6) 

- 6 mm 67 mm 
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Pompa SNX SS 96 Solvent 

Ta odporna na rozpuszczalniki pompa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
i posiada uszczelnienia oraz rurę ssącą z Teflonu. Komponenty tej pompy zostały 
zaprojektowane specjalnie do kontaktu z rozpuszczalnikami. 

Charakterystyka techniczna: 
 materiał wykonania: stal kwasoodporna,  
 montaż: za pomocą złączki z gwintem zewnętrznym 2” 

BSP ISO 228, 
 wylewka: ½”, 
 króciec  do rurki wgłębnej: ½”, 
 rurka wgłębna PTFE i opaska zaciskowa w komplecie, 
 doza ok. 190 ml. 

 
Długość oraz złączka dopasowane są do beczek 200 l. W ofercie 
posiadamy również adaptory, oraz dłuższe rurki wgłębne w celu 
zainstalowania pompy do innego zbiornika. 
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Pompki do małych pojemników 

 

Stosowane przy małych zbiornikach, 
kanistrach z gwintami DIN 51 lub DIN 61. 

Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie 
występuje potrzeba dozowania mniejszych 
ilości bez potrzeby manewrowania dużym 
ciężarem. 

Zastosowanie pompek ułatwia precyzyjne 
dozowanie i zabezpiecza przed rozlaniem 
cieczy oraz dostawaniem się do środka 
zanieczyszczeń  z zewnątrz. 

Dostępne typy: 

 Pompka SNX 300 PB  
Przeznaczona do zbiorników  
z gwintem DIN 51. Maksymalna 
głębokość 33,5 cm. Doza ok. 28 ml 

 Pompka SNX 300 FN 
Przeznaczona do zbiorników  
z gwintem DIN 61. Maksymalna 
głębokość 40 cm. Posiada 
możliwość zablokowania. 
 

Gwint a b c 
DIN 51 53 5 50,5 
DIN 61 60 6 55,8 

 
 

 

 

 

 

Pompa mieszkowa SP 606 

 

Prosta i łatwa w użyciu pompa mieszkowa 
do beczek 250 l. 

Charakterystyka techniczna: 

 Maksymalna głębokość 83 cm. 
 Montaż za pomocą złącza  

z gwintem 2” BSP ISO 228. 
 Doza ok. 200 ml. 
 Elastyczny, wyprowadzony 

 z pompy wąż o długości 135 cm 
w komplecie. 



Tabela Odporności Chemicznej pomp NX™ 
Następujące substancje chemiczne są kompatybilne z pompami NX™ w temperaturze 
+ 25°C (75°F) oraz w podanych stężeniach. 

T=Tak N=Nie Sat= Nasycony

Substancja Stężenie % Odporność
adBlue ™(roz. mocznika) T
alkohol allilowy 96 T
alkohol benzylowy 100 T
alkohol butylowy T
alkohol metylowy T
alkohol propylowy 100 T
alokohol amylowy T
aluminium azotan < 50 T
aluminium chlorek 100 T
aluminium fluorek 100 T
aluminium wodorotlenek 100 T
benzyna N
butyleno glikol 100 T
chlor 50 T
cynku azotan T
cynku chlorek Sat T
cynku chromian T
cynku siarczan Sat T
fenol T
formaldehyd T
gliceryna T
kwas adypinowy Sat T
kwas arsenowy < 80 T
kwas azotowy < 40 T
kwas benzoesowy 50 T
kwas bromowy 10 T
kwas chlorowy 20 T
kwas chromowy < 30 T
kwas cytrynowy 50 T
kwas fluorokrzemowy 50 T
kwas fluorowodorowy 20 T
kwas fosforowy < 90 T
kwas ftalowy 50 T
kwas garbnikowy 10 T
kwas glikolowy 37 T
kwas jabłkowy T
kwas krzemowy T
kwas masłowy < 20 T
kwas mlekowy 50 T
kwas mrówkowy 100 T
kwas nadchlorowy 100 T
kwas octowy < 80 T
kwas pikrynowy T
kwas siarkowy < 90 T
kwas solny 50 T
kwas szczawiowy Sat T
kwas winny 100 T
magnezu chlorek Sat T
magnezu wodorotlenek T
melasa T
nadtlenek wodoru 90 T
olej parafinowy (nafta) T
potasu azotan Sat T
potasu bromek Sat T
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potasu chlorek Sat T
potasu fluorek Sat T
potasu wodorotlenek < 60 T
siarczan amuninium Sat T
sodu azotan T
sodu chloran T
sodu chlorek Sat T
sodu octan 100 T
sodu podchloryn T
sodu podsiarczyn T
sodu siarczan Sat T
sodu siarczek Sat T
sodu wodorotlenek 60 T
wapnia azotan 50 T
wapnia chloran T
wapnia chlorek 100 T
wapnia siarczan T
wapnia siarczek Sat T
wapnia wodorotlenek 100 T

Niniejsza tabela kompatybilności chemicznej jest tylko wskazówką i nie gwarantuje, że pompy NX™ będą 
odporne na kombinację tych substancji chemicznych lub substancje chemiczne nie wymienione tutaj. 

W razie niepewności co od odporności chemicznej pompy na pewne substancje chemiczne należy skontaktować 
się z Producentem w celu wyjaśnienia.
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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


