
System dozowania żywic dwuskładnikowych
Dispensing systems for 2K resins



Systemy ręczne
Manual systems

Pozostałe opcje
Other options

Pumps in many 
sizes and types

Feeding from 
originals drums

Pompy o rożnych 
rozmiarach i typach

Resin heating
control

Kontrola 
temperatury żywicy

Resin stirring
system

System mieszania 
żywicy

Degassing
systems

System 
odgazowywania

Dozowanie z 
oryginalnych beczek

Zbiorniki o różnych 
rozmiarach,

Stacjonarny system 
dozowania z pistoletem 
ręcznym lub balanserem,

Dozowanie przez pompy 
wolumetryczne,

Dozowana ilość i natężenie 
przepływu ustawiane z 
panelu operatora,

Kontrola poziomu w 
zbiornikach,

Zintegrowany system 
zdalnej pomocy-gotowy na 
Industry 4.0

Various sizes Tanks

Fixed dispensing system, 
with gun or balancer

Dispensing through 
volumetric pumps

Quantity dispensed 
and / or flow rate settable 
from the operator panel

Tanks level control

Integrated remote 
assistance system - 
Industry 4.0 ready

Wszystkie nasze aplikacje oparte są na systemach dozowania objętościowego 
zarządzanych przez kontrolery  lub PLC, co pozwala na kontrolowanie procesu z 
najwyższą precyzją i gwarantuje jego niezawodność.
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Systemy automatyczne
Automatic systems

Pumps in many 
sizes and types

Feeding from 
originals drums

Pompy o rożnych 
rozmiarach i typach

Resin heating
control

Kontrola 
temperatury żywicy

Resin stirring
system

System mieszania 
żywicy

Degassing
systems

System 
odgazowywania

Dozowanie z 
oryginalnych beczek

All our applications are based on volumetric proportioning systems managed by 
controllers and/or PLCs, this allows the process to be controlled with highest precision 
and to guarantee reliability.

Handling by:
3-axis systems
3-axis gantry systems
6-axis robots/SCARA
Cobots

Volumetric dispensing with 
progressive cavity pumps 
or gear pumps

Complete process 
management by PLC/ 
Panel PC

Process control systems, 
master cycles, etc...

Production traceability 
systems/MES

Obsługa przez:
Systemy 3-osiowe XYZ
3-osiowe systemy portalowe
6-osiowe roboty 
antropomorficzne / SCARA
Roboty współpracujące Coboty

Dozowanie wolumetryczne 
za pomocą progresywnych 
pomp kawitacyjnych lub 
pompami zębatymi,

Pełne zarządzanie 
procesem za pomocą PLC / 
panelu PC,

Systemy kontroli procesów, 
cykle główne itp,

Systemy śledzenia 
produkcji / MES

Zbiorniki o różnych rozmiarach Various sizes Tanks

Kolorowy panel dotykowy HMI Color touch screen HMI

Pozostałe opcje
Other options
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Potencjalne aplikacje | Potential applications

Zalety | Advantages

Many modular pumps 
sizes to allow the 

perfect choice for any 
application

Różne rozmiary pomp 
modułowych pozwalają 
na odpowiedni wybór do 
każdego zastosowania

Various tank sizes or 
feeding from original 

drums

Dozowanie nie zależy od 
zmian temperatury ani 

lepkości

Dispensing not 
affected by 

temperature and 
viscosity changes

Różne rozmiary 
zbiorników oraz 

dozowanie z 
oryginalnych beczekSystems 

for remote 
assistance

System pomocy 
zdalnej

Possibility to dispense 
filled materials without 

wearing problems

Dozowanie bez 
problemów 

wynikających z 
dozowanych materiałów

Urządzenia i akcesoria | Accessories and devices

Pompy wolumetryczne 
do substancji 
dwuskładnikowych (2K)
2K Volumetric Pumps

PDP 005
050
500

015
150
1000

GP 06
10
2

4
Pompy 
objętościowe 
przekładniowe
Gear volumetric 
pumps

Zbiorniki 
ciśnieniowe
Pressurizable 
tanks

2
16
5

10PT MIXER
Dostępna 
szeroka gama 
mikserów
Wide range 
of mixers 
available

Procesy zalewania i kapsułkowania: 
Potting and encapsulation processes on: 

Procesy łączenia strukturalnego dla:
Structural bonding processes for:

Procesy dozowania pasty termoprzewodzącej dla:
Thermo-conductive paste dispensing processes for:

Obudowy tablic elektronicznych
Electronic board cases

Urządzenia oświetleniowe LED / OLED
LED / OLED lighting devices

Transformatory i uzwojenia
Transformers and windings

Czujniki i rezystory
Sensors and resistors Rozwiązania 

do dozowania 
dwukomponentowych 
kartridży 
Structural 
bonding solutions 
using pre-filled 
cartridges

Baterie do urządzeń elektrycznych i hybrydowych
Batteries for electric/hybrid mobility

Radiatory do elementów oświetleniowych
Heatsinks for lighting components

Radiatory do tablic elektronicznych
Heatsinks for electronic boards

Produkcja paneli izolacyjnych
Production of insulating panels

Klejenie stali na szkle
Bonding steel on glass

Klejenie materiałów kompozytowych
Bonding on composite materials


