
Części, systemy i automaty do mikro-dozowania płynów.
Parts, systems and automations for fluid micro dispensing.

Zrobotyzowane stacje dozowania
Robotic dispensing stations

Stacje dozujące zywice dwuskładnikowe
2K fluids dispensing stations

Zawory dozujące
Dispensing valves

Systemy zasilania fluidami
Fluid feeding systems

Ręczne stacje dozowania
Manual dispensing stations

Akcesoria do systemów dozowania
Dispensing accessories
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Zębate pompy 
wolumetryczne
Gear volumetric 
pumps

DA 400
Zawory igłowe
Needle valve

DA 500
Zawory igłowe
Needle valve

DAS 30
Zawory 
natryskowe
Spray valve

DAS 50
Zawory 
natryskowe
Spray valve

DAS 100
Zawory 
natryskowe
Spray valve

DA 400 EV
Zawory igłowe
Needle valve

DA 400 
MINI PEEK
Zawory igłowe
Needle valve

DAS 100 EV
Zawory 
natryskowe
Spray valve

DAS 200
Ręczny zawór 
natryskowy
Manual spray 
valve

DA 250
Zawory 
membranowe
Diaphgram valve

DAV 100
DAV 200
Zawory 
wolumetryczne
Volumetric valve

DAV 700 -
800 - 900
Zawory 
wolumetryczne
Volumetric valve

DAJ 100
Zawory 
elektromagnetyczne
Electromagnetic 
valve

DAVR
System dozowania
bezkontaktowy
Contact-less 
dispensing system

DAV 300
DAV 400
Zawory 
wolumetryczne
Volumetric valve

DAVS 
100 -200
Dozowniki 
wolumetryczne 
natryskowe
Manual spray valve

DAV 300
- 400 MAN
Dozownik 
wolumetryczny 
ręczny
Manual volumetric valve

DAV 100
- 200 MAN
Dozownik 
wolumetryczny 
ręczny
Manual volumetric valve

TOP

Zawory dozujące do każdego rodzaju zastosowania, zawór iglicowy, zawór membranowy, 
zawory rozpylające lub dozujące, aż do pomp dozujących PCP. Dozuj w dokładny, niezawodny i 
monitorowany sposób. Zawory i części zapasowe są zwykle w magazynie, modele 3D są dostępne 
dla projektantów. Możliwość przeprowadzania testów i szeroki zakres wykonanych projektów jest 
bazą, która umożliwia szybkie i niezawodne odpowiedzi klientom.
Dispensing valves for any kind of application, needle valve, diaphragm valve, spray or metering 
valves, until the PCP metering pumps. Dispense in an accurate, reliable and monitored way. 
The valves and the spare parts are usually in stock, the 3D models available for designers. 
The possibility to do tests and a wide range of case histories are the background that give to the 
customers fast and reliable answers.

Zawory dozujące
Dispensing valves

Moduł rozszerzeń 
napędu do integracji z 
panelem elektrycznym.
Motor drive board 
for integration in the 
electrical panel.
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Każdy rodzaj płynu musi być podawany w najlepszy sposób, zgodnie z procesem 
produkcyjnym i właściwościami płynu. Od małego kartridża do beczki o pojemności 
200 litrów, szeroki asortyment zbiorników, pomp i akcesoriów pozwala na kontrolowane 
podawanie płynu do zaworów dozujących, bez strat, zanieczyszczeń i niepotrzebnych 
wycieków.

Any kind of fluid can be feeded in the best way, according to the production process and the 
fluid features. Since the small cartridge to the 200 lt drum, a wide range of tanks, pumps and 
accessories, allow a monitored feeding of the fluid to the dispensing valves, without wastes, 
contamination and unnecessary transfers.

System zasilania
Fluid feeding system

Dozownik 
wolumetryczny 
ręczny
Manual volumetric valve

WYKRYWANIE 
PĘCHERZYKÓW 
powietrza i system 
usuwania bąbli 
powietrza

SYSTEM 
ODGAZOWYWANIA
smaru
DEGASSING 
SYSTEM
oil and grease

AIR BUBBLES 
detection and 
purging system

PPE

UCHWYT NA 
KARTRIDŻ POD 
CIŚNIENIEM
Pressurized cartridge 
holder

REDUKTOR 
CIŚNIENIA
Hydraulic pressure 
reducer

ZBIORNIKI 
CIŚNIENIOWE 
PRESSURIZED 
TANKS

PP1-5
Wyciskacz 
pneumatyczny 
Follower plate
pump

Wyciskacz 
z pompą 
elektryczną
Electric 
follower plate 
pump

PP-25
Wyciskacz 
pneumatyczny 
Follower plate
pump

PP-50
Wyciskacz 
pneumatyczny 
Follower plate
pump

PP-200
Wyciskacz 
pneumatyczny 
Follower plate
pump
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Zrobotyzowane, samodzielne stanowiska dozujące, dostosowane do konkretnych potrzeb 
klienta, które można zintegrować z systemem wizyjnym, przechowywaniem danych i 
monitorowaniem produkcji, systemem ważenia, zdalną usługą teletechniczną zgodnie z 
filozofią Industry 4.0.

Turn key robotic dispensing stations, tailor made on the customer specific needs, which can be 
integrated with vision system, data storage and production monitoring, weighing system, remote 
tele service following the philosophy of Industry 4.0.

Zrobotyzowane
Stacje dozujące
Robotic dispensing 
stations

Małe stacje dozujące, dostępne do zastosowania na pulpicie lub jako część lini produkcyjnej, 
które integrują podawanie płynu (z pompami lub zbiornikami) i dozowanie za pomocą zaworów 
lub pomp dozujących. Tryb pracy może być całkowicie mechaniczny / pneumatyczny lub z 
małymi elektrycznymi panelami sterowniczymi i PLC.

Small dispensing stations, available for desktop application or with a structure, which integrate 
the fluid feeding (with pumps or tanks) and the dispesing with valves or metering pumps. The 
operation mode can be completely mechanic/pneumatic or with small electric control panels 
and PLC.

Ręczne
Stacje dozujące
Manual dispensing 
stations
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