
Nanášecí zařízení



Injekční dávkovací 
systém – digitální

• Umožňuje přesné 
dávkování produktů od
řídkých jako voda až 
po pastovité

• Pro produkty balené v 10,
30, 55 a 300 ml kartuších

• Dávkování přesných
kapek v časovém režimu
nebo housenek a zalévání
v průběžném režimu

Integrovaný 
poloautomatický 
dávkovací systém

• Spojuje jak řídící jednotku,
tak i zásobník do jednoho
zařízení

• Poskytuje digitální řízení
času

• Může být ovládán buď
nožním nebo ručním 
spínačem

• K dispozici je vnější signál
„prázdný zásobník“ a
signál „konec nanášecího
cyklu“

9700997006

Peristaltická ruční pistole

• Snadno se nasazuje na
jakékoliv lahvičky Loctite®

50 ml (98414) a 250 ml
(97001), čímž změní láhev
na přenosný dávkovač. 

• Nastavitelné množství
lepidla

• 98414 je vybaven 
stojánkem pro stabilní
polohu u 50 ml lahviček 

Pneumatická ruční 
pistole 300 ml 

• Dávkuje všechny Loctite®

produkty balené v 250 ml
tubách nebo v 300 ml
kartuších 

• Vestavěný regulátor tlaku
umožňuje uživateli řídit 
velikost průtoku 

• Rychlý pokles tlaku při
uvolnění 

Automatický peristaltický
dávkovač

• Pro nízkoviskózní, 
ne-tixotropní lepidla

• Umožňuje přesné
nanášení a regulaci
průtoku

• Pro ruční nebo 
poloautomatické zařízení

• Nevyžaduje tlakový
vzduch

97001/98414 9854897002 

97114

97106

97123

Automatické

97130

97009

97121

97006

Poloautomatické

97002

97001/98414

Ruční

Montáž
Anaerobní lepidla / těsnění Loctite®

Jednosložková lepidla / těsnění Loctite®

Jaký výrobek Loctite® používáte?



Dávkovač s hadicovým
ventilem

• Poskytuje vynikající 
kompatibilitu se všemi 
produkty Loctite® včetně
kyanoakrylátů

• Pro produkty s nízkou 
a střední viskozitou, 
pro malé kapky

• Může být montován na
zásobníku nebo na místě
aplikace 

Ventil ErgoLOC

• Ergonomický tvar 
poskytuje pohodlnou ruční
aplikaci

• Odstraňuje únavu rukou

• Vhodný pro malé kapky i
housenky a produkty s 
nízkou až střední 
viskozitou, včetně
vteřinových lepidel

Zásobník 0,5 l/
Jednokanálový 
automatický ovládač

• Plně programovatelný
samostatný ovládač
(97123) s PLC-interface

• Pro stabilní dávkování je
vybaven přesným 
regulátorem tlaku 

• Zabudované 
elektromagnetické ventily
šetří náklady a prostor

• Snímač hladiny produktu 
v zásobníku (97106) s 
indikací na řídicí jednotce  

Stacionární dávkovací
ventil

• Snadná výměna 
pneumatické a 
uzavírací části ventilu

• Umožňuje nastavitelný
zpětný sací účinek 

• Minimalizuje tažení 
produktu

• Montáž stacionární nebo 
s posuvem

Dávkovací ventil na 
kyanoakryláty

• Membránový ventil s
přesným nastavením 
zdvihu

• Nanášení bez odkapávání

• Pro nízko až středně 
viskózní kyanoakrylátová
lepidla 

980139711497106/971239713097121

Obraťte se na Vaše
místní technické

zastoupení

Poloautomatické

97002 

Ruční

Pružné lepení a těsnění
Silikony / Polyuretany / MS polymery Loctite®

98013

97106

97123

Automatické

9713097121

97009

Poloautomatické

98548

Ruční

Lepení vteřinovými lepidly
Kyanoakrylátová lepidla / těsnění Loctite®



UVALOC 1000

• Pro lepidla vytvrzovaná
UVA, UVC a viditelné
vytvrzování světlem

• Uzavřený systém s 
bezpečnostním zajištěním
dveří a programovatelnou
uzavírací clonou

Loctite® 7700 Ruční LED
Zdroj světla 

• Pro řadu produktů
vytvrzující UV zářením /
viditelným světlem

• Okamžité zapnutí a vyp-
nutí, stejnoměrná intenzita
osvitu

• Ohřev součástí při
vytvrzení vyloučen

Ruční aplikační pistole
pro 50 ml dvousložkové
produkty

• Ruční mechanický 
aplikátor představuje
pohodlnou, cenově 
výhodnou metodu přesné-
ho nanášení produktu s 
minimálním odpadem

• Pro produkty s mísicím
poměrem 1:1, 2:1 a 10:1 

• Jsou vyráběny z nárazu
odolného plastu

Ruční aplikační pistole
pro 200 ml dvousložkové
produkty

• Ruční mechanický 
aplikátor

• Představují pohodlnou,
cenově výhodnou metodu
přesného nanášení 
produktu s minimálním
odpadem

• Pro produkty s mísicím
poměrem 1:1 a 2:1 

• Směšovací trysky jsou
prodávány samostatně

• Hliníková kostra pistole

Pneumatické aplikační
pistole pro dvousložkové
produkty

• Ruční pneumatický 
aplikátor 

• Představují pohodlný
způsob přesného
nanášení produktu s 
minimálním odpadem

• Pro produkty s mísicím
poměrem 1:1 a 2:1 

• 983437 pro 200 ml 
dvojkartuše

• 983439 pro 400 ml 
dvojkartuše

983437/983439 96003960019859197055

96003

Obraťte se na Vaše
místní technické

zastoupení

983437 / 98343996001

Poloautomatické /
Automatické Ruční pneumatické Ruční mechanické 

Konstrukční lepení
Epoxidy / Akryláty / Metakryláty Loctite®

Dvousložkové lepidlo / těsnění Loctite®

9859197055 

Vytvrzování světlem

Vytvrzování světlem
UV lepidla Loctite®



Toto je výběr z naší široké řady zařízení. Pro získání podrobnějších informací nás kontaktujte. 

Firma Henkel Vám nabízí velký výběr jehel a doplňků k optimali-
zaci Vaší aplikace:

Ke každému produktu a zařízení Vám firma Henkel nabízí
vhodné statické mixery:

* Produkt není součástí této příručky, pro bližší informace kontaktujte Vaše místní technické zastoupení. 

Obraťte se na Vaše místní 
technické zastoupení

Ruční mechanické Ruční pneumatické Poloautomatické Automatické Statický mixer

96001 97042* 984569*

96003 983437 984570*

983438* 983439 984570*

50 ml

200 ml

400 ml

1 a 20 kg

Dvojkartuše

Vědra

Konstrukční lepení
Epoxidy / Akryláty / Metakryláty Loctite®

Ruční Poloautomatické Automatické

98591 97055

Vytvrzování světlem
UV lepidla Loctite® 

* Produkt není součástí této příručky, pro bližší informace kontaktujte Vaše místní technické zastoupení. **Pouze pro 30 ml.

malý průtok

velký průtok

98026*/**10 a 30 ml

50 ml

250 ml

500 g

300 ml

250 ml

20 kg

Zařízení 

Obraťte se na Vaše místní 
technické zastoupení

Ruční Poloautomatické Automatické Ruční Poloautomatické Automatické Ruční Poloautomatické Automatické

98666* 97006 - 97006 (pouze pro LT 454 gel)

98414 98548 (ne-tixotropní) 98548

97001 97009 T: 97106 -

- 98548 97009 T: 97106

97002 - T: 97631* - T: 97631* 97002

97002 - - -

- - 97560*

97004* 97009 97003* 97009

97123 97123

97131* 97121 98009* 97131* 97121 98013

97112* 97130 97114 97130 97134*

Stříkačka

Láhev 

Kartuše

Plastová tuba 

Vědra
Integrovaný poloautomatický 
dávkovací systém

Ovladač (požaduje zásobník „T“)

Ventily

Obraťte se na Vaše místní 
technické zastoupení

Montáž Lepení vteřinovými lepidly  Pružné lepení a těsnění
Anaerobní lepidla / těsnění Loctite® Kyanoakrylátová lepidla / těsnění Loctite® Silikony/ Polyuretany / MS polymery Loctite®

Produkty Loctite® jsou používány pro celou řadu aplikací jako je lepení, zajišťování a utěsňování závitů, upevňování a těsnění ploch. 
Pro uživatele, kteří požadují přesné automatické nanášení, firma Henkel vyvinula speciální zařízení pro ekonomickou, rychlou, přesnou a čistou
aplikaci. Toto speciální zařízení umožňuje nanášení housenek, kapek nebo uzavřených kroužků lepidel a chemických produktů. Henkel nabízí
celou řadu dávkovacího zařízení, od jednoduchých manuálních dávkovačů až po plně automatizované systémy. Dodávané vytvrzovací systémy s
UV zářením nejlépe splňují požadavky Vašich aplikací.

Jednosložková lepidla / těsnění Loctite®:

Dvousložková lepidla Loctite®:

Tabulka pro výběr zařízení

Obraťte se na Vaše místní technické 
zastoupení



Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesives Industry Loctite
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel. + 420 220 101 401,402,410, 411
Fax. +420 220 101 400

www.loctite.cz ® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007

Údaje uvedené v tomto prospektu slouží pouze pro informaci. Pro pomoc a doporučení ohledně specifikace těchto výrobků se obraťte na Vaše místní
zastoupení společnosti Henkel.

* Produkt není součástí této příručky, pro bližší informace kontaktujte Vaše místní technické zastoupení. 

96001 267452 Ruční aplikační pistole pro 50 ml produkty 1:1, 2:1

96003 267453 Ruční aplikační pistole pro 200 ml produkty 1:1, 2:1

97001 88631 Peristaltická ruční pistole pro 250 ml produkty

97002 88632 Pneumatická ruční pistole pro 300 ml kartuše

97003 135546 Integrovaný ruční dávkovací systém 1 bar, 0–15 psi *

97004 135547 Integrovaný ruční dávkovací systém 7 bar, 0–100 psi *

97006 88633 Injekční dávkovací systém

97009 215845 Integrovaný poloautomatický dávkovací systém

97055 805741 UVALOC 1000, Komora

97042 476898 Pneumatická pistole pro 50 ml dvojkartuše 1:1, 2:1, 10:1 *

97106 135554 Zásobník 0,5 l se snímačem 

97112 88643 Ruční dávkovací ventil (Pro nožní spínač) *

97114 88645 Stacionární dávkovací ventil 3/8"

97121 88650 Dávkovač s hadicovým ventilem

97123 215993 Jednokanálový automatický ovládač

97130 444643 Ventil ErgoLOC

97131 194420 Ruční dávkovací ventil Vari-Drop s přívodem 1/4" *

97134 194427 Dávkovací ventil CA, s vysokým průtokem *

97560 647717 20 l Systém se sudovým čerpadlem *

97631 854181 Kartušový zásobník 300 ml *

98009 218280 Dávkovací ventil UV *

98013 318654 Dávkovací ventil CA

98026 476902 Ruční pistole pro 30 ml kartuše *

98414 608966 Ruční peristaltická pistole pro 50 ml produkty

98548 769914 Automatický peristaltický dávkovač

98591 806035 Loctite® 7700 Ruční LED zdroj světla

98666 883976 Digitální injekční aplikátor *

983437 218315 Ruční aplikační pistole pro 200 ml dvojkartuše 1:1, 2:1

983438 218312 Ruční aplikační pistole pro 400 ml dvojkartuše 1:1, 2:1 *

983439 218311 Pneumatická pistole pro 400 ml dvojkartuše 1:1, 2:1

984569 478562 Hranatý statický mixer pro 50 ml produkty, 10 Ks *

984570 478563 Hranatý statický mixer pro 200/400 ml produkty, 10 Ks *

Č.produktu IDH č. Popis produktu 

Přehled produktů


