
Adagolókészülékek



Digitális fecskendős 
adagolóberendezés 

• Különféle – víztől a 
pasztaszerűig – 
viszkozitású termékek
pontos adagolása

• Az összes 10, 30, 55, 
és 300 ml-es fecskendős
csomagolású termék 
adagolásához

• Idővezérelt üzemmódban
rendkívül pontos 
cseppenkénti adagolásra,
folyamatos üzemmódban
pedig vonalban történő
adagolásra, és kiöntésre 
is alkalmas

Integrált félautomata 
adagolórendszer

• Egy egységbe épített 
terméktartály és
vezérlőegység

• Digitálisan beállítható
idővezérelt adagolószelep

• Lábkapcsolóval vagy kézi
kapcsolóval vezérelhető

• Alkalmas „üres” és
„ciklus vége” jel 
kimeneten történő
megjelenítésére 

9700997006

Perisztaltikus kézi adagoló

• Ez az adagoló az összes
Loctite® 50 (98414) és 
250ml-es (97001) flakonra
könnyen felcsavarható,
átalakítva a flakont egy
hordozható kézi adagolóvá 

• Ellenőrizhető ragasztó-
anyag adagolás

• 98414–hez tartozik egy 
állvány, hogy növelje az 
50ml-es flakonok 
stabilitását

Pneumatikus adagolópisz-
toly 300 ml-es kartusokhoz

• Az összes 250ml-es 
kinyomó tubusban és 
300ml-es kartusban 
forgalomba kerülő Loctite®

termékhez alkalmazható

• A beépített nyomásszabá-
lyozó lehetővé teszi a 
felhasználó számára az 
adagolási mennyiség 
pontos beállítását

• Gyors nyomáscsökkentő
szelep a túlfolyás 
csökkentéséhez

Perisztaltikus 
adagolóberendezés 

• Alacsony viszkozitású,
nem tixotróp termékekhez

• Pontos, jól ellenőrizhető,
térfogat szerint (volumet-
rikus) történő adagolás

• Felhasználható kézi, vagy
félautomata adagoláshoz

• Nem igényel sűrített
levegőt a működtetése

97001/98414 9854897002 

97114

97106

97123

Teljesen automata

97130

97009

97121

97006

Félautomata

97002

97001/98414

Kézi

Szerelés
Loctite® Anaerob rögzítők/tömítők

Loctite® Egykomponensű ragasztók/Tömítők 

Melyik Loctite® terméket használja?



Szorítószelep

• Kiváló kompatibilitás az
összes Loctite® termékkel,
a ciánakrilátokat is 
beleértve

• Kis cseppméretben történő
adagolás alacsony és 
közepes viszkozitású 
termékek esetében is

• Kétféle módon 
alkalmazható: az adagoló
szelepet a tartályfedélhez
csatlakoztatva, vagy pedig
közvetlenül az adagolási
pozícióban alkalmazva

ErgoLOC Szelep

• Az ergonómikus kialakítás
biztosítja a kényelmes
kézi adagolást

• Megszünteti a kéz 
kifáradását

• Alacsonytól közepes 
viszkozitású termékek –
beleértve a 
pillanatragasztókat is –
adagolására alkalmas,
apró cseppmérettől
kezdve a vonalban 
történő felhordásig.

0,5 l-es terméktartály /
Egycsatornás univerzális
vezérlőkészülék

• Teljeskörűen 
programozható, független
vezérlőkészülék (97123) 
PLC interfésszel

• Precíziós nyomásszabályo-
zó a megbízható 
adagoláshoz

• Beépített mágnesszelepek
a költség és helytakaré-
kosság érdekében

• Szintérzékelő és szintjelző
a terméktartályon (97106)
és szintjelzős tartályok
jeleinek fogadása a
vezérlőegység részéről 

Precíziós adagoló szelep

• Moduláris felépítésénél
fogva könnyen cserélhető 
a szelep és a pneumatikus
működtető egység

• Beállítható a visszaszívott
mennyiség

• Megakadályozza a 
szálhúzást

• Alkalmazható stacioner
szelepként vagy előtoló
egységgel együtt

Ciánakrilát adagoló szelep

• Membránszelep finom
löketállítási lehetőséggel

• Csepegés mentes 
adagolás

• Alacsonytól a közepes
viszkozitású 
pillanatragasztók 
adagolásához

980139711497106/971239713097121

Kérjük, lépjen kapcso-
latba a helyi Henkel
műszaki osztályával.

Félautomata

97002 

Kézi

Rugalmas ragasztás és tömítés
Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok

98013

97106

97123

Teljesen automata

9713097121

97009

Félautomata

98548

Kézi

Ragasztás pillanatragasztókkal
Loctite® ciánakrilát ragasztók/tömítők



UVALOC 1000

• UVA, UVC és látható 
fénnyel történő 
kikeményítéshez

• Biztonsági zárral ellátott
ajtóval rendelkezik, zárt
készülék, a lámpa be- és
kikapcsolása 
programozható

Loctite® 7700 Kézi LED 
UV-készülék 

• A legtöbb UV/látható 
fényre kikeményedő 
termékhez alkalmas

• Gyors be- és kikapcsolás,
állandó tulajdonságú 
fénykibocsátás

• A ragasztandó felületek
nem melegednek

Kézi adagolópisztoly 50ml-
es ikerkartusokhoz

• Kézben tartható, kézi
működtetésű, költségtaka-
rékos adagoló, mely 
segítségével a ragasztót 
pontosan, minimális 
veszteséggel lehet 
felhordani

• Kompatibilis az 1:1, 2:1 
és 10:1 keverési arányú 
termékekkel

• Ütésálló műanyagból 
készül

Kézi adagolópisztoly
200 ml-es ikerkartusokhoz

• Kézben tartható, kézi
működtetésű adagoló

• A ragasztók pontos, 
költségtakarékos, 
minimális veszteséggel
történő felhordását teszi
lehetővé

• Kompatibilis az 1:1, 
és a 2:1 keverési arányú 
termékekkel 

• A keverőszárakat külön 
kell megvásárolni

• Kokillaöntésű alumíniumból
készül

Pneumatikus adagolópisz-
toly ikerkartusokhoz

• Kézben tartható, 
pneumatikus működtetésű
adagolópisztoly kétkom-
ponensű termékekhez

• A ragasztók pontos, 
költségtakarékos, mini-
mális veszteséggel
történő felhordását 
teszi lehetővé

• Kompatibilis az 1:1, 
és a 2:1 keverési arányú 
termékekkel 

• 983437 a 200 ml-es 
ikerkartusokhoz

• 983439 a 400 ml-es 
ikerkartusokhoz

983437/983439 96003960019859197055

96003

Kérjük, lépjen kapcso-
latba a helyi Henkel
műszaki osztályával.

983437 / 98343996001

Félautomata/
Teljesen automata

Pneumatikus 
adagolópisztolyokKézi adagolópisztolyok

Szerkezeti ragasztás
Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok

Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok

9859197055 

UV-kikeményítés

Ragasztás UV-fényre 
kikeményedő termékekkel

Loctite® UV Ragasztók



Ez a tájékoztató egy rövid kivonata a széles adagolókészülék kínálatunknak. Amennyiben további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk és kérjen egy részletesebb
Adagolókészülék katalógust.

A Henkel az Ön felhasználásának megfelelően adagolótűk és
más kiegészítők nagy választékát kínálja: 

A Henkel minden termékhez és adagolóhoz megfelelő
keverőszárat biztosít:

* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. 

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 
Henkel műszaki osztályával.

Kézi adagolópisztolyok Pneumatikus adagolópisztolyok Félautomata Teljesen automata Keverőszár

96001 97042* 984569*

96003 983437 984570*

983438* 983439 984570*

50 ml

200 ml

400 ml

1 kg & 20 kg

Ikerkartus

Vödör

Szerkezeti ragasztás
Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok 

Kézi Félautomata Teljesen automata

98591 97055

Ragasztás UV-fényre 
kötő kikeményedő 
termékekkel 
Loctite® UV Ragasztók

* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. **Csak a 30 ml-es fecskendőhöz.

kis viszkozitású

nagy viszkozitású

98026*/**10 ml & 30 ml

50 ml

250 ml

500 g

300 ml

250 ml

20 kg

Készülékek

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 
Henkel műszaki osztályával.

Kézi Félautomata Teljesen automata Kézi Félautomata Teljesen automata Kézi Félautomata Teljesen automata

98666* 97006 97006 Csak a 454-es CA gélhez

98414 98548 (nem tixotróp) 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*

Fecskendő

Flakon

Kartus

Kinyomó tubus

Vödör

Terméktartály vezérlőegységgel
Vezérlőegység (terméktartály
szükséges=T)

Adagolószelepek

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
Henkel műszaki osztályával.

Szerelés Ragasztás pillanatragasztókkal Rugalmas ragasztás és tömítés
Loctite® Anaerob rögzítők/tömítők Loctite® ciánakrilát termékek Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok

A Loctite® termékeket számos területen – ragasztás, csavarrögzítés, hengeres alkatrészek rögzítése, felülettömítés és általános 
tömítés – alkalmazzák. 
A felhasználóknak sok esetben automatizált, pontos adagolásra van szüksége. Ezekhez a követelményekhez a Henkel speciális rendszere-
ket fejlesztett ki, melyekkel a ragasztók és a tömítőanyagok gazdaságos, gyors, tiszta, és pontos csepp-, csík- vagy gyűrűalakban történő
felvitele biztosítható. A Henkel az adagolókészülékek teljes termékpalettáját kínálja az egyszerű kézi adagolótól a teljesen 
automata adagoló berendezésekig. A felhasználási követelményeknek megfelelő UV-kikeményítő rendszer is szerepel a kínálatban.

Loctite® Egykomponensű Ragasztók/Tömítőanyagok:

Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok:

Kiválasztási táblázat

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel
műszaki osztályával.



Henkel Magyarország Kft
Henkel Technológiák
Loctite Divízió
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678

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

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további 
specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.

* A készülék nem található meg ebben a tájékoztatóban, további információért forduljon a helyi Henkel műszaki osztályához. 

96001 267452 50 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1

96003 267453 200 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz  1:1, 2:1

97001 88631 250 ml Perisztaltikus kézi adagoló

97002 88632 300 ml Pneumatikus adagolópisztoly

97003 135546 Integrált félautomata adagolórendszer 1 bar, 0–15 psi *

97004 135547 Integrált félautomata adagolórendszer 7 bar, 0–100 psi *

97006 88633 Digitális fecskendős adagoló berendezés

97009 215845 Integrált félautomata adagolórendszer

97055 805741 UVALOC 1000, Kamrás rendszerű

97042 476898 Pneum. Adagolópisztoly ikerkartusokhoz 50 ml 1:1, 2:1, 10:1 *

97106 135554 0.5 l Terméktartály szintjelzővel

97112 88643 Kézi adagolószelep (Lábkapcsolóval működtetett) *

97114 88645 Precíziós adagolószelep 3/8"

97121 88650 Szorítószelep

97123 215993 Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék

97130 444643 ErgoLOC Szelep

97131 194420 Vari-Drop adagolószelep 1/4"-os termékcsővel *

97134 194427 Pillanatragasztó adagolószelep, nagy pontosság *

97560 647717 20 l Hordópumpa *

97631 854181 300 ml Kézi adagolópisztoly *

98009 218280 UV-termék adagolószelep *

98013 318654 Pillanatragasztó adagolószelep

98026 476902 Kézi adagoló 30 ml-es fecskendőkhöz *

98414 608966 50 ml Perisztaltikus kézi adagoló

98548 769914 Perisztaltikus adagolóberendezés

98591 806035 Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék

98666 883976 Digitális fecskendős adagoló *

983437 218315 200 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1

983438 218312 400 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1 *

983439 218311 400 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1

984569 478562 Négyzet keresztmetszetű keverőszár készlet 50 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db. *

984570 478563 Négyzet keresztmetszetű keverőszár készlet 200/400 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db. *

Cikkszám IDH szám Készülék leírása 

Készüléklista


