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URZĄDZENIA I AKCESORIA - produkcja przewodów

Urządzenia ULTRACLEAN do czyszczenia węży, przewodów i rur

Zastosowanie urządzeń i metody czyszczenia ULTRACLEAN
umożliwia uzyskanie klasy czystości płynu hydraulicznego ISO 13/10.

Urządzenia ULTRACLEAN przeznaczone są do czyszczenia węży, przewodów elastycznych i rur hydrauliki siłowej 
i innych zastosowań przemysłowych. Czyszczenie polega na przestrzeliwaniu przez przewód korków czyszczących 
za pomocą sprężonego powietrza.

UC-BM-1

EL, HL, HLMAX
Ręczne urządzenia do przestrzeliwania korkow czysz-
czących.
Zakres średnic węży:
- EL  - 1/8” ÷ 1.1/4”,
- HL  - 1/8” ÷ 2”,
- HLMAX - 1/8” ÷ 3.1/2”,
Zasilanie powietrzem ok. 6 bar (wąż 1/2”).
Zalecany filtr 5 µm.
HL, HLMAX dostarczane z szybkozłączem z wtyczką 
obrotową. EL dostarczane z szybkozłączem.

BM-1
Stołowe urządzenie do przestrzeliwania korków czysz-
czących.
Zakres średnic węży: 1/8” ÷ 1.1/4”,
Zasilanie powietrzem ok. 6 bar (wąż 1/2”).
Wydajność do 500 przewodów / godz.
W komplecie filtr 5 µm, pedał sterujący oraz 7 dysz wg 
wyboru użytkownika.
Dostępny moduł PVS sygnalizujący opuszczenie przez 
korek czyszczonego przewodu.

UC-EL

UC-HLMAX

UC-HL
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Urządzenia ULTRACLEAN do czyszczenia węży, przewodów i rur

Zestawy z urządzeniem UC-EL (wersja ekonomiczna)

EL7
Urządzenie umożliwia czyszczenie węży, rur i przewodów w zakresie 
średnic 1/8” ÷ 1.1/4”.
Zestaw składa się z:
- pistoletu z wtykiem UC-EL,
- gniazda szybkozłącza pod wąż DN12 UC-QRC-C,
- dysz standardowych w ilości 7 szt:
 NH06, NH10, NH13, NH16, NH19, NH25, NH32,
- walizki UC-CC-LP.

EL7DP
Urządzenie umożliwia czyszczenie węży, rur i przewodów w zakresie 
średnic 1/8” ÷ 1.1/4”.
Zestaw składa się z:
- pistoletu z wtykiem UC-EL,
- gniazda szybkozłącza pod wąż DN12 UC-QRC-C,
- dysz standardowych w ilości 7 szt:
 NH06, NH10, NH13, NH16, NH19, NH25, NH32,
- walizki UC-CC-LP,
- pojemnika do chwytania korków UC-PC,
- zestawu standardowych korków czyszczących:
 P007, P010, P012, P014, P016, P018 - po 100 szt.
 P020, P022, P026 - po 50 szt.
 P033 - 40 szt.
 P040 - 30 szt.

HL9-2
Urządzenie umożliwia czyszczenie węży, rur i przewodów w zakresie 
średnic 1/8” ÷ 2”.
Zestaw składa się z:
- pistoletu z wtykiem obrotowym UC-HL,
- gniazda szybkozłącza UC-QRC-C,
- dysz standardowych w ilości 9 szt:
   NH06, NH10, NH13, NH16, NH19, NH25, NH32, NH38, NH50,
- adaptora do dysz 1/8” ÷ 1.1/4” UC-AR1,
- walizki UC-CC.

Zestaw z urządzeniem UC-HL
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Powyższa tabela ma charakter informacyjny.

Jeżeli do ucinania węża użyto tarczy ściernej należy zastosować korek o większej średnicy niż zalecana.

Zalecany dobór dysz i korków w zależności od średnicy węża:

średnica dysza korek

3/16” UC-NH06 UC-P007
1/4" UC-NH06 UC-P010 lub UC-P012
5/16” UC-NH08 UC-P012 lub UC-P014
3/8” UC-NH10 UC-P014 lub UC-P016
1/2" UC-NH13 UC-P018 lub UC-P020
5/8” UC-NH16 UC-P022
3/4" UC-NH19 UC-P026
1” UC-NH25 UC-P033 lub UC-P036

1.1/4” UC-NH32 UC-P040 lub UC-P045
1.1/2” UC-NH38 UC-P050 lub UC-P055

2” UC-NH50 UC-P060 lub UC-P065
2.1/2” UC-NU55-90 UC-P075

3” UC-NU55-90 UC-P085
3.1/2” UC-NU55-90 UC-P100
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Urządzenia ULTRACLEAN do czyszczenia węży, przewodów i rur

Zestaw z urządzeniem UC-HLMAX

HLMAX-1-35
Urządzenie umożliwia czyszczenie węży, rur i przewodów w zakresie 
średnic 1/8” ÷ 3.1/2”.
Zestaw składa się z:
- pistoletu z wtykiem UC-HLMAX,
- szybkozłącza z wtykiem obrotowym DN12 UC-QRC-RP,
- dyszy uniwersalnej 2.1/8” ÷ 3.1/2” UC-NU55-90,
- adaptorów do dysz standardowych:
 1/8” ÷ 1.1/4” UC-AR2, 1.1/2” ÷ 2” UC-AR3,
- walizki UC-CC,

Uniwersalna dysza UC-NU55-90 nie wymaga adaptora.

Adaptory do dysz 

Zamocowanie standardowych dysz (w rozmiarach do 2”) do urzą-
dzeń UC-HL i UC-HLMAX dodatkowo wymaga użycia odpowiednich 
adaptorów.

indeks adaptora zakres wymiarów dysz urządzenie

UC-AR1
1/8” ÷ 1.1/4”

UC-HL
UC-AR2

UC-HLMAX
UC-AR3 1.1/2” ÷ 2”
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Urządzenia ULTRACLEAN do czyszczenia węży, przewodów i rur

Dysze i ich rodzaje
Oferujemy szeroki zakres dysz, co pozwala na zastosowanie urządzeń ULTRA CLEAN do czyszczenia węży, rur 
i przewodów różnego rodzaju i o różnych rozmiarach, jak również złącz o różnych kształtach.

Do węży (UC-NH...) - dysze do węży są umieszczane wewnątrz 
węży. Można je również stosować do rur, rur grubościennych i złącz. 
Jest to najpopularniejszy rodzaj dysz.
JIC (UC-NJ...) - mają zakończenie dostosowane do przewodów i 
zespołów rur z końcówkami JIC z gwintem wewnętrznym.
Do rur (UC-NT...) - nasuwane są na rury. Uszczelnienie następuje 
pomiędzy powierzchnią czołową rury a ogranicznikiem znajdującym 
się wewnątrz dyszy.
Do rur metrycznych (UC-NP…) - nasuwane są na rury. Uszczel-
nienie następuje pomiędzy powierzchnią czołową rury a ogranicz-
nikiem znajdującym się wewnątrz dyszy. Przystosowane do średnic 
zewnętrznych i grubości rur metrycznych.
FFORX - przystosowane do złącz z uszczelnieniem płaskim z pier-
ścieniem uszczelniającym.
Duża dysza uniwersalna - podobna do dyszy do węża. Przystoso-
wana do średnic w zakresie od 55 mm (2.1/8”) do 90 mm (3.1/2”), 
przyrost średnicy następuje co 10 mm.

Używajcie systemu Ultra Clean aby zredukować okresy przestoju,
wydłużyć żywotność filtrów i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub przedwczesnego

zużycia instalacji i urządzeń z powodu zanieczyszczeń !!!

Urządzenia ULTRACLEAN stosowane są do czyszczenia:
- węży oraz przewodów hydraulicznych podczas produkcji,
- używanych węży i przewodów hydraulicznych,
- rur podczas wykonywania przewodów ciśnieniowych,
- rur stosowanych w konstrukcjach metalowych (również
 zabezpieczania przed korozją),
- elementów wymienników ciepła,
- kotłów parowych,
- instalacji klimatyzacyjnych,
- luf broni palnej,
- instalacji przemsłu chemicznego i spożywczego.

Przykładowe dysze

UC-NH16 UC-NJ06 UC-NT10 UC-NJ19-T19



1383

Korki i ich rodzaje

Czyszczące

Ścierne

Rozdrabniające

Standardowe korki czyszczące do urządzeń ULTRACLEAN dostępne są w zakresie średnic 2 ÷ 150 mm. Sprze-
dawane są w opakowaniach zbiorczych. Korki wstrzeliwane pod ciśnieniem do węży, rur lub przewodów czyszczą 
ich powierzchnię wewnętrzną. Ciśnienie jest niezbędne, ponieważ średnica korka jest większa przeciętnie o 20 ÷ 
30% niż średnica wewnętrzna węża, rury lub przewodu.
Uwaga: Zawsze po użyciu korków ściernych lub rozdrabniających należy użyć korka czyszczącego aby usunąć 
resztki zanieczyszczeń. Doboru właściwych dysz i korków dokonuje się na podstawie tabel w instrukcji użytkowania 
lub ustala doświadczalnie.
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Urządzenia ULTRACLEAN do czyszczenia węży, przewodów i rur

- do węży i rur; usuwa drobne cząstki zanieczysz- 
  czeń sypkich.
- do węży rur i przewodów gdzie na powierzchni 
  wewnętrznej osadza się warstwa kamienia, rdzy 
  i innych zanieczyszczeń.
- rury i przewody z grubszą warstwą zanieczysz- 
  czeń, kamienia i rdzy.

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

indeks opakowanie 
[szt.]czyszczące ścierne rozdrabniające

2 UC-P002 - - 100
3 UC-P003 - - 100
4 UC-P004 - - 100
5 UC-P005 - - 100
6 UC-P006 UC-A006 UC-GR006 100
7 UC-P007 UC-A007 UC-GR007 100
8 UC-P008 - - 100
10 UC-P010 UC-A010 UC-GR010 100
12 UC-P012 UC-A012 UC-GR012 100
14 UC-P014 UC-A014 UC-GR014 100
16 UC-P016 UC-A016 UC-GR016 100
18 UC-P018 UC-A018 UC-GR018 100
20 UC-P020 UC-A020 UC-GR020 50
22 UC-P022 UC-A022 UC-GR022 50
24 UC-P024 UC-A024 UC-GR024 50
26 UC-P026 UC-A026 UC-GR026 50
28 UC-P028 UC-A028 UC-GR028 40
30 UC-P030 UC-A030 UC-GR030 40
33 UC-P033 UC-A033 UC-GR033 40
36 UC-P036 UC-A036 UC-GR036 30
40 UC-P040 UC-A040 UC-GR040 30
45 UC-P045 UC-A045 UC-GR045 20
50 UC-P050 UC-A050 UC-GR050 20
55 UC-P055 UC-A055 UC-GR055 15
60 UC-P060 UC-A060 UC-GR060 15
65 UC-P065 UC-A065 UC-GR065 10
70 UC-P070 UC-A070 UC-GR070 10
75 UC-P075 UC-A075 UC-GR075 10
80 UC-P080 UC-A080 UC-GR080 10
85 UC-P085 UC-A085 UC-GR085 10
90 UC-P090 UC-A090 UC-GR090 10
95 UC-P095 UC-A095 UC-GR095 10

100 UC-P100 UC-A100 UC-GR100 10
110 UC-P110 UC-A110 UC-GR110 10
120 UC-P120 - - 10
130 UC-P130 - - 10
140 UC-P140 - - 10
150 UC-P150 - - 10
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System CLEAN SEAL zabezpieczający przewody przed zabrudzeniami.

Firma ULTRA CLEAN jest liderem w dziedzinie urządzeń 
do usuwania zanieczyszczeń z przewodów elastycznych i 
rur sztywnych. Aby w pełni zabezpieczyć przewody po ich 
wyczyszczeniu producent wprowadził nowe rozwiązanie w 
zakresie zabezpieczenia przewodów. Jest to system, który 
wykorzystuje technologię termokurczliwych zaślepek. Takie 
rozwiązanie eliminuje możliwość ponownego zabrudzenia 
przewodu, która jest problematyczna i ma miejsce w tradycyj-
nych metodach (źle dopasowane plastikowe korki czy zaślepki 
wkładane lub wkręcane do końcówek mogą pozostawiać 
cząstki powstałe poprzez ścinanie materiału gwintem).

UC-CSS-230V
Urządzenie stacjonarne przeznaczone do montażu za-
ślepek termokurczliwych. Wyposażone w zegar z moż-
liwością ustawiania czasu pracy urządzenia (przedział 
czasowy co 1 minutę).
Zakres średnic: od 20 mm do 80 mm średnicy zewnętrz-
nej zaślepki co pozwala na zabezpieczenie końcówek od 
1/4” do 2”. Wielkość otworu urządzenia pozwala również 
na zabezpieczenia wielu przewodów w jednym czasie. 
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.

UC-HL1910E
Urządzenie (opalarka) z płynną regulacją ustawiana za 
pomocą pokrętła. Urządzenie przystosowane do pracy 
z dyfuzorem. Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.

UC-1.5HD, UC-2.0HD
Dyfuzor (końcówka) do zamontowania na opalarce. 
Dostępny w dwóch opcjach w zależności od rozmiaru 
dyszy opalarki: UC-1.5HD 1.1/2” (38 mm), UC-2.0HD 2” 
(50 mm). Wykonanie materiałowe: stal AISI 304.

UC-HG-STAND
Stojak do opalarki UC-HL1910E wyposażony w tzw. 
przyssawkę do zamocowania na gładkiej powierzchni. 
Konstrukcja pozwala na dowolne ustawienie pozycji 
opalarki, co wpływa na ergonomiczność pracy podczas 
zabezpieczania końcówek przewodów termokurczliwymi 
zaślepkami.

indeks wymiary
rozmiar 

sześciokąta 
końcówki

indeks wymiary
rozmiar 

sześciokąta 
końcówki

UC-CSC-2030P 20x30 mm 12 ÷ 18 mm UC-CSC-3840P 38x40 mm 30 ÷ 36 mm
UC-CSC-2224P 22x24 mm 16 ÷ 21 mm UC-CSC-4650P 46x50 mm 34 ÷ 44 mm
UC-CSC-2540P 25x40 mm 18 ÷ 23 mm UC-CSC-5260P 52x60 mm 41 ÷ 50 mm
UC-CSC-2840P 28x40 mm 22 ÷ 26 mm UC-CSC-5860P 58x60 mm 49 ÷ 56 mm
UC-CSC-3140P 31x40 mm 24 ÷ 29 mm UC-CSC-6760P 67x60 mm 55 ÷ 65 mm
UC-CSC-3440P 34x40 mm 27 ÷ 32 mm UC-CSC-8060P 80x60 mm 64 ÷ 78 mm

Zaślepki termokurczliwe

Zaślepki termokurczliwe nie pozostawiają po sobie żadnych zanieczyszczeń. Dopóki są na końcówkach wy-
czyszczonego uprzednio przewodu mamy gwarancję, że jest on nadal czysty. Usunięcie takiej zaślepki polega 
na pociągnięciu czarnego paska (umieszczonego wzdłuż zaślepki) w kierunku końcówki przewodu. Zaślepki są 
jednorazowego użytku i ponowne ich użycie jest niemożliwe.
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Narzędzie zabezpieczające kołnierze SAE
Proste, szybkie w użyciu i trwałe ręczne narzędzie służące do zabezpieczania przewodów z końcówkami kołnie-
rzowymi SAE. Chroni przed zabrudzeniami podczas demontażu lub serwisu maszyn, a także bezpośrednio po 
czyszczeniu przewodu. Montaż na końcówce kołnierzowej SAE nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzę-
dzi. Zaprojektowane między innymi z myślą o zablokowaniu wycieku oleju z układu hydraulicznego po odłączeniu 
przewodu. Montaż odbywa się poprzez nasunięcie narzędzia na końcówkę kołnierzową i ręczne dokręcenie 
śruby do powierzchni końcówki. Rozwiązanie to gwarantuje pewne i szczelne zabezpieczenie przewodu na czas 
demontażu. Narzędzia występują w różnych kolorach. Każdy kolor odpowiada konkretnemu rozmiarowi w celu 
łatwej i szybkiej identyfikacji.

Zalety:
- zatrzymuje olej w układzie hydraulicznym,
- montaż nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi,
- zapobiega wyciekom oleju do środowiska,
- chroni układ hydrauliczny przed zabrudzeniami z zewnątrz,
- szybszy i wygodniejszy sposób zabezpieczenia końcówki SAE w porównaniu z użyciem standardowych metod,
- praktyczne zabezpieczenie wielokrotnego użytku.
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System CLEAN SEAL zabezpieczający przewody przed zabrudzeniami

tabela identyfikacji kołnierzy zabezpieczających

indeks rozmiar przeznaczenie kolor
UC-CSF-08 1/2”

SAE 3000 
SAE 6000 

SUPER CAT

srebrny / czarny
UC-CSF-10 5/8” czerwony / czarny
UC-CSF-12 3/4" niebieski / czarny
UC-CSF-16 1” zielony / czarny
UC-CSF-20 1.1/4” żółty / czarny
UC-CSF-24 1.1/2” pomarańczowy / czarny
UC-CSF-32 2” czarny / czarny

Zestaw UC-CSF-AC
Zestaw kołnierzy zabezpieczających w rozmiarach 1/2” ÷ 2”.
W skład zestawu wchodzi:
- kołnierz 1/2” UC-CSF-08 (2 szt),
- kołnierz 5/8” UC-CSF-10 (2 szt),
- kołnierz 3/4” UC-CSF-12 (4 szt),
- kołnierz 1” UC-CSF-16 (4 szt),
- kołnierz 1.1/4” UC-CSF-20 (4 szt),
- kołnierz 1.1/2” UC-CSF-24 (2 szt),
- kołnierz 2” UC-CSF-32 (2 szt),
- wzmocniona walizka aluminiowa.

Narzędzie zabezpieczające można zamawiać pojedynczo lub w zestawie.

radełkowana powierzchnia umożliwia 
pewny chwyt i solidny montaż

o-ring zapobiegający zakleszczaniu się 
aluminiowych powierzchni po dokręceniu

o-ring zabezpieczający przed przypadko-
wym rozkręceniem obu elementów

kolorowo anodowane aluminium 
umożliwia identyfikację rozmiaru

otwory umożliwiające użycie 
klucza jeśli wymagane jest 

dodatkowe mocniejsze dokręceniemiejsce na zapasowe o-ringi


