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PRODUKCJA
SPOŻYWCZA



 � Kompania Piwowarska

 � Browar Namysłów

 � Lubella

 � Jurajska

 � The Lorenz Balhsen

 � Unilever

 � Mondelez

 � Danone

 � Browar Perła

 � Lambertz Polonia

     Komponenty do układów: 

 � przesyłowych i przemysłowych

 � hydraulicznych

 � pneumatycznych

 � centralnego smarowania

 � transportu pneumatycznego

 � wymiana

 � remonty

 � instalacja

 � regeneracja

 � przeglądy / inspekcje

PRODUKTY USŁUGI

SIEĆ 9
ODDZIAŁÓW W PL

DEDYKOWANY DORADCA 
TECHNICZNO-SERWISOWY

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ 250 ODDZIAŁÓW W 29 KRAJACH NA ŚWIECIE

CENTRALNE MAGAZYNY W EUROPIE

WSPARCIE
DZIAŁU PROJEKTOWEGO

REGENERUJEMY CZĘŚCI

DEDYKOWANY
MAGAZYN

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ

REFERENCJE

CAŁODOBOWA DOSTĘPNOŚĆ
EKIP SERWISOWYCH
W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

POMAGAMY W DOBORZE
ZAMIENNIKÓW

UBEZPIECZENIE OC
4 MLN PLN

UTRZYMUJEMY TWOJE MASZYNY W RUCHU



Usługi serwisoweSERWIS

regeneracja siłowników

regeneracja przekładni

regeneracja 
silników elektrycznych

regeneracja pomp 
wszystkich typów

wykonywanie i regeneracja
rolek

gumowanie rolek

regeneracja zaworów 
i rozdzielaczy

metalizacja proszkowa  
na zimno

czyszczenie laserowe
czyszczenie suchym lodem

regeneracja i dorabianie 
cześci maszyn

gięcie rur

 Â średnica tłoczyska - bez ograniczeń
 Â długości cylindra - bez ograniczeń
 Â wymiana uszczlnień, wymiana 
komponentów, honowanie i testy

 Â hydraulicznych
 Â wtryskowych
 Â centralnego smarowania

 Â monoblokowych
 Â wielosekcyjnych
 Â specjalnych
 Â elektrozaworów proporcjonalnych

 Â obróbka CNC i manualna
 Â wykonywanie elementów systemu 
napędowego

ekspresowe 
dorabianie uszczelnień



ssawno tłoczny
do mleka

mycie parą

soki, napoje, woda 
wino, piwo, alkohole

cukier, ziarno, mąka,  
mleko w proszku

lekki wąż ssawno-tłoczny
do mleka

alkohol

alkohol  
i soki owocowe

wino

substancje spożywcze
wysoka temperatura

cukier, kawa, zboże, tytoń, 
pasza, ziarno

produkty zawierające 
tłuszcze

ssawno tłoczny
do mleka

Prod. spożywcze płynne

Prod. spożywcze stałe

Przesył niskociśnieniowy

 Â wnętrze z białej gładkiej gumy
 Â nie pozostawia smaku i zapachu
 Â temp. pracy -30°C do +80°C
 Â przystosowany do mycia parą 
110°C (30min max)

 Â wnętrze z białej gładkiej gumy
 Â nie pozostawia smaku i zapachu
 Â temp. pracy -30°C do +170°C

 Â wnętrze z białej gładkiej gumy
 Â transport alkoholu do 96% oraz 
wina i piwa

 Â temp. pracy -20°C do +100°C
 Â przystosowany do mycia parą 
110°C

 Â dedykowany do pracy w winiarniach
 Â zawartość alkoholu do 50%
 Â temp. pracy -40°C do +120°C
 Â przystosowany do mycia parą 
110°C

 Â bardzo elastyczny i lekki
 Â wnętrze z białej gładkiej gumy
 Â nie pozostawia smaku i zapachu
 Â temp. pracy -30°C do +80°C
 Â przystosowany do mycia parą 
110°C (30min max)

 Â do załadunku i rozładunku z cystern
 Â alkohole (wino, piwo, brandy i alko-
chole wysokoprocentowe) do 96%

 Â soki owocowe, mleko ect.
 Â bardzo elastyczny i odporny na zgi-
nanie

 Â temp.-40°C do +120°C

 Â do załadunku i rozładunku z cystern ole-
jów, tłuszczy, mleka i alkoholu do 96%

 Â białe antybakteryjne wnętrze
 Â temp.-40°C do +140°C
 Â przystosowany do mycia parą 
110°C (30min max) i ługowania 
sodowego

GUMA

GUMA PUR, PCV SILIKON

PCV SILIKON PUR

 Â przezroczyste PCV wzmocnione 
spiralą stalową

 Â woda, piwo, alkohole do 28%, 
soki, napoje i lekkie chemikalia

 Â temp. pracy -5°C do +65°C

 Â wąż przesyłowy do ziarna, ryżu, 
cukru, mąki, karmy dla zwierząt

 Â powłoka antystatyczna
 Â temp. pracy -40°C do +80°C

 Â suszenie i czyszczenie cystern 
gorącym powietrzem 240°C

 Â ssawne lub ssawno-tłoczne
 Â wzmocnione spiralą stalową węże 
do transportu grawitacyjnego i 
pneumatycznego

 Â wersje wzmocnione spiralą lub bez
 Â ścianki 0,5 - 4,5mm

 Â przezroczyste PCV wzmocnione 
spiralą PCV

 Â woda, piwo, alkohole do 28%, 
soki, napoje i lekkie chemikalia

 Â temp. pracy -5°C do +60°C

 Â odporne na temperaturę
 Â temp -60°C do +180°C
 Â obojętnie fizjologicznie
 Â elastyczne w niskich temperaturach
 Â odporne na parę niskociśnieniową

soki, napoje, woda 
wino, piwo, alkohole

 Â bardzo elastyczny wąż do przesyłu 
mleka

 Â karbowana powłoka zewnętrzna
 Â temp. pracy -40°C do +80°C
 Â przystosowany do mycia parą 
110°C (30min max)

 Â bardzo sobra odporność na ścieranie
 Â brak oplotu - duża elastyczność i 

odporność na załamanie
 Â wąż typu "deptak"

substancje spożywcze

farmacja i kosmetykiwąż do  
przedmuchiwania cystern

 Â wąż do przesyłu farmaceuty-
ków i kosmetyków, także o dużej  
temperaturze

 Â wewnętrzna powłoka z siliko-
nu VMQ - bezzapachowym i bez 
smaku

 Â temp. pracy -50°C do +200°C



Złącza przemysłowe nierdzewne

Mycie wodą i parą

wysokie ciśnienie
do 400 bar

Ticlover

zawory kulowe
zes stali kwasoodpornej

TW DIN11851

złącza cysternowe 
DIN28450

SMS

armatura gwintowana 
SS316

średnie ciśnienie
60bar

Camlock

rury i złącza
stal 316

GUMA

 Â wąż gumowy do czyszczenia 
wysokociśnieniowego

 Â temp. pracy -10°C do +135°C
 Â max temp pracy +150°C

 Â wąż gumowy do czyszczenia 
niskociśnieniowego

 Â temp. wody -40°C do +100°C
 Â temp. pary: -40°C do +164°C

 Â nieciągła możliwość czyszczenia 
parą 160°C

 Â temp. pracy -40°C do +170°C

 Â bardzo elastyczny
 Â temp. pracy -20°C do +100°C

armatura

szybkozłącza do wody

rozwijaki

pianownice

pistolety
wysokociśnieniowe

lance

pistolety
do ciepłej wody lub pary

dysze do lanc

strażackie  
STORZ

GeKa armatura do rurociągów

mycie niskociśnieniowe  
6 bar

niskociśnieniowe mycie 
gorącą wodą i parą 7bar

złącza IBC



Układ hydrauliczny

Układ pneumatyczny

przewody hydrauliczne
wysokociśnieniowe

adaptery
ze stali SS

pompy

pierścienie zacinające
Bite-ring ze stali SS

siłowniki ze stali SS

siłowniki ze stali SS

zasilacze SS

Hydraulika wodna wysokociśnieniowa

szybkozłącza
ze stali SS

przewody z tworzyw
termoplastycznych

węże teflonowe
gładkie i karbowane

przewody poliuretanowe
spiralne lub z rolki

zawory kulowe
stal nierdzewna

elektrozawór

zawory elektromagnetyczne
membranowe woda/powietrze

węże PUR FOOD

siłowniki
ze stali nierdzewnej

złącza wtykowe i skręcane
niklowane i stal nierdzewna

przygotowanie
powietrza

 Â z zakuciami ze stali SS  Â z zakuciami ze stali SS

rury precyzyjne 
ze stali SS

Połączenia hydrauliczne nierdzewne

zawory 
kulowe ze stali SS



Transfer płynów, smarowanie, filtracja

Akcesoria

absorbenty oleju &
czyściwa

obejmy na przewody

oleje
hydrauliczne

obejmy skorupowe

chemia  
przemysłowa & BHP

obejmy rurociągów

narzędzia

obejmy naprawcze

Elementy dodatkowe

uszczelnieniamanometry  
ze stali nierdzewnej

filtry  
i wkłady filtracyjne

Centralne smarowanie

przewody  
poliamidowe i termoplastyczne

rozdzielacze,
połączenia SS

pompy smaru
centralnego smarowania 

dystrybucja oleju
hydraulicznego

Sanitarny przesył płynów

pneumatyczna  
pompa membranowa

system opróżniania
pojemników

pneumatyczna pompa
do rozładowania beczek

tłokowe pompy
transferowe

urządzenie do natrysku 
środków czyszczących



Mysłowice  Punkt Serwisowy
ul. Brzezińska 50
Tel: (32) 318 31 54
Kom: +48 660 435 996 
myslowice@fluiconnecto.pl

Tychy Punkt Serwisowy
ul. Fabryczna 12
Kom: +48 660 435 996
tychy@fluiconnecto.pl

Częstochowa Punkt Serwisowy
ul. Wilsona 30/32 budynek E1
Tel: (34) 366 84 90
Kom: +48 668 112 447
czestochowa@fluiconnecto.pl

Wrocław Punkt Serwisowy
ul. Międzyleska 4
Tel: (71) 793 04 75
Kom: +48 606 829 773
wroclaw@fluiconnecto.pl

Tarnowo Podgórne (Poznań)
ul. Poznańska 40F/1
Tel: (61) 861 59 00
Kom: +48 660 665 990
poznan@fluiconnecto.pl

Łódź Punkt Serwisowy 
ul. Wieniawskiego 1/3
Tel: (42) 684 82 70
Kom: +48 795 160 692
lodz@fluiconnecto.pl

Kraków Punkt Serwisowy 
ul. Ujastek 11 (teren Transbud NH)
Tel: (12) 642 18 29
Kom: +48 604 150 058
krakow@fluiconnecto.pl

Gdańsk Punkt Serwisowy 
ul. Sucha 16
Kom: +48 665 993 633
gdansk@fluiconnecto.pl

www.fluiconnecto.pl

Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o. 
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WYPRÓBUJNAS

PRODUKCJA
SPOŻYWCZA

UTRZYMUJEMY TWOJE MASZYNY W RUCHU


