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Specjalizujemy się w dostarczaniu węży i armatury przemysłowej, 
jak również gotowych odcinków przewodów elastycznych 
oraz pasów i ceratek PTFE.
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Jest to system do samodzielnego montażu na 
bębnie firmy ORFID. Otrzymywany system jest już  
w pełni testowany, jednak możliwa jest indywidualna 
regulacja prędkości zwijania bębna. Do każdego 
zestawu dołączona jest szczegółowa instrukcja. 
Zalecamy używanie systemu redukcji prędkości:
• W zastosowaniach przemysłowych, gdzie  

w jednej strefie pracuje wielu operatorów, a szybkie 
zwinięcie się węża może spowodować uderzenie,  
a w rezultacie kontuzję

• W sytuacji, gdy zbyt szybkie zwinięcie się węża 
może odwrócić uwagę pracownika od aktualnie 
wykonywanego zadania

• W celu uniknięcia uszkodzenia bębna

Wąż NTPA
NTPA jest wężem dedykowanym do przesyłu go-
rącej wody oraz pary wodnej w przemyśle spo-
żywczym. Jest tłuszczoodporny, ciśnienie robo-
cze do 7 bar, temperatura pracy do + 165 C°. Biały 
wewnętrznie, niebieski i gładki zewnętrznie. Zgodny  
z FDA , EU/1935/2004/CE.

Reduktor 
prędkości zwijania węża

Bardzo często taśmy PTFE są używane w urządzeniach 
zgrzewających opakowania dla przemysłu spożywczego. 
Zawsze istnieje potencjalne ryzyko odklejenia się taśmy 
z czasem użytkowania i dostania się jej do produktów 
żywnościowych. W celu wyeliminowania takiego 
potencjalnego ryzyka, używane są taśmy wykrywalne 
przez wykrywacz metali.

Taśma PTFE  
z warstwą metalu
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System pianujący
Wysokiej jakości stacjonarny system pianująco-myjący. 
Niewielka waga i rozmiary urządzenia sprawiają, że 
jest ono poręczne w montażu. Materiał wykonania: 
stal nierdzewna AISI 316. Dostępne w wersji na niskie, 
średnie i wysokie ciśnienie. Maksymalna temperatura 
wody to + 80 °C.
W zestawie znajduje się 14 końcówek dozujących środki 
chemiczne.

Węże stalowe
Węże metalowe wykonane ze stali szlachetnych 
charakteryzują się szeroką gamą zastosowań 
w niemal każdej gałęzi przemysłu. Dzięki swojej 
konstrukcji - karbowana elastyczna rura z oplotem 
(pojedynczym lub podwójnym) - zachowują pełną 
elastyczność przy dużej odporności ciśnieniowej  
i temperaturowej.
Rozmiary od 1/4” do 12”. 
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Wąż Foodflex
Wąż FOODFLEX to wysokiej jakości wąż tworzywowy, 
tłuszczoodporny. Ciśnienie robocze do 80 bar, 
temperatura pracy do + 80 °C. Biały wewnętrznie, niebieski  
i gładki zewnętrznie. Zgodny z FDA , EU/1935/2004/CE  
oraz EU/10/2011/CE.
Dostarczany w rolkach 50-metrowych lub 
100-metrowych.



W swojej ofercie posiadamy: bębny automatyczne lub 
ręczne, jak również wieszaki na węże, które wykonane 
są ze stali nierdzewnej. Dostępne są one dla różnych 
długości i rozmiarów węży. Standardowo są to pojemności: 
15 m, 20 m i 25 m. Inne są dostępne na zamówienie. 
Dostarczamy bębny zarówno same, jak i już uzbrojone 
w węże. Posiadamy węże gumowe, tworzywowe oraz 
tłuszczoodporne, specjalnie przystosowane do instalacji 
myjących.

Ponadto oferujemy różnego typu akcesoria do mycia, takie 
jak: pianownice mobilne lub stacjonarne systemy myjące.

Jesteśmy dostawcą 
różnego rodzaju akce-
soriów do mycia. Pro-
ponujemy wysokiej ja-
kości i łatwe w użyciu 
pistolety wykonane 
z mosiądzu lub stali  
w obudowie bądź bez. 

Dysze do mycia i pia-
nowania oraz osłony 
do dysz  - do wyboru  
różne rodzaje strumieni  
i wydajności.

Oferujemy także goto-
we lance do mycia  
i pianowania o różnych 
długościach wraz z pasu 
jącymi do nich ada-
pterami.

Dostarczamy na rynek 
szybkozłącza, części 
naprawcze oraz różnego 
rodzaju zawory.

Pistolety

Bębny, wieszaki,  
pianownice

Dysze Lance  
do mycia

Inne  
elementy

Dysze, lance, pistolety
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Obejmy skorupowe przeznaczone do mocowania węży na 
końcówkach z kołnierzem zabezpieczającym.

Obejmy skorupowe

Posiadamy obejmy z aluminium oraz ze stali kwasoodpornej.  
W naszej ofercie znajdują się obejmy z aluminium oraz ze 
stali kwasoodpornej oraz obejmy odpowiednie do pary.
Naszą absolutną nowością są kolorowe obejmy skorupowe  
z polipropylenu, zaprojektowane z myślą o branży 
spożywczej.Dostępne w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim, 
białym i czarnym.

Opaski ślimakowe  
i śrubowe
Posiadamy szeroki wybór opasek śrubowych i opasek 
ślimakowych.
Są one dostępne w 4 typach materiałów: 
• W1 – stal ocynkowana, 
• W2 – stal nierdzewna, zamek stal ocynkowana, 
• W4 – stal nierdzewna AISI 304, 
• W5 – stal kwasoodporna, antymagnetyczna AISI 

316.
Opaski są doskonałym wyborem do przewodów 
zbrojonych i ciśnieniowych
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Węże silikonowe
Proponujemy szeroki asortyment węży silikonowych.  
W naszej ofercie znajdują się zarówno węże bez 
wzmocnień, jak i wzmocnione spiralą stalową, czy też 
oplotem tekstylnym.
Węże silikonowe, tak jak pozostałe węże z naszej oferty, 
zakuwamy zgodnie z życzeniem Klienta.

Zawory kulowe
W naszej ofercie znajdą Państwo całą gamę 
zaworów kulowych ze stali kwasoodpornej. 
Szczególnie polecamy zawory kulowe w obudowie 
z gumy EPDM w rozmiarze 1/2’’. Pracują one  
w temperaturze do max. 95°C oraz ciśnieniu max. 60 bar.
Ponadto oferujemy zawory motylkowe, dwuczęściowe, 
trzyczęściowe, zwrotne itp.



07

Stacjonarne systemy pianujące  
i pianująco-dezynfekujące
Nasza firma w swojej ofercie posiada również stacjonarne systemy pianujące oraz pianująco-dezynfekujące. Systemy 
te są świetnym rozwiązaniem dla urządzeń o ciśnieniu do max 200 bar. Połączone z lancą do pianowania są wyjątkowo 
ekonomiczne. Pracują przy niewielkim użyciu detergentu.
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Mobilne systemy pianujące 
i pianująco-dezynfekucjące
Serdecznie polecamy systemy pianujące: z pojedynczym 
wężem oraz systemy pianująco-dezynfekujące z dwoma 
osobnymi wężami. Zestaw składa się z: wózka ze stali 
kwasoodpornej, węża, lancy, pistoletu oraz bębna. Taki 
zestaw jest szczególnie przydatny, gdy podane akcesoria 
są przechowywane poza obszarem produkcji.
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Wszystkie pompy serii NMT mogą pracować przy 
maksymalnym ciśnieniu 150 barów i przy temperaturze  
wody 85°C.

Pompy wysokociśnieniowe

Specjalne uszczelki i niklowana obudowa kolektora 
sprawiają, że są one idealnym wyborem do montażu  
w systemach myjących używanych w przemyśle 
spożywczym lub innych rozwiązaniach, w których stosuje 
się wyższe temperatury wody.

Mobilny rozpylacz piany
Rozpylacz piany jest doskonałym dozownikiem środka 
dezynfekującego. Absolutny brak odparowywania spra-
wia, że można go używać wraz z środkami chlorowo-
zasadowymi.
Nie wymaga zasilania elektrycznego, jest zaopatrzony  
w pompę pneumatyczną.
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Węże podgrzewane  
elektrycznie
Nasze węże podgrzewane elektrycznie są stosowane 
przede wszystkim w procesach wymagających podgrze-
wania, głównie w celu utrzymania stałej podwyższonej 
temperatury substancji przepływającej wewnątrz węża.
Współpracują one z większością systemów klejenia na 
gorąco.

Mobilny wózek z bębnem
W naszej ofercie posiadamy także mobile wózki  
z bębnami. Jest to idealne rozwiązanie, gdy bęben jest 
przechowywany poza obszarem produkcji. Konstrukcja 
ze stali kwasoodpornej spełnia wszystkie wymagania dla 
branży spożywczej oraz farmaceutycznej.
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Węże PTFE
Poza szerokim wachlarzem węży spożywczych oferujemy 
również wiele rodzajów węży PTFE.
Znajdują się wśród nich między innymi:
• węże gładkie, białe zewnętrznie, zgodne z FDA i czarne      

antystatyczne,
• węże gładkie w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304,  

zgodne z FDA,
• węże karbowane, tłoczne w oplocie ze stali nierdzewnej 

AISI 304, zgodne z FDA,
• węże karbowane ssawno-tłoczne, w oplocie ze stali SS,  

wzmocnione spiralą ze stali SS, zgodne z FDA,
• węże karbowane ssawno-tłoczne z oplotem ze stali       

nierdzewnej, z wyprowadzonym PTFE na powierzchnię  
uszczelniającą. 

Inne dostępne wersje: oplot poliestrowy, oplot PVDF, powłoka 
silikonowa, powłoka EPDM, powłoka poliamidowa, wersja 
antystatyczna, podwójny oplot SS, zewnętrzna spirala 
stalowa, zewnętrzna spirala PCV oraz wiele innych.
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Serdecznie polecamy taśmy band-it ze stali 
nierdzewnej. Stosuje się je w mocowaniu 
kabli, przewodów wentylacyjnych czy znaków 
drogowych. Są one szczególnie pomocne  
w środowiskach narażonych na duże obciążenia 
mechaniczne, zagrożenie ogniem, silne wibracje, jak 
również na bardzo wysokie czy niskie temperatury.
W naszej ofercie znajdują się zarówno taśmy, jak  
i potrzebne do nich akcesoria np. zapinki.

Taśmy band-it

Dzięki zastosowaniu naszych płyt silikonowych z dro-
binkami metalu fragmenty uszkodzonych uszczelek 
są łatwo-wykrywalne. Są one powszechnie stosowane 
w branży spożywczej i farmaceutycznej. Standardowo 
płyty są produkowane w kolorze niebieskim o szerokości 
1200 mm.

Płyta silikonowa  
do detekcji metali
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Końcówki
W naszej ofercie znajdują się złącza higieniczne typu 
Triclamp, końcówki pod wąż według norm: DIN, SMS, 
PN, złącza zatrzaskowe, Storz, końcówki do wspawania, 
redukcje itp. Proponujemy też różnego rodzaju systemy 
mocowań takie jak: obejmy skorupowe, obejmy rurowe, 
opaski śrubowe, opaski ślimakowe czy zaciskowe.
Powyższe produkty dostępne są z różnych materiałów  
o różnych rozmiarach. Istnieje możliwość produkcji 
końcówek według specyfikacji Klienta.

Węże
Węże firmy ORFID znajdują swoje zastosowanie  
w wielu gałęziach przemysłu m.in.: farma-ceutycznym, 
kosmetycznym czy spożywczym. Posiadamy 
różnego rodzaju węże: gumowe, tworzywowe, 
wentylacyjne, silikonowe, z PTFE itp., dostępne  
w szerokim zakresie średnic oraz o różnych parametrach 
wytrzymałościowych. Dostępne są zarówno pełne rolki, 
jak i mniejsze ilości, w zależności od zapotrzebowania. 
Istnieje możliwość zakuwania węży w wybrane przez 
Klienta końcówki według różnych norm. Oferowane 
przez nas wyroby posiadają wymagane atesty oraz 
certyfikaty.
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Wspólną cechą wszystkich naszych pasów 
spożywczych są specjalnie stworzone pokrycia, 
mające na celu zapobieganie przedostawaniu się  
i pochłanianiu tłuszczu. Oferują również wytrzymałą 
powierzchnię odporną na zużywanie i zniszczenie, takie 
jak zadrapania i nakłucia. Pasy spożywcze oferujemy  
w kolorze niebieskim, ponieważ jest to kolor obecnie 
powszechny w przemyśle spożywczym. Wynika to 
z faktu, iż niebieski jest jedynym kolorem, który nie 
występuje naturalnie w pożywieniu i dzięki temu może 
zostać łatwo wykryty przez ludzkie oko.

Pasy siatkowe
Pasy siatkowe z PTFE to lekka i niedroga, a przez to łatwa  
w obsłudze i tańsza alternatywa niż drut, który może być 
trudny w wymianie. Często dostarczane są z zapięciem 
spiralnym, dzięki któremu mogą być łatwo usunięte oraz 
wymienione, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Spożywcze pasy 
transportowe

Właściwości materiałów pokrytych PTFE sprawiają, 
że są one doskonałym wyborem do używania zarówno  
w komorach chłodniczych i w temperaturach zamarzania, 
jaki i w środowiskach wysokotemperaturowych. 
Substancją PTFE pokrywane jest włókno szklane lub 
Kevlar. Oba materiały charakteryzują się wysokim 
poziomem odporności na temperaturę, jednak 
Kevlar może prezentować dodatkowe zalety w apli- 
kacjach, gdzie wymagana jest wytrzymałość  
i obecna jest para.

Ceratki teflonowe
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Taśmy PTFE z klejem
Wysokiej jakości produkty posiadające doskonałą 
charakterystykę nie przywierania, a jednocześnie 
radzą sobie z wysokimi temperaturami. Produkowane 
są z warstwy odpornej na wysoką temperaturę oraz  
z warstwy kleju silikonowego, przykrytego żółtą 
okładziną, którą można łatwo i szybko usunąć.

Ceratki silikonowe 
Ceratki silikonowe cechują się wysoką odporność 
cieplną, chemiczną oraz na korozję. Mają wysoki 
współczynnik tarcia. Takie cechy sprawiają, iż jest to 
najlepszy wybór do przenośników taśmowych.
• Temperatura pracy ciągłej 232°C
• Dostępne różne grubości
• Kolor czerwony lub biały

Taśmy strefowe
Wysoka zawartość PTFE w taśmach chroni 
powierzchnie urządzeń pozwalając na tworzenie 
zgrzewów jednocześnie nie niszcząc delikatnych 
elementów. Istnieją dwa rodzaje sposobu przyklejania 
taśmy do powierzchni. Jest to taśma dwustronna lub 
taśma z włókna szklanego. Oba oferują mocny klej,  
a jednocześnie są łatwe w usunięciu oraz wymianie.
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ZADZWOŃ DO NAS

44 737 09 66
INFO@ORFID.EU    INFO@MEGAFLON.EU 

WWW.ORFID.EU   WWW.MEGAFLON.EU
UL. 1 MAJA 27
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

Jesteśmy tu, żeby pomóc!
Zadzwoń już dzisiaj do ORFID & MEGAFLON, aby porozmawiać o naszych 
produktach!


