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AKCESORIA
I NARZÊDZIA

do produkcji œlusarki
aluminiowej i stalowej





www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 90.01.00

stan: 05.2004

- materia³: stal ocynkowana
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Nitonakrêtka
         stalowa

Zastosowanie:
- do poprawienia jakoœci  i trwa³oœci
  po³¹czeñ œrubowych w cienkoœciennych 
  konstrukcjach aluminiowych i stalowych

- materia³: aluminium

Nitonakrêtka
  aluminiowa

Zastosowanie:
- do poprawienia jakoœci  i trwa³oœci
  po³¹czeñ œrubowych w cienkoœciennych 
  konstrukcjach aluminiowych i stalowych

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-343226 opak. M5 1,5-4,0 mm

90-343234 opak. M6 1,5-4,5 mm

90-343242 opak. M8 1,5-4,5 mm

90-346730 opak. M10 1,5-4,5 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-343250 opak. M5 0,3-3,0 mm

90-343269 opak. M6 0,5-3,0 mm

90-343277 opak. M8 0,5-3,0 mm

90-346748 opak. M10 0,8-3,5 mm

Nitonakrêtka z ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z ko³nierzem p³askim

( Opakowanie = 100 sztuk )

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-136409 opak. M4 1,5-3,5 mm

90-106534 opak. M5 1,5-4,0 mm

90-136433 opak. M6 1,5-4,5 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-406562 opak. M4 0,5-3,0 mm

90-242799 opak. M5 0,5-3,0 mm

90-406589 opak. M6 0,5-3,0 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-136468 opak. M4 0,3-3,0 mm

90-107727 opak. M5 0,3-3,0 mm

90-136506 opak. M6 0,3-3,0 mm

Nitonakrêtka z ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z pomniejszonym 

ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z ko³nierzem p³askim

( Opakowanie = 100 sztuk )
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- materia³:stal nierdzewna

Nitonakrêtka
stal nierdzewna

Zastosowanie:
- do poprawienia jakoœci  i trwa³oœci
  po³¹czeñ œrubowych w cienkoœciennych 
  konstrukcjach aluminiowych i stalowych

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-406597 opak. M4 1,0-3,0 mm

90-406600 opak. M5 1,0-3,5 mm

90-406619 opak. M6 1,5-4,5 mm

90-406627 opak. M8 1,5-4,5 mm

90-406635 opak. M10 1,5-4,5 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-406643 opak. M4 0,5-2,0 mm

90-406651 opak. M5 0,5-3,0 mm

90-406660 opak. M6 0,5-3,0 mm

90-406678 opak. M8 0,5-3,0 mm

nr esco jm. Wymiar
do gruboœci 

œcianki
Opis

90-408166 opak. M4 0,5-2,0 mm

90-408174 opak. M5 0,3-3,0 mm

90-408182 opak. M6 0,5-3,0 mm

90-408190 opak. M8 0,5-3,0 mm

90-408204 opak. M10 0,8-3,0 mm

Nitonakrêtka z ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z pomniejszonym 

ko³nierzem sto¿kowym

( Opakowanie = 100 sztuk )

Nitonakrêtka z ko³nierzem p³askim

( Opakowanie = 100 sztuk )
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Nożyce do uszczelek

Zastosowanie:

- do przycinania uszczelek profilowych z podziałką
pod kątem:
45, 60, 75, 90, 105, i 120 stopni

nr esco jm. Opis

92-662020 szt. Zapasowe ostrze

Zapasowe ostrze

Zastosowanie:

- do nożyc nr: 92-499013

nr esco jm. Opis

92-499013 szt. No yce do uszczelekż
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Nitownica rêczna GBM 30

Zastosowanie:
- do osadzania nitonakrêtek w profilach aluminiowych i stalowych
  z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M6 

Akcesoria:

Nitownica rêczna GBM 20

Zastosowanie:
- do osadzania nitonakrêtek w profilach aluminiowych i stalowych
  z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M5 

nr esco jm. Wymiar Opis

92-343765 szt. M5

92-343773 szt. M6

92-343781 szt. M8

92-343790 szt. M10

Nasadka do nitownicy GBM 30

nr esco jm. Wymiar Opis

92-343803 szt. M5

92-343811 szt. M6

92-343820 szt. M8

92-343838 szt. M10

Trzpieñ gwintowany do nitownicy GBM 30

nr esco jm. Opis

92-343757 szt.
Nitownica rêczna GBM 30

z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M6

nr esco jm. Wymiar Opis

92-190721 szt. M4

92-190730 szt. M5

92-190748 szt. M6

Nasadka do nitownicy GBM 20

Akcesoria:

nr esco jm. Wymiar Opis

92-190691 szt. M4

92-190705 szt. M5

92-190713 szt. M6

Trzpieñ gwintowany do nitownicy GBM 20

nr esco jm. Opis

92-190683 szt.
Nitownica rêczna GBM 20

z nasadk¹ i trzpieniem gwintowanym M5



                Przyrzad do usuwania listew przyszybowych

Zastosowanie:
- do usuwania listew przyszybowych
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                Przymiar k¹towy

Zastosowanie:
- do pomiarów k¹tów

- d³ugoœæ ramienia 600 mm
- wykonanie: lekki metal - anodowany

                Przymiar k¹towy

Zastosowanie:
- do pomiarów k¹tów

- d³ugoœæ ramienia 600 mm
- wykonanie: lekki metal - anodowany

nr esco jm. Opis

92-251232 szt. Przymiar k¹towy

                Przymiar teleskopowy

Zastosowanie:
- do pomiarów w œwietle otworów

- wykonanie: lekki metal - anodowany

nr esco jm. Wielkoœæ Opis

92-222283 szt. 700-3000 mm

92-251259 szt. 800-4000 mm

Przymiar teleskopowy

nr esco jm. Opis

92-108197 szt. Przyrz¹d do usuwania listew przyszybowych
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Œcisk œrubowy

Zastosowanie:
- do szybkiego i pewnego  zamocowania 

Œciski do szablonów wiertarskich Dr Hahn

Zastosowanie:
- do zamocowania szablonu wiertarskiego na profilach 
  aluminiowych i stalowych.

- u³atwia szybkie i pewne zamocowanie 

nr esco jm. Opis

92-451304 kpl. Œciski do szablonów wiertarskich Dr Haha

nr esco jm. Rozpiêtoœæ Opis

92-223905 szt. 120 mm

92-223913 szt. 200 mm

92-222321 szt. 300 mm

Œcisk œrubowy



Frez tarczowy do frezarek

Zastosowanie:
- stosowany do frezarek do s³upków 

                Tarcze tn¹ce do pi³ do aluminium

Zastosowanie:
- do pi³ do aluminium

- tarcza wyposa¿ona w widiowe elementy tn¹ce
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e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 94.01.00

stan: 05.2004

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

gruboœæ

czêœci

roboczej

œrednica

uchwytu

iloœæ

zêbów
Opis

94-499250 szt. 300 3,2 32 72

94-393347 szt. 350 3,6 32 84

94-483460 szt. 380 3,8 32 110

94-447552 szt. 400 3,8 32 86

94-447579 szt. 450 4 32 96

94-281190 szt. 420 3,5 40 100 Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium ( ZS 170N GRAULE )

94-431559 szt. 350 3,5 40 108 Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium ( AS 450 GRAULE )

94-431567 szt. 450 4,5 40 100 Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium ( AS 450 GRAULE )

Tarcza tn¹ca do pi³ do aluminium

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

gruboœæ

czêœci

roboczej

œrednica

uchwytu

iloœæ

zêbów
Opis

94-281204 szt. 135 6 32

92-319201 szt. 250 8 40 40
Frez tarczowy do frezarek
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Frez dwupiórkowy do aluminium

Zastosowanie:
- do frezowania pustych profili na frezarko-kopiarce

Frez jednopiórkowy do aluminium

Zastosowanie:
- do frezowania pustych profili na frezarko-kopiarce

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

ca³kowita

œrednica

uchwytu
Opis

94-135810 szt. 4 15 60 8

94-209112 szt. 4 40 80 8

94-135828 szt. 5 15 60 8

94-187291 szt. 5 35 80 8

94-207241 szt. 5 45 80 8

94-135836 szt. 6 15 60 8

94-135844 szt. 7 15 60 8

94-135852 szt. 8 20 80 8

94-222500 szt. 8 15 120 8

94-135860 szt. 9 20 80 8

94-135879 szt. 10 20 80 8

94-152951 szt. 10 14 120 10

Frez jednopiórkowy - palcowy

nr esco jm.

œrednica

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

czêœci

roboczej

d³ugoœæ

ca³kowita

œrednica

uchwytu
Opis

94-281131 szt. 3 12 60 8

94-281140 szt. 4 12 60 8

94-281158 szt. 5 12 60 8

94-281166 szt. 6 14 60 8

94-281174 szt. 8 14 80 8

94-288349 szt. 8 40 100 8

94-281182 szt. 10 14 80 8

Frez dwupiórkowy - palcowy



                Wiert³o do pochwytów

Zastosowanie:
- do wykonywania otworów monta¿owych np.:
  pod pochwyty drzwiowe
- stal szybkotn¹ca HSS
- œrednica robocza 18.5  mm
- œrednica chwytu 12.5 mm
- d³ugoœæ ca³kowita 195 mm

www.esco.com.pl
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Zastosowanie:
- do wykonywania pog³ebieñ sto¿kowych 90 stopni
   np.: pod ³by wkrêtów sto¿kowych, 
          nitonakrêtki z ko³nierzem sto¿kowym itp.

- œrednica 14 mm
- ca³kowita d³ugoœæ 100 mm

                Pog³êbiacz maszynowy

nr esco jm. Opis

92-152927 szt. Pog³êbiacz maszynowy

                Pog³êbiacz rêczny

Zastosowanie:
- do wykonywania pog³ebieñ sto¿kowych 90 stopni
   np.: pod ³by wkretów stozkowych, 
          nitonakretki z ko³nierzem sto¿kowym itp.

- 3 krawêdzie skrawaj¹ce
- stal szybkotn¹ca HSS
- œrednica 16.5 mm

nr esco jm. Opis

92-222496 szt. Pog³êbiacz rêczny

                Pog³êbiacz z pilotem prowadz¹cym

Zastosowanie:
- do dodatkowego rozwiercania œrodkowego otworu
   ( wyt³oczonego na wykrojniku ) pod przek³adnie liniow¹ 
- stal szybkotn¹ca HSS
- œrednica 14 mm

nr esco jm. Opis

92-329169 szt. Pog³êbiacz z pilotem prowadz¹cym

nr esco jm. Opis

94-597104 szt. Wiert³o do pochwytów



        Ch³odziwo do maszyn w koncentracie

Zastosowanie:
- do maszyn posiadaj¹cych instalacjê podaj¹c¹ ch³odziwo w 
   postaci strumienia na narzêdzie

- gwarantuje d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ narzêdzi tn¹cych
- szybsze wykonywanie operacji tn¹cych, skrawaj¹cych,
   wiercenia
- lepsze wykoñczenie powierzchni obrabianej

- nale¿y mieszaæ z wod¹ w proporcji 5:95

        Ch³odziwo do maszyn

Zastosowanie:
- do maszyn posiadaj¹cych instalacjê wytwarzaj¹c¹ 
   mg³ê olejow¹

- gwarantuje d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ narzêdzi tn¹cych
- szybsze wykonywanie operacji tn¹cych, skrawaj¹cych, 
  wiercenia
- lepsze wykoñczenie powierzchni obrabianej

nr esco jm. Opis

94-412910 szt. Ch³odziwo do maszyn - 5 L
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nr esco jm. Opis

92-299715 szt. Ch³odziwo do maszyn w koncentracie - 5 L


