
Maszyny, które możemy zaprezentować:

- zgrzewarka ultradźwiękowa 2032S Branson

- ręczne urządzenie do bandażowania kabli i wiązek kablowych KTHB 
Kabatec
- automat do miejscowego izolowania kabli i wiązek kablowych 
KTB-50 E Plus Kabatec
- pneumatyczne urządzenie do miejscowego izolowania kabli
i wiązek kablowych KTB Kabatec

- prasa do zagniatania w technologii Splice SM Crimp 2000 
SM Contact
- prasa zagniatająca P107C z jednostką odizolowującą
i kontrolerem siły zagniatania Mecal
- prasy zagniatające do kontaktów luzem o różnej sile zagniatania: 
UP14, SSC, UP60 WDT

- elektryczne urządzenie do odizolowywania kabli AI01 Z+F
- urządzenie do ściągania opony zewnętrznej z kabli z głowicą 
obrotową AM.All.Round Rittmeyer

- uniwersalna maszyna tnąca SP-10 Samec
- maszyna do cięcia i odizolowywania kabli z możliwością obróbki 
żył wewnętrznych TSA-12A Samec

- system obkurczania koszulek termokurczliwych na podczerwień 
IR Exmore
- urządzenie do nakładania tulei gumowych na kable i wiązki 
Extendor D3/25 Pro.eff

- skręcarka kabli Pro.Twist.Basic Pro.eff

- rozczesywarka ekranu BSB1005/B Boewe
- skręcarka ekranu BSV1003 Boewe
- frezarka ekranu BSF1004 Boewe

- ręczny pistolet wtryskujący OM100 Optimel
- wtryskarka niskociśnieniowa OM655 Optimel

- ręczna znakowarka folią na 
gorąco Hz2 Loepfe



www.techspeed.pl/democar 

tel: 32 363 66 00

Zastanawiasz się nad rozbudową 
parku maszynowego? Znalazłeś 
ciekawe urządzenie, jednak nie 
masz pewności czy usprawni realizowane procesy? Masz 
kilka ofert i problem z wyborem odpowiedniej maszyny? A może chcesz 
obejrzeć urządzenie i wykonać testy obróbki, żeby przekonać się jak 
ono pracuje?

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom odnośnie możliwości 
obejrzenia oferowanych przez nas maszyn i urządzeń stworzyliśmy 
firmowy showroom. Wyposażyliśmy go w wiele maszyn stanowiących 
przekrój naszej oferty. Szerokie zainteresowanie takimi prezentacjami 
skłoniło nas do zakupu samochodu dostawczego gwarantującego nam 
mobilność i elastyczność. 

Dziś, Demo Car oraz szeroka 
gama maszyn prezentacyjnych daje nam możliwość organizacji profesjo- 
nalnej prezentacji tam, gdzie życzą sobie nasi Klienci.

Mniej więcej co 2 tygodnie Demo Car będzie kierował się w inną stronę 
Polski odwiedzając kolejne województwa i firmy działające na jego 
obszarze.
Szczegółowy harmonogram prezentacji dostępny jest na naszej stronie 
internetowej. 

Zachęcamy także do śledzenia 
naszego newslettera zawierającego 

najnowsze informacje.

Chcesz, abyśmy odwiedzili także Twoją firmę?

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego 
znajdującego się na stronie internetowej Demo Car pod adresem: 
www.techspeed.pl/democar lub zadzwoń!


