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Suprafix to podwodny pistolet do wstrzeliwania 
gwoździ najnowszej generacji. Jego głównym 
przeznaczeniem są prace podwodne w gałęzi 
przemysłu gazowniczego, ale także przemysłu 
budowlanego. 
Suprafix umożliwia szybkie i niezawodne 
mocowanie gwintowanych kołków, aby wykonać 
permanentne mocowania do metalowych 
konstrukcji, ale też wzmocnionego betonu. 
Technologia pracy i wykonanie urządzenia pozwala 
mu pracować do 150 metrów głębokości. 
Pistolet może być przeładowywany pod wodą co 
bardzo ułatwia korzystanie z urządzenia i pozwala 
oszczędzać cenny czas pracy nurka. 
Siła wstrzeliwania kołków, czy gwoździ może być 
łatwo regulowana co pozwala na pracę z niemal 
każdym materiałem.

Pistolet Suprafix jest wykonany z wielką 
starannością i naciskiem położonym na 
ergonomiczną budowę. Jest to narzędzie 
kompaktowe, lekkie i wygodne w użyciu. Dzięki
temu idealnie nadaje się do szybkich prac 
remontowych w każdym środowisku wodnym.

Naprawa awaryjna kadłuba statku,
Instalacje anody protektorowej do 
podwodnej ochrony katodowej,

Podwodne instalacje przewodów i kabli,
Wzmacnianie stalowych lub betonowych 
konstrukcji morskich,
Ratownictwo morskie i usuwanie wraków,

Budowa konstrukcji pod wodą oraz 
konserwacja platform wiertniczych,
Konserwacja podwodnych zapór wodnych.

Zalety korzystania z pistoletu Suprafix: 
Ogromna oszczędność czasu w porównaniu 
do tradycyjnych metod mocowania takich 
jak np. spawanie,
Łatwy w obsłudze,
Lekki, kompaktowy i wygodny w obsłudze,
Gotowy do pracy w każdej chwili,

Niezawodny i gwarantujący wysoką wydajność 
pracy niezależnie od umiejętności operatora 
urządzenia.
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Bezpieczeństwo i certyfikaty: 
Bezpieczeństwo pracy pistoletu Suprafix jest 
jego ogromną zaletą. 

Technologia bezpieczeństwa Suprafixjest 
opatentowana: International WIPO Patent 
Application WO/2010/139866.

Urządzenie Suprafix jest certyfikowane 
zgodnie z wymaganiami 
„CommissionInternationalePermanente”
(CIP) pod numerem 001151 w kategorii 
„uruchamiane prochem strzelniczym 
urządzenia dla celów przemysłowych”.

Pistolet Suprafix spełnia również wszystkie 
normy bezpieczeństwa zawarte w europejskiej 
normie nr 2006/42/WE.
Certyfikat WE o numerze 
2223/5471/780/06/11/0013 został wydany 
przez „BancNationald’Epreuve de Saint-
Ettiene”, Jednostka Notyfikowana nr 2223.

Zestaw Suprafix składa się z: 
Kompaktowy pistolet Suprafix,

Ładunki,
Zapięcia: gwintowane kołki i trzpienie.

Rodzaje ładunków:

3 poziomy mocy ładunków:
Zielony - najsłabszy ładunek

Żólty - średni ładunek

Czerwony - najsilniejszy ładunek

Ładunki spełniają wszystkie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa ujęte w dyrektywie nr  
93/15/WE.

Certyfikat WE o numerze 0080.EXP.10.0006 
został wydany przez „InstitutNational de 
l’EnvironnementIndustriel et des Risques” 
INERIS, Jednostka Notyfikowana nr 0080.
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DesignatiTyp Oznaczenie L  (mm) F (*) (mm)
32 - 

F2Gwintowany kołek L320-F25 500 32 25 
63 - 

F2Gwintowany kołek         L580-F25 500 58 25 

is
(*): M10
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Zapięcia:

Zapięcia dostępne w wersji stopu stali lub 
stali nierdzewnej (SupraSteel):

Zapięcia ze stali niedzewnej SupraSteel 
zostały specjalne zaprojektowane do 
mocowania anody protektorowej.

TRZPIEŃ

TRZPIEŃBeton

Stal

Wybór długości i rodzaju zapięcia zależy od 
przeznaczenia ich zastosowania.

Zastosowanie
Gwintowane kołki

TRZPIENIE

Trzpienie

Wzmacnianie betonu:
Wytrzymałość na rozerwanie w
zdrowej strukturze betonowej przy
35MPa: 20KN

Wzmacnianie stali:
Wytrzymałość na rozerwanie płyty 
ze stali miękkiej S235 o grubości 
20mm : 45KN

Stal do stali:
Wytrzymałość na rozerwanie 
połączenia dwóch płyt ze stali 
miękkiej S235 10mm do 
15mm:45KN

Stal do betonu:
Wytrzymałość na rozerwanie 
zamocowania płyty ze stali 
miękkiej S235 do konstrukcji 
betonowej. Płyta 8mm do
betonu przy 35Mpa:15KN

ppp
Prostokąt
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Konfiguracja kolorów urządzenia
Konfiguracja 1: Niebiesko-pomarańczowy

Konfiguracja 2: Czarny

Autoryzowany dystrybutor Suprafix:
Scantek Sp. z o.o.
Nowodworcowa 17
81-581 Gdynia
Polska
info@scantek.pl
www.scantek.pl
Teleon:58 620 83 60
Fax:58 620 03 04




