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Řady 116 a 135 pro ultra-vysoký tlak
- utahování a napínání šroubů, flexibilita při 
extrémním tlaku

Řada X65 (Iso 16028)
- pro čisté hydraulické systémy bez zbytečných úniků

Inovativní, prvotřídní výrobky pro 
náročné aplikace

NástrčNé hadIcové fItINky WEo plug-IN
- snižují vaše celkové náklady

Fitinky WEO Plug-In mají funkci rychlého spojení a 
samovyrovnávací funkci, které usnadňují jejich instalaci do 
nejmenších hydraulických systémů. Navíc jsou eliminována 
pracovní zranění související s připojením/odpojením 
a následným utažením/uvolněním. S použitím 
jednoduchého připojení a odpojení fitinek 
WEO je k provedení servisu nebo výměny 
jednotky potřeba pouze obyčejný 
šroubovák. WEO je k dispozici pro 
provozní tlaky do 35 MPa (5 076 PSI). 
Není divu, že mnozí již přecházejí 
na fitinky WEO!

Hledáte nejlepší vysokotlaké výrobky na trhu? Náš 
T – adaptér serie 116 až do 150 MPa (21 750 PSI) pro 
šroubové napínáky je kompaktním jednodílným řešením 
nahrazujícím až 13 součástí, čímž minimalizuje dobu montáže a riziko 
netěsností. Jedinečné řešení připravené k použití ihned po dodání.
 
Řada 135 je bezodkapovou originální řadou značky CEJN pro extrémní 
provozní tlaky až do 300 MPa (43 500 PSI) - nejvyšší na trhu. Abyste se 
vyvarovali opotřebení vsuvky, je k dispozici v otočné i neotočné verzi. 

Každý den předstaVuje nové výzvy a to je důvod, proč je flexibilita jednou z našich vůdčí zásad. již téměř 60 let 

je pro nás ve společnosti Cejn hnacím motorem možnost poskytovat zákazníkům výrobky s tou nejmodernější 

technologií, díky které jsou skutečnou špičkou, pokud jde o výkonnost, zpracování a trvanlivost. naše odborné 

znalosti v technologii rychlospojek, zkušenosti v s nízkým až extrémně vysokým tlakem a naše široká škála vysoce 

výkonných spojek nám poskytuje silný základ k tomu, abychom si poradili s jakýmkoli problémem v oblasti rychlého 

spojení. jsme schopni vám poskytnout kontinuální, bezpečné a prvotřídní řešení ke zvýšení produktivity.

Našimi základními výrobky jsou rychlospojky a vsuvky pro 

všechny typy médií, od stlačeného vzduchu po plyn, vzduch 

na dýchání, kapaliny a hydraulický olej. Bez ohledu na 

tržní segment naleznete naše výrobky v takových 

rozličných oblastech. Na okraj uveďme hornictví, 

větrnou energii, záchranářství, volný čas, doprava, 

zemědělství, výstavba a lékařství.

Použitím naší řady X65 s plochým čelem minimalizujete znečištění 
ve svém hydraulickém systému, vyhnete se znečištění životního 
prostředí, protože při odpojování nedochází k únikům, a současně 
získáte spojku s nejvyšší výkonností na trhu, která odolá  
i v těch nejnáročnějších aplikacích. Použitím 
vsuvky s omezovačem z naší řady X-64 také 
umožníte připojení vysokého zbytkového 
tlaku v systému, což je velmi běžný problém 
u všech typů aplikací. 

VÝBĚR VÝROBKŮ PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ



pŘIZpŮsoBENé vysokotlaké hadIcE
- vyhovují vašim potřebám

 MultIspojky MultI-X
- pro rychlou a snadnou manipulaci

CEJN Multi-X představuje řadu multispojek, s nimiž se snadno 
manipuluje a jež byly navrženy tak, aby splnily a překonaly nároky 
i těch nejnáročnějších mobilních hydraulických aplikací. Jedinečný 
design vytvořený se zaměřením na uživatele vám nabízí systém 
multispojek, které umožňují vysokou flexibilitu, vysokou výkonnost, 
snadnou instalaci a bezproblémový 
provoz. Pro tlaky do 35 MPa ( 5 076 PSI) 
a k dispozici v nerezovém provedení. 
Tento inovativní design konkuruje a 
překonává jiné stávající multispojkové 
systémy na trhu, což 
prokazuje, že neexistuje 
jiný způsob 
než CEJN.

Vysoce kvalitní, vysoce výkonná 
rychlospojka s provozním tlakem až 
16 bar (232 PSI) a extrémně vysokým 
průtokem až 3 900 l/min. 
K dispozici se standardní 
i bezpečnostní funkcí. 
Dokonalá pro servisní 
stanice v hornictví 
a stavebnictví.

Řada 410 pro stlačENý vZduch
- extrémně vysoký průtok

spojky pro vZduch Na dýcháNí
- když je bezpečnost nejvyšší prioritou

V oblasti vzduchu na dýchání nelze dělat žádné kompromisy, pokud 
jde o kvalitu a bezpečnost. CEJN používá velmi přísné testy k zajištění 
toho, že budou dosaženy požadavky na vysokou kvalitu. Každá 
spojka a vsuvka, která opouští naši výrobu, je samostatně testována  
a vyznačuje se nejvyšší kvalitou.  
Když životy  závisí na volbě, 
kterou provedete - sáhněte po 
řadě pro vzduch na dýchání od 
společnosti CEJN. 

Naše vysoce kvalitní smontované hadicové sady pro 
tlaky do 250 MPa (36 200 PSI) jsou tlakově testovány 
a připravené k použití již při dodání. Jde o polymerovou 
hadici zesílenou ocelovou spirálou, která pokračuje 
tam, kde výrobky s běžnými vlastnostmi končí. 
Má dlouhou dobu provozu a prodlouženou 
životnost i v nejnáročnějších aplikacích. 
Díky malému vnějšímu průměru je hadice 
ideální pro těsná vedení. Seřízněte ji 
na vámi požadovanou délku a použijte 
různé fitinky a spojky/vsuvky. 
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Vývoj bezpečných a ekonomických řešení 
vynikající kvality
pokud skutEčNě hlEdátE řešení specifické pro zákazníka nebo jen inovativní, ekonomické, vysoce kvalitní výrobky pro 

své náročné aplikace, obraťte se na společnost CEJN. Máme již téměř 60 let zkušeností ve vývoji, výrobě a prodeji výrobků 

pro všechny typy médií  do každého koutu světa. Naše výrobky zajišťují kvalitu a vynikající výkonnost a jsou zárukou profesi-

onálního použití a výhody pro zákazníka. 

I když společnost CEJN od svého založení v roce 1955 expandovala i na jiné trhy, dokázali jsme udržet naše kořeny v srdci 

Švédska. „Vyrobeno ve Švédsku“ je pro nás značkou vysoké průmyslové kvality. Přidejte se k „CEJN“ a získáte záruku kvality 

a vynikajícího výkonu. 

Být o krok napřed před poptávkou znamená být o krok blíže k trhu – to je zásadní důvod, proč má společnost CEJN své 

místní pobočky po celém světě. S více než padesáti lety zkušeností již víme, že čím modernější naše technologická řešení 

jsou, tím musí být uživatelsky přívětivější. Nabízíme lokální produktovou podporu a včasné dodávky našim zákazníkům na 

všech hlavních průmyslových trzích. Úzká spolupráce mezi oddělením výzkumu a vývoje a našimi prodejními zastoupeními 

zajišťuje, že trh má přístup ke všem našim schopnostem v produktové škále, podpoře aplikací a plnění včasných dodávek.

Skenujte si kód a navštivte průvodce našimi aplikacemi „Cejn guide“

austrálie
www.cejn.com.au

japonsko
www.cejn.co.jp

velká Británie
www.cejnuk.com

Indie
www.cejn.in

Švédsko
www.cejn.com

dánsko 
www.cejn.dk

francie 
www.cejn.fr

Španělsko
www.cejn.es

Itálie
www.cejn.it

Švýcarsko
www.cejn.ch

Německo
www.cejn.de

singapur
www.cejn.com.sg

usa
www.cejn.us

Brazílie
www.cejnbrasil.com.br

čína
www.cejn.com.cn

jižní korea
www.cejn.kr

Švédsko
www.cejn.se

prodEjNí poBočka
sídlo
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