
index 
 

 

rodzaj pierścień 

nr_kat 0.6x8.2z-1.5 

średnica drutu d 0.6 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

8.2 

średnica 
wewnętrzna    Di 

7 

długość          Lo 1.25 

Całkowita ilość 
zwojów            nt 

1.5 



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 0652-626-280 

średnica drutu d 2.5 

materiał SM 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj pierścień 

nr_kat 104276A1 

średnica drutu d 2.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

33 

średnica 
wewnętrzna    Di 

28 

długość          Lo 5 

Całkowita ilość 
zwojów            nt 

1.75 



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 115680 

średnica drutu d 4.75 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 43.5 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 180042 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 62.7 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 180043 

średnica drutu d 5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 108 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj pierścień 

nr_kat 18dc14 

średnica drutu d 1.8 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

17.7 

średnica 
wewnętrzna    Di 

14.1 

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 2.8x56 

średnica drutu d 2.8 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 56 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 3072424R1 

średnica drutu d 4.75 

materiał SM 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 3147624R1 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 169 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 323239 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 77 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 370539 

średnica drutu d 2.8 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 55 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 399827 

średnica drutu d 5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 4-80.368.306 

średnica drutu d 1.6 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

13 

średnica 
wewnętrzna    Di 

9.8 

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt 

2x3 



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 437424 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 79 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 47533628 

średnica drutu d 3 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

16 

średnica 
wewnętrzna    Di 

10 

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt 

2x3 



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 5040_11-00-005 

średnica drutu d 2 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 5110_56-03-002 

średnica drutu d 3.6 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 5140619 

średnica drutu d 7 

materiał SM 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 530049R2 

średnica drutu d 4.75 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 85 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 5930_07-02-004 

średnica drutu d 5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 5x118 

średnica drutu d 5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

31 

średnica 
wewnętrzna    Di 

21 

długość          Lo 118 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 638317 B 

średnica drutu d 3 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 68.5 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 740591 

średnica drutu d 2.8 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 81.7 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 84056304 

średnica drutu d 9 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 84056765 

średnica drutu d 9 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 84076424 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 262 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 84325171 

średnica drutu d 2.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

15 

średnica 
wewnętrzna    Di 

10 

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt 

2x3 



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 84421175 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 298 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 84437606 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 93.5 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 87106071 

średnica drutu d 6 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 87645694 

średnica drutu d 2.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 94765 

średnica drutu d 1 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 113.5 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat 9837015 

średnica drutu d 2.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 71 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat A-150 

średnica drutu d 8 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 161 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat A-60 

średnica drutu d 3.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 65 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat A-85 

średnica drutu d 4.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 85.5 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat A-86 

średnica drutu d 4 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 90.17 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat B-60 

średnica drutu d 3.5 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 66 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat E2201301 

średnica drutu d 2 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat K89336 

średnica drutu d 2 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De 

17.5 

średnica 
wewnętrzna    Di 

13.5 

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt 

2 



index 
 

 

rodzaj element sprężysty 

nr_kat K926266 

średnica drutu d 1.4 

materiał SM 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



index 
 

 

rodzaj zawleczka 

nr_kat 2x25x23 

średnica drutu d 2 

materiał SH 

średnica 
zewnętrzna    De  

średnica 
wewnętrzna    Di  

długość          Lo 
 

Całkowita ilość 
zwojów            nt  



 


