
BÜSCH Technology GmbH w swoich trzech fabrykach, zatrudniając ponad 100 pracowników, 
produkuje ze stali nierdzewnej zasuwy wrzecionowe i zastawki kanałowe oraz z ich wyposażenie 
z przeznaczeniem dla systemów wodnych, ściekowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Nasze urządzenia posiadają najwyższe parametry szczelności, są bardzo łatwe w montażu 
i obsłudze. Są znane jako idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających najwyższego poziomu  
bezpieczeństwa i niezawodności.

W wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych rozwijamy rozwiązania naszych urządzeń 
stosując indywidualne wymagania klientów. Nasze zespoły sprzedaży i serwisu są aktywne w 
terenie i wspomagają klientów na całym świecie.

Stosujemy innowacyjne rozwiązania w przedłużeniach teleskopowych. Nasze wodoszczelne napędy 
elektryczne odpowiadają najwyższym wymaganiom naszych klientów w zakresie parametrów, 
odporności na warunki pracy i bezpieczeństwa. 

3 zakłady produkcyjne w Niemczech: BÜSCH Technology GmbH • BÜSCH Armaturen 
Nürnberg GmbH BÜSCH • Armaturen Geyer GmbH, Zakład nr 1 • Zakład nr 2

1 zakład produkcyjny w Republice Czeskiej: BÜSCH Armaturen, spol. s r. o.

35-LETNIE DOŚWIADCZENIE 
W INŻYNIERII WODNEJ



SAFOX® zasuwy wrzecionowe
DN 150-3000

SAFOX® G zasuwy wrzecionowe 
z gładkim przelotem dna
DN 150-3000

XL4-RS 
zasuwy wrzecionowe 
z dolną ramą do kształtu kinety
DN 150-3000

XL4 zasuwy wrzecionowe
150x150 mm do 4000x4000 mm

Zasuwy wrzecionowe
200x200 mm do 2000x2000 mm

SAFOX® F zasuwy wrzecionowe 
z połączeniem kołnierzowym
DN 150-2000

SAFOX® D zasuwy wrzecionowe - 
wrzeciono poza medium
DN 150-2000

CP4-LT zasuwy wrzecionowe 
z płytą opuszczaną
200x200 mm do 1600x1600 mm

Zastawki kanałowe ręczne
150x150 mm do 600x600 mm

CP4 zasuwy wrzecionowe
150x150 mm do 1200x1200 mm

CP4-X zasuwy wrzecionowe
150x150 mm do 1200x1200 mm

Adapter do studni
DN 150-600

CP4-M zasuwy wrzecionowe
150x150 mm do 600x600 mm

XL4-RS 

CP4-RS zasuwy wrzecionowe 
z dolną ramą do kształtu kinety
DN 150-600

CP3 Zastawki kanałowe
150x150 mm do 1200x1200 mm



Szandory
Ze stali nierdzewnej lub aluminium
wymiary na zamówienie

Zastawki dwupłytowe
Wymiary na zamówienie

Przelewy uchylne
1000x150 mm do 3000x1000 mm

RW4 Wrota płuczące
1000x150 mm do 3500x1000 mm

Klapy zwrotne
DN 100 do 4000x4000 mm

Klapy zwrotne
Do 4000x1500 mm

Teleskopowe 
przedłużenia 
wrzeciona
dla przyłączy 
domowych 1”-2”

Teleskopowe 
przedłużenia 
wrzeciona
dla zasuw 
klinowych, 
przepustnic
DN 40-1200

Sztywne 
przedłużenia 
wrzeciona
dla zasuw klinowych, 
przepustnic 
DN40-1200

Kolumny teleskopowe
dla przepustnic, zasuw klinowych

Kolumny teleskopowe wodoszczelne
z kołnierzami, dla przepustnic, zasuw 
klinowych

Kolumny sztywne
z kołnierzami, dla przepustnic, zasuw 
klinowych

Wstawki montażowe BF2
DN 50-2000, PN10, PN16

Wstawki montażowe BF4
DN 50-2000, PN10, PN16

Wstawki montażowe BF3
DN 50-2000, PN10, PN16



BEA® BÜSCH Electric Actuator
Napędy elektryczne PI68++ do pracy w 
ciągłym zanurzeniu 

Kraty
DN 150 do 4000x4000 mm

WIRELESS POWER MASTER
Systemy niezależnego zasilania i zdalnego 
sterowania armaturą

Przeguby
Z róznymi przyłączami: wałek kwadratowy 
lub okrągły z wpustem 

Kolumienki
Pod napęd armatury

MAS - Modułowy 
System 
Napędowy
Przykład różnych 
rozwiązań 

Dostarczamy 
kompletne, 
optymalne 
rozwiązanie dla 
Państwa armatury

Ręczne klucze obsługowe
Dla zasuw klinowych, hydrantów, przepustnic, 
zaworów kulowych i przyłączy domowych

Doctor valve
Zestawy muf dla armatury

SENTINEL
wskaźniki otwarcia
Dla przedłużeń wrzeciona, kolumienek 
i różnego rodzaju armatury

MOBITORQ®

Przenośne napędy elektryczne
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buesch.com


