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PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy sp. j. to Firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży 
szczotek węglowych. 

 

Nasza oferta skierowana jest  do firm zajmujących się remontem i konserwacją elektrycznych maszyn wirujących, jak i 
również do warsztatów mechaniki lub elektromechaniki pojazdowej oraz firm handlowych świadczących usługi dla rynku 
motoryzacyjnego. W naszej ofercie dla branży motoryzacyjnej znajdziecie Państwo następujący asortyment: 

- szczotki węglowe do wózków transportowych, wind i wyciągarek samochodowych oraz suwnic 

- szczotki węglowe do alternatorów i rozruszników  

- szczotkotrzymacze do rozruszników oraz regulatory napięcia do alternatorów 

- szczotki do wentylatorów, nagrzewnic i małych silników 6/12/24V, 

- zestawy naprawcze układów hamulcowych, 

- tulejki ślizgowe i łożyska toczne do wentylatorów, nagrzewnic, rozruszników oraz alternatorów 

- złącza elektryczne,  

- chemia techniczna – oleje, smary, pasty do docierania zaworów 

- kleje, silikony i inne preparaty marki Technicqll, 

- tarcze i materiały ścierne, 

 

Firma PROMOT ma ugruntowaną pozycję na rynku w produkcji szczotek węglowych do różnych maszyn elektrycznych, w 
tym elektronarzędzi i sprzętu AGD oraz dystrybucji innych części zamiennych do tych urządzeń. Ofertę tych wyrobów 
obejmują następujące katalogi: 

- szczotki węglowe do elektronarzędzi oraz AGD 

- uchwyty wiertarskie do elektronarzędzi, 

- koła zębate do elektronarzędzi 

- łożyska do elektronarzędzi, 

- wyłączniki do elektronarzędzi, 

- komutatory do elektronarzędzi, 

- kondensatory do elektronarzędzi, 

- przewody i odgiętki do elektronarzędzi, 

- paski napędowe do elektronarzędzi, 

- wirniki i inne części do elektronarzędzi, 

 

Jesteśmy Przedstawicielem Handlowym słowackich firm -  Elektrokarbon Topol'cany a.s. i Kompozitum s.r.o. 
specjalizujących się w produkcji wyrobów węglowo-grafitowych, takich jaki pierścienie uszczelniające, łożyska ślizgowe, 
łopatki do pomp i kompresorów, kokile, tygle, rotory.   

 

Oferujemy także inne produkty grafitowe wykonywane ściśle na zamówienie na podstawie rysunku technicznego lub 
dosłanego wzoru. Dysponujemy szeregiem gatunków materiałów węglowo-grafitowych i metalo-grafitowych,  z których 
konkretny typ dobieramy dla wymaganych przez klienta parametrów. 

 

W przypadku zainteresowania innymi naszymi produktami, prosimy o kontakt – doślemy odpowiednią ofertę. 

 

Zapraszamy do współpracy. 

 

dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk   

oraz zespół PROMOT 
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KONTAKT: 
 
 

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna 
ul. Metalowa 9 

87-800 Włocławek  

tel. +48 54 235 55 00 
fax. +48 54 235 46 06 

e-mail: promot@szczotkiweglowe.pl 
 

 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY: 

 
 

 
 

Piotr Jezierski 

 
tel. kom. +48 506 069 378 

tel.  +48 54 235 55 00 wew. 3 
e-mail: p.jezierski@szczotkiweglowe.pl 

 
 
 

Łukasz Masłowski 

 
tel. kom. +48 516 278 504 

tel.  +48 54 235 55 00 wew. 4 
e-mail: l.maslowski@szczotkiweglowe.pl 

 
 
 

Agnieszka Różycka 

 
tel. kom. +48 506 069 408 

tel.  +48 54 235 26 31 
e-mail: a.rozycka@szczotkiweglowe.pl 

 
 
 

Monika Skierkowska 

 
tel. kom. +48 505 430 929 

tel.  +48 54 235 26 31 
e-mail: m.skierkowska@szczotkiweglowe.pl 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

Nazwy marek i numery katalogowe części służą tylko do identyfikacji. 

 
Opracowanie: Ł. Masłowski, P. Jezierski 
Data aktualizacji: 02 stycznia 2018 r. 

 

promot@szczotkiweglowe.pl
file://PIOTREK/Piotrek%20public/%20%20katalogi%20edycja/Promot%20-%20łopatki%20grafitowe/p.jezierski@szczotkiweglowe.pl
mailto:l.maslowski@szczotkiweglowe.pl
mailto:a.rozycka@szczotkiweglowe.pl
mailto:m.skierkowska@szczotkiweglowe.pl
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Zestawy naprawcze 

 

Nr Promot Inne oznaczenia Przykłady zastosowania/Uwagi Fotografia poglądowa 
Opakowanie 

zbiorcze 

ZNP0100 

FMP-55 
FC 

AL 0,55 kW 
GM-2 

Zastosowanie: 
Pompa mleczna typu:  
- Family Comfort (FC), 
- DeLaval, 
- Alfa Laval 
 
Zestaw zawiera: 
1) sprężyna; 
2) podkładka x2; 
3) oring; 
4) pierścień grafitowy; 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 kpl. 

ZNP0200 
FMP-110 

FC 

Zastosowanie: 
Pompa mleczna typu: 
- Family Comfort (FC) 
 
Zestaw zawiera: 
1) sprężyna; 
2) podkładka x3; 
3) oring; 
4) pierścień grafitowy; 
5) pierścień Segera 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 kpl. 

ZNP0300 
WF 

 0004-1618-009 
 

Zastosowanie: 
Pompa mleczna typu: 
- Westfalia,  
- GEA Farm Technologies 0,37 kW, 0,55 
kW, 1,1 kW 
 
Zestaw zawiera: 
1) sprężyna; 
2) podkładka x1; 
3) podkładki gumowe x4; 
4) kulka zaworu; 
5) oring; 
6) pierścień grafitowy; 
7) pierścień ceramiczny 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 kpl. 

 

 

 

 

http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt001-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-55/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
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Elementy zestawów naprawczych 

 

Nr Promot Inne oznaczenia Przykłady zastosowania/Uwagi Fotografia poglądowa 
Opakowanie 

zbiorcze 

ZNP0101 
10415400 

0010415400 
995-437-01 

Sprężyna  
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-55 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0102 
10412500 

0010415400 
995-434-01 

Podkładka stalowa mała 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-55 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0103 
3143700381 
995-436-01 
0010412500 

Podkładka stalowa duża 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-55 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0104 
3143901681 
995-433-01 

Oring  
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-55 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0105 3143702111 

Pierścień grafitowy 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-55 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0201 92616201 

Sprężyna 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0202  

Podkładka stalowa (krążek) 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0203 51997508 

Pierścień Segera 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0204 99684102 

Podkładka stalowa wąska 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0205 99684101 

Podkładka stalowa szeroka 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0206 99684201 

Oring 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt001-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-55/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt001-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-55/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt001-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-55/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt001-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-55/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt001-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-55/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
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Nr Promot Inne oznaczenia Przykłady zastosowania/Uwagi Fotografia poglądowa 
Opakowanie 

zbiorcze 

ZNP0207 
99683601 

996-836-01 

Pierścień grafitowy 
Zastosowanie: pompa mleczna FMP-110 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0301  

Sprężyna 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0302  

Podkładka stalowa 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0303 7038-5302-050 

Kulka zaworu 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0304  

Uszczelka mała 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0305  

Uszczelka duża 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0306  

Uszczelka pierścienia ceramicznego 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0307  

Oring 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0308  

Pierścień ceramiczny 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

ZNP0309  

Pierścień grafitowy 
Zastosowanie: pompa mleczna WF 
 
Więcej informacji na naszej stronie www 

 

10 szt. 

 

 

http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt002-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-fmp-110/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/vt003-zestaw-naprawczy-do-pompy-mlecznej-wf/

