
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Złącza CAMLOCK - typ A
CAMLOCK connectors - type A

Opis / Description

 Złącza typu Camlock (pisane również kamlok lub kamlock) służą do szybkiego i łatwego łączenia dwóch 
przewodów elastycznych lub jednego przewodu z przyłączem maszynowym. Element męski złącza łączony jest z 
elementem żeńskim za pomocą dźwigni. Dzięki temu nie ma konieczności przykręcania przewodu. Złączą Camlock  
posiadają szerokie zastosowanie. Stosowane są między innymi w budownictwie , przemyśle chemicznym, spożywczym, 
górnictwie, w instalacjach zaopatrujących w paliwo,  cysternach oraz podłączeniach zbiorników itp.

 Camlock connectors are used for quick and easy connection of two flexible wires or one wire with a machine 
connection. The male element of the connector is connected to the female element by means of a lever. Thanks to this, 
there is no need to screw the cable. Camlock connectors are widely used. They are used, among others, in construction, 
chemical industry, food industry, mining, in installations supplying fuel, cisterns and tank connections, etc.

Parametry techniczne / Technical parameters

Materiał / Material - Stal nierdzewna SS316 / Stainless steel SS316
Ciśnienie pracy / Working pressure - PN16
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 90°C 
Uszczelnienie / Sealing - NBR
Medium / Medium - powietrze, olej, woda, benzyna / air, oil, water, gasoline
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig. 1

Rys. 1. Złącze Camlock - typ A  /  Fig. 1. Camlock connector - type A 



 

 

 

 

 

 

Złącza CAMLOCK - typ B
CAMLOCK connectors - type B

Opis / Description

 Złącza typu Camlock (pisane również kamlok lub kamlock) służą do szybkiego i łatwego łączenia dwóch 
przewodów elastycznych lub jednego przewodu z przyłączem maszynowym. Element męski złącza łączony jest z 
elementem żeńskim za pomocą dźwigni. Dzięki temu nie ma konieczności przykręcania przewodu. Złączą Camlock  
posiadają szerokie zastosowanie. Stosowane są między innymi w budownictwie , przemyśle chemicznym, spożywczym, 
górnictwie, w instalacjach zaopatrujących w paliwo,  cysternach oraz podłączeniach zbiorników itp.

 Camlock connectors are used for quick and easy connection of two flexible wires or one wire with a machine 
connection. The male element of the connector is connected to the female element by means of a lever. Thanks to this, 
there is no need to screw the cable. Camlock connectors are widely used. They are used, among others, in construction, 
chemical industry, food industry, mining, in installations supplying fuel, cisterns and tank connections, etc.

Parametry techniczne / Technical parameters

Materiał / Material - Stal nierdzewna SS316 / Stainless steel SS316
Ciśnienie pracy / Working pressure - PN16
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 90°C 
Uszczelnienie / Sealing - NBR
Medium / Medium - powietrze, olej, woda, benzyna / 
air, oil, water, gasoline
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig. 1

Rys. 1. Złącze Camlock - typ B  /  Fig. 1. Camlock connector - type B



 

 

 

 

Złącza CAMLOCK - typ C
CAMLOCK connectors - type C

Rys. 1. Złącze Camlock - typ C  /  Fig. 1. Camlock connector - type C

Opis / Description

 Złącza typu Camlock (pisane również kamlok lub kamlock) służą do szybkiego i łatwego łączenia dwóch 
przewodów elastycznych lub jednego przewodu z przyłączem maszynowym. Element męski złącza łączony jest z 
elementem żeńskim za pomocą dźwigni. Dzięki temu nie ma konieczności przykręcania przewodu. Złączą Camlock  
posiadają szerokie zastosowanie. Stosowane są między innymi w budownictwie , przemyśle chemicznym, spożywczym, 
górnictwie, w instalacjach zaopatrujących w paliwo,  cysternach oraz podłączeniach zbiorników itp.

 Camlock connectors are used for quick and easy connection of two flexible wires or one wire with a machine 
connection. The male element of the connector is connected to the female element by means of a lever. Thanks to this, 
there is no need to screw the cable. Camlock connectors are widely used. They are used, among others, in construction, 
chemical industry, food industry, mining, in installations supplying fuel, cisterns and tank connections, etc.

Parametry techniczne / Technical parameters

Materiał / Material - Stal nierdzewna SS316 / Stainless steel SS316
Ciśnienie pracy / Working pressure - PN16
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 90°C 
Uszczelnienie / Sealing - NBR
Medium / Medium - powietrze, olej, woda, benzyna / 
air, oil, water, gasoline
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig. 1



Opis / Description

 Złącza typu Camlock (pisane również kamlok lub kamlock) służą do szybkiego i łatwego łączenia dwóch 
przewodów elastycznych lub jednego przewodu z przyłączem maszynowym. Element męski złącza łączony jest z 
elementem żeńskim za pomocą dźwigni. Dzięki temu nie ma konieczności przykręcania przewodu. Złączą Camlock  
posiadają szerokie zastosowanie. Stosowane są między innymi w budownictwie , przemyśle chemicznym, spożywczym, 
górnictwie, w instalacjach zaopatrujących w paliwo,  cysternach oraz podłączeniach zbiorników itp.

 Camlock connectors are used for quick and easy connection of two flexible wires or one wire with a machine 
connection. The male element of the connector is connected to the female element by means of a lever. Thanks to this, 
there is no need to screw the cable. Camlock connectors are widely used. They are used, among others, in construction, 
chemical industry, food industry, mining, in installations supplying fuel, cisterns and tank connections, etc.

Parametry techniczne / Technical parameters

Materiał / Material - Stal nierdzewna SS316 / Stainless steel SS316
Ciśnienie pracy / Working pressure - PN16
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 90°C 
Uszczelnienie / Sealing - NBR
Medium / Medium - powietrze, olej, woda, benzyna / 
air, oil, water, gasoline
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig. 1

 

 

 

 
 

Złącza CAMLOCK - typ DP
CAMLOCK connectors - type DP

Rys. 1. Złącze Camlock - typ DP  /  Fig. 1. Camlock connector - type DP



 

 

 

 

Złącza CAMLOCK - typ E
CAMLOCK connectors - type E

Opis / Description

 Złącza typu Camlock (pisane również kamlok lub kamlock) służą do szybkiego i łatwego łączenia dwóch 
przewodów elastycznych lub jednego przewodu z przyłączem maszynowym. Element męski złącza łączony jest z 
elementem żeńskim za pomocą dźwigni. Dzięki temu nie ma konieczności przykręcania przewodu. Złączą Camlock  
posiadają szerokie zastosowanie. Stosowane są między innymi w budownictwie , przemyśle chemicznym, spożywczym, 
górnictwie, w instalacjach zaopatrujących w paliwo,  cysternach oraz podłączeniach zbiorników itp.

 Camlock connectors are used for quick and easy connection of two flexible wires or one wire with a machine 
connection. The male element of the connector is connected to the female element by means of a lever. Thanks to this, 
there is no need to screw the cable. Camlock connectors are widely used. They are used, among others, in construction, 
chemical industry, food industry, mining, in installations supplying fuel, cisterns and tank connections, etc.

Parametry techniczne / Technical parameters

Materiał / Material - Stal nierdzewna SS316 / Stainless steel SS316
Ciśnienie pracy / Working pressure - PN16
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 90°C 
Uszczelnienie / Sealing - NBR
Medium / Medium - powietrze, olej, woda, benzyna / 
air, oil, water, gasoline
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig. 1

Rys. 1. Złącze Camlock - typ E  /  Fig. 1. Camlock connector - type E


