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АРБИКАС – СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ

Инструменти и материали
 за ремонт и презареждане на тонер касети

/Кратко описание на продуктите и тяхното приложение/

С над 22 годишен опит, АРБИКАС е сред водещите компании за
зареждане  /наричано  още  пълнене,  презареждане/  и
рециклиране  на  тонер  касети.  От  своето  създаване  Арбикас
работи  и  в  сферата  на  сервизиране  на  принтери,  копирни
машини  и  многофункционални  устройства.  Богатият  опит  на
нашите сервизни техници в тези две взаимно свързани дейности
ни  дава  ясен  поглед  върху  устройствата  които  поддържаме,
техните  слаби  места,  необходимите  компоненти,  материали  и
инструменти за ремонт – както на самите устройства, така и на
техните консумативи.
По-долу ще ви насочим към някои качествени и проверени решения, които бихте могли да
ползвате във вашата дейност по зареждане на тонер касети и сервизиране на машини.

 1. Инструменти 
 1.1. Пинцета, 200 мм, наребрена, неръждаема стомана, Германия, AESCULAP 
 1.2. Инструмент за премахване на щифтове, HP12PRTOOL, Static Control
 1.3. Инструмент - кука за труднодостъпни места, HTOOL-2
 1.4. Кука за коротрони и пружинки, KATUN, 12845, (дължина 20.3 см)
 1.5. Специализиран скалпел със сменяеми остриета, Stanley 0-10-401
 1.6. Фунийка за насипване на тонер Static Control - широка, TPS
 1.7. Фунийка за насипване на тонер Static Control - тясна, TPS-90
 1.8. Прахосмукачка за тонер, преносима, 220V/450W, model 600012
 1.9. Филтър за   преносима   прахосмукачка Atrix Omega,Static Control 3M,Delacamp
 1.10. Прахосмукачка за тонер, за високо натоварване, HCTV5
 1.11. Филтър за прахосмукачка   за високо натоварване   - HCTVE-5

 2. Почистващи материали
 2.1. Антистатична почистваща кърпа - размер 40 x 38 см., 60316
 2.2. Почистваща кърпа за тонер касети Delacamp - размер 34 x 38 см., 60315
 2.3. Почистваща кърпа за тонер касети, жълта, Static Control, TCLOTH, размер 

31cm x 43
 2.4. Почистваща кърпа, без власинки, Static Control, LFCCLOTH, размер 22 х 22 см.
 2.5. Микрофибърна кърпа за стъкло, размер 31 х 30,5 см. 
 2.6. Mикрофибърна кърпа, универсална, супер абсорбираща, размер 40 х 40 см
 2.7. Mикрофибърна кърпа, универсална, 3 броя,  размер 30 х 32 см
 2.8. Клечка с памуче, дължина 15 см., пакет от 100 бр., QTIP
 2.9. Паста за корони   (  PCR  )  ,   почистваща и възстановяваща
 2.10. Почистващ спрей за барабан, OPC cleaner KATUN, 250ml, 12495
 2.11. Течност за почистване и регенериране на гумени ролки, 200 ml, SCHW8441
 2.12. Течност за почистване на гумички Katun Platenclene - 0.1 литра, 100мл
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 2.13. Течност за почистване на магнитни ролки MRS, 200 ml, Z 8809
 2.14. Течност за почистване на офис техника, концентрат 200 мл.
 2.15. Teчност за почистване на разпределителни (девелоперни) ролки, 100 мл., 

SCHW88Q09
 2.16. Спирт, етилов, технически 95 %, 500 ml
 2.17. Изопропилов алкохол, технически, 500 мл
 2.18. Почистваща пяна 400 мл., Data Flash FOAM CLEANER

 3. Смазки, греси
 3.1. Прахообразна смазка за почистващи ножове, 50gr , пудра
 3.2. Кремообразна паста за почистващи ножове, 60251, 136 гр., LaserLand 

BladeCoat
 3.3. Пудра за барабани, 60201, 250 гр., LaserLand Methuselah padding powder
 3.4. Смазка - грес за пластмасови и метални предавки, неорганична, спринцовка 

20мл, BNT2
 3.5. Смазка - зъбни предавки, грес, графитна, спринцовка 20мл
 3.6. Смазка - грес за високо натоварване/литиева/, спринцовка 20мл
 3.7. Смазка - контактна грес, електропроводяща, Static, 2 гр., CONCLUBE
 3.8. Смазка за тефлонови платна (ръкави), кутия 150 гр., NON OEM, CHEMPLEX 

710, прозрачна, матова
 3.9. Оригинална смазка за тефлонови платна (ръкави), ОЕМ, кутия 20 гр. CK1-

0551 (Grease for Film), бяла
 3.10. Оригинална смазка за тефлонови платна (ръкави), ОЕМ, 20гр, за метални 

платна, оригинална, HP300
 3.11. Смазка за високоскоростни принтери и копири, 20 гр, ОЕМ,+ метални платна 

G8005
 4. Лепила

 4.1. Лепило Poly Cement, за пластмаси, 12ml, polycement, полицимент
 4.2. Универсално секундно лепило с четка - BISON Super Glue, тубичка 5 гр.
 4.3. Двукомпонентно епоксидно лепило (течна стомана) - Bison Epoxy Metal
 4.4. Универсално епоксидно лепило - Bison Epoxy 5 minutes
 4.5. Универсално секундно лепило гел - BISON Super Glue Gel, 2 мл
 4.6. Лепило, високотемпературно за керамики на печки, 20 гр., glue for heating 

elements, GL-1
 4.7. Лепило за пластмаса - Bison Plastic, тубичка 25 мл.

 5. Предпазни средства
 5.1. Работни ръкавици от латекс за еднократна употреба
 5.2. Маска против прах, 3M, лицева полу маска
 5.3. Филтър против прах и мет. аерозоли, 6035 (за маски 3M 6200 и 6300)

 6. Други
 6.1. Разпушващ препарат, универсален, Best Ink, 50мл.
 6.2. Дунапрен за уплътнение, 3мм дебелина, 300х50мм
 6.3. Дунапрен за уплътнение, 5мм дебелина, 300х50мм
 6.4. Дунапрен за уплътнение, 3мм дебелина, 400х50мм
 6.5. Дунапрен за уплътнение, 5мм дебелина, 400х50мм
 6.6. Електронна везна - кантар TC 101 - дигитален

*
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Пинцета, 200 мм, наребрена, неръждаема стомана, Германия, AESCULAP , пинцети

Модел: BD51
Тип инструмент: пинцета
Дължина на пинсетата: 200 mm
Форма на острието: право
Форма на върха на острието: объл
Материал: неръждаема стомана
Свойства:
- хромирани
- остриета тесни, удължени
- полирана повърхност
- универсална
- ненамагнетизирани
- неизолирани

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=63482&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes 

Начало

Инструмент за премахване на щифтове, HP12PRTOOL,
Static Control

Служи за лесно отстраняване на щифтовете на различни
модели тонер касети. Удобен и здрав.

Линк за поръчка: http://www.arbikas.com/Main.php?
item=48012&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes 

Начало

Инструмент - кука за труднодостъпни места, HTOOL-2

Инструмент за тонер касети произведен от Статик Контрол,
идеален за всички трудно достъпни места, където с по-големи и
груби инструменти или с пръсти не бихте могли да работите. С
помощта на този метален инструмент с форма на кука можете
лесно да позиционирате пружинки, корони и прочие.
Изработен от закалена неръждаема стомана с куки с различен
размер в двата края.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=65287&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes 

Начало
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Кука за коротрони и пружинки, KATUN, 12845, (дължина
20.3 см)

Удобен инструмент на KATUN за разстягане и свиване на пружники.
Изработен от закалена неръждаема стомана с наребрен захват
против приплъзване. Дължина 20,3 см.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=50484&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes 

Начало

Специализиран скалпел със сменяеми остриета, Stanley 0-10-401

Скалпел с метална дръжка и възможност за смяна на
остриетата.
Дължина на скалпела: 12 cm
В комплекта има само едно острие.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=68293&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes 

Начало

Фунийка за насипване на тонер Static Control - широка, TPS

Подходяща за бутилките на Static Control. Ширина на отвора в най-
тънката част на фунийката – 13 мм в диаметър.
Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
hFullSearch=0&q=tps&do=search&x=0&y=0 

Начало

Фунийка за насипване на тонер Static Control - тясна, TPS-90

Подходяща за бутилките на Static Control. Ширина на отвора в най-
тънката част на фунийката – 2 мм в диаметър.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
hFullSearch=0&q=tps&do=search&x=0&y=0 

Начало
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Прахосмукачка за тонер, преносима, 220V/450W, model 600012

Преносима прахосмукачка за тонер.
В комплекта на прахосмукачката има:
прахосмукачка, филтър, маркуч, захранващ кабел,
колан, накрайник плосък, четка за  плосък
накрайник, издължен накрайник.
Вместимост на филтъра около 0,5кг-0,7кг тонер.
За ниско натоварване.

Гаранция 6 месеца.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=42840&do=products&cat=view&id=177&selitem=yes 

Начало

Филтър за преносима прахосмукачка Atrix Omega,Static Control 3M,Delacamp Omega 
S,TVACFILTER,medium-0.3 Micron

Вместимост на филтъра около 0,5кг-0,7кг тонер.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=40023&do=products&cat=view&id=177&selitem=yes

Начало
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High Capacity Vacuum System - 5, Прахосмукачка за тонер, за високо натоварване, 230V

Професионална прахосмукачка за тонер.
Обем на филтъра около 19 литра (събира до 3-4 кг
тонер).
За средно натоварване.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=51090&do=products&cat=view&id=177&selitem=yes

Начало

Филтър за прахосмукачка - HCTVE-5 Gallon (~19 litters ), 421-005, (18.9 l), 61060

Обем на филтъра около 19 литра (събира до 3-4 кг тонер).

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=51091&do=products&cat=view&id=177&selitem=yes 

Начало
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Антистатична почистваща кърпа - размер 40
x 38 см., 60316

Почистваща кърпа (анти статична, мека и плътна,
устойчива на различни разтворители, с идеални
абсорбиращи свойства за тонер). Размер на
кърпата - 40 х 38 см.

Идеална за почистване на всички компоненти на
тонер касетата - барабани, корони,
разпределителни ролки и др. Може да се ползва и
напоена с различни препарати. Може да се пере и
да се ползва отново.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&q=60316&do=search&x=0&y=0 

Начало

Почистваща кърпа за тонер касети Delacamp - размер 34 x 38 см., 60315

Почистваща кърпа за тонер касети (без
власинки, устойчива на различни разредители,
изключително устойчива на скъсване, силно
абсорбираща). Размер на кърпата 34 х 38 см.

Подходяща за почистване на компонентите на
тонер касетата.

По-тънка и малко по-малка на размери в
сравнение с Антистатична почистваща кърпа -
размер 40 x 38 см., 60316

Линк за поръчка: 
http://www.arbikas.com/Main.php?
hFullSearch=0&do=search&q=60315&x=0&y=0&search_condition=and 

Начало
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АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Почистваща кърпа за тонер касети, жълта, Static Control, TCLOTH, размер 31cm x 43

Тези кърпи са подходящи за почистване на тонер от
различни повърхности - от тонер касетите, от
ръцете, от работната ви маса или станция за
зареждане.
Кърпите са обработени с препарат и е
възможно да остане филм на компонентите,
които почиствате. Използвайте само за
почистване на тонер от външността на касетите или
за общо почистване от тонер на работната ви площ. 
Не използвайте върху барабани, магнитни
ролки, корони, почистващи ножове,
разпределителни ножове, вътрешността на
контейнерите на касетата.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&q=TCLOTH&do=search&x=0&y=0 

Начало

Почистваща кърпа, без власинки, Static
Control, LFCCLOTH, размер 22 х 22 см.

Суха почустваща кърпа с размер 22 х 22 см,
без власинки, подходяща за почистване на
компонентите на тонер касетата.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
hFullSearch=0&do=search&q=LFCCLOTH&x=0&y=0&search_condition=and 

Начало
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АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Микрофибърна кърпа за стъкло, размер 31 х 30,5 см. 

Специално изработена за основно почистване на
стъкло без използване на почистващи препарати.
Подходяща за почистване на лазерни системи,
оптики и подобни.
Не оставя петна и власинки и не наранява
повърхностите.

Може да се употребява както суха - привлича
прахта, като я натрупва между фибрите на
влакната и обезмаслява. Може да се ползва и
леко навлажнена - абсорбира влагата и
мръсотията. Може да се използва и с препарат за
почистване за силно замърсени повърхности. За
многократна употреба. Може да се пере в
пералня или на ръка при температури до 90
градуса по Целзии.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=65166&do=products&cat=view&id=88&selitem=yes 

Начало

Mикрофибърна кърпа, универсална, супер
абсорбираща, размер 40 х 40 см

Подходяща за разнообразни повърхности.
Може да се позва както суха кърпа, така и
навлажнена.
Може да се пере при температури до 60 градуса по
Целзии.
Подходяща за почистване на корони, за почистване
на корпуса на тонер касети, за външно почистване
на принтери и друга офис техника.

Линк за поръчка: http://www.arbikas.com/Main.php?
item=65121&do=products&cat=view&id=88&selitem=yes 

Начало
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АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Mикрофибърна кърпа, универсална, 3 броя,  размер 30 х 32 см

Подходяща за разнообразни повърхности.

Може да се позва както суха кърпа, така и
навлажнена.

Може да се пере при температури до 60
градуса по Целзии.
Подходяща за почистване на корони, за
почистване на корпуса на тонер касети, за
външно почистване на принтери и друга офис
техника.
Комплекта се състои от три микрофибърни
кърпи, всяка с размер 30 х 32 см, различни
цветове.
Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=65147&do=products&cat=view&id=88&selitem=yes

Начало

Клечка с памуче, дължина 15 см., пакет от 100 бр.,
QTIP

Универсално почистващо средство подходящо за почистване
на касети, компоненти за касети и за нанасяне на смазки.
Изработена от памук върху дървена клечица с дължина 15
см.

Линк за поръчка:

http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=qtip&x=0&y=0&search_condition=and 

Начало
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АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Паста за корони, 113гр., 60221, PCR cream, почистваща и подобряваща електростатичните
свойства

Пастата за корони се използва както за почистване така и
за подобраване на електростатичните свойства на
наелектризиращите ролки. Използва се като се изтисква
малко количество върху ролката. Нанася се равномерно по
цялата повърхност след което се избърсва. След това се
изчаква около 3 минути. След това излъскайте короната до
блясък.
Пастата използва като основа материал подобен на восък,
но в нея има допълнителни субстанции които подобряват
електростатичните и други свойства на короните, важни за
тяхното функциониране.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=36777&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes

Начало

Почистващ спрей за барабан, OPC cleaner KATUN,
250ml, 12495

Разтвор със специална формула от дейонизирана вода и
изопропилов алкохол - премахва замърсявания от
оптичните барабани.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=4221&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes

Начало

Течност за почистване и регенериране на гумени ролки, 200 ml,
SCHW8441

Не се разрежда.
Разтваря набити отлагания по поемащи ролки, транспортни ролки и
ремъци. Почиства повърхността в дълбочина.
Увеличава живота на ролките и транспортните ремъци.
Реновира контактната повърхност на ролките и ремъците.
Възстановява еластичността на поемащите ролки и транспортните
ремъци.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=42821&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes

Начало
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АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
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     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Течност за почистване на гумички Katun Platenclene - 0.1 литра, 100мл

100 ml bottle. Бутилка 100 мл., не е спрей.
Течност разтвор за почистване и възстановяване всякакви гумени
ролки:
- възстановява захвата
- не оставя остатъци
- разтваря мастила, мазни наслагвания, греси
- намалява грешките от лошо поемане.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&q=%D2%E5%F7%ED%EE%F1%F2+%E7%E0+%EF
%EE%F7%E8%F1%F2%E2%E0%ED%E5+%ED%E0+%E3%F3%EC%E8%F7%EA
%E8&do=search&x=0&y=0

Начало

Течност за почистване на магнитни ролки MRS, 200 ml, Z 8809

Не се разрежда.
Нанася се равномерно с памуче или почистваща кърпа (примерно код
60316), като при по-упорити отлагания се търка по-интензивно.
След почистване с препарата е желателно да се отстранят остатъците от
препарата, примерно с навлаженено с вода парцалче, след което се
подсушава

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=16669&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes

Начало

Течност за почистване на офис техника, концентрат 200 мл.

Подходящ за външно почистване на пластмасовите повърхности на
принтери, копири, факсове и друга офис техника.
Течност за почистване на офис техника /външно/ - избелващ концентрат
200 мл. Да се разрежда 1:1 с вода

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=2414&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes

Начало
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Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Teчност за почистване на разпределителни (девелоперни)
ролки, 100 мл., SCHW88Q09

След почистване с препарата е желателно да се отстранят остатъците
от препарата, примерно с навлаженено с вода парцалче, след което се
подсушава

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=16670&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes

Начало

Спирт, етилов, технически 95 %, 500 ml

За общо приложение както и за почистване на пластмаси, за
почистване на метални doctor blade-и, за почистване на някои
наслоявания от тонер по тефлонови платна, изпичащи ролки.
Да не се пие :)

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=%D1%EF
%E8%F0%F2%2C+%E5%F2%E8%EB%EE%E2%2C+%F2%E5%F5%ED
%E8%F7%E5%F1%EA%E8+95+%25&x=0&y=0&search_condition=and 

Начало

Изопропилов алкохол, технически, 500 мл

Подходящ за почистване на оптики, за почистване на различни
повърхности от мастила, за почистване при стандартни профилактики
на офис техника. Използва се за почистване и на някои компоненти на
тонер касетите.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=17337&do=products&cat=view&id=37&selitem=yes 

Начало
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Почистваща пяна 400 мл., Data Flash FOAM CLEANER, art.90600

Високоефективна почистваща пяна за синтетични и метални повърхности на
компютри и офис оборудване. С антистатичен ефект.Бързо и ефикасно
премахва замърсяванията. Не съдържа
абразивни вещества. Разклатете добре преди употреба. Внимание:
изключително запалимо.
Дръжте далече от деца. При неволно поглъщане незабавно потърсете
медицинска помощ и покажете този контейнер или етикета. Използвайте
само в добре проветрени помещения.Флаконът е под налягане: не го дръжте
на пряка слънчева светлина и не излагайте на температури над 50 градуса
по Целзий. Не го пробивайте или запалвайте, дори след изразходването му.
Не пръскайте срещу горящ пламък или друг силно нагорещен материал.
Дръжте далече от всякакви източници на запалване - пушенето в близост е
забранено. Дръжте далеч от деца. Избягвайте вдишването на веществото.
Съдържа пропан и бутан. Съдържа алкохол. Съдържа по-малко от 5% или
повече алкохолни повърхностноактивни вещества; 5% или повече, но не
превишавайки 15% мастни въглехидрати, парфюми. 400 мл.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
selitem=yes&filterString=&item=3219&quantity=1&do=products&id=37&cat=view

Начало

 
Прахообразна смазка за почистващи ножове, 50gr , пудра

Използва се за смазване на почистващи ножове – при смяна на нов нож
и/или  смяна  на  барабан.  Намалява  триенето  и  премахва  евентулано
скърцане от контакта между двете.
Нанася се с по следния начин – изсипва се от пудрата върху чист лист,
след което с леки движения се разнася по повърхостта на листа с ножа,
така че да се покрие цялата повърхност на ножа. Целта е да се нанесе
само  върху  предната  контактна  повърхност  на  ножа  на  тънък  слой.
Остатъка от пудрата събирате с листа обратно.

Линк за поръчка: http://www.arbikas.com/Main.php?
hFullSearch=0&do=search&q=%CF%F0%E0%F5%EE%EE
%E1%F0%E0%E7%ED%E0+%F1%EC%E0%E7%EA
%E0&x=3&y=5&search_condition=and 

Начало

стр. 14 от 25

mailto:info@arbikas.com
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=%CF%F0%E0%F5%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%E0+%F1%EC%E0%E7%EA%E0&x=3&y=5&search_condition=and
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=%CF%F0%E0%F5%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%E0+%F1%EC%E0%E7%EA%E0&x=3&y=5&search_condition=and
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=%CF%F0%E0%F5%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%E0+%F1%EC%E0%E7%EA%E0&x=3&y=5&search_condition=and
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=%CF%F0%E0%F5%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%E0+%F1%EC%E0%E7%EA%E0&x=3&y=5&search_condition=and
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&do=search&q=%CF%F0%E0%F5%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%E0+%F1%EC%E0%E7%EA%E0&x=3&y=5&search_condition=and
http://www.arbikas.com/Main.php?selitem=yes&filterString=&item=3219&quantity=1&do=products&id=37&cat=view
http://www.arbikas.com/Main.php?selitem=yes&filterString=&item=3219&quantity=1&do=products&id=37&cat=view
http://WWW.ARBIKAS.COM/


АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Кремообразна паста за почистващи ножове, 60251, 136 гр., LaserLand BladeCoat

BladeCoat e паста която едновременно почиства, но и
помага на ножовете да се минимизира залепването на
тонер по тях. Това включва както Wiper blade (WB), още
известни като почистващи ножове, Doctor blade (DB),
които не са с метална пластина, а със силиконова,
известни още като разпределителни ножове, и Recovery
blade, известни още като възстановяващи ленти. С
намаляването на полепването на тонер по ножа се
намаляват и дефектите. Например ако полепне тонер по
почистващия нож, това може да му попречи да изпълнява
правилно предназначението си, а именно да почиства
остатъчния тонер от оптичния барабан. Ако на
почистващия ръб на ножа има полепнал тонер, там
покритието на барабана няма да се почиства и ще има
дефект по копието. В по-тежки случаи това може да
доведе и до повреда на барабана, а дори и на
наелектризиращата ролка (PCR).

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=66419&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes

Начало

Пудра за барабани, 60201, 250 гр., LaserLand Methuselah padding powder

Прахообразна смазка за оптични барабани, която намалява
триенето между барабана и поочистващия нож, като премахва
евентуалното скърцане при смяна на нови такива.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=66420&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes 

Начало
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Смазка - грес за пластмасови и метални предавки, неорганична, спринцовка 20мл, BNT2

Грес на неорганична основа, специално създадена за високи
температури. Осигурява изключителна устойчивост дори при
работна температура над 200 градуса Целзии, като осигурява
изключително смазване от 180 градуса Целзии  до 260 градуса
Целзии.
Подходяща за смазване на пластмасови зъбни колела и
механизми работещи при ниски скорости. Препоръчва се и за
всички видове лагери работещи при малки скорости.
Неорганична смазка за пластмасови и метални механични
предавки.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=17889&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes 

Начало

Смазка - зъбни предавки, грес, графитна, спринцовка 20мл

Графитна смазка - произвежда се от минерални базови масла,
сгъстени с калциеви сапуни на естествени мазнини, които
съдържат 8-10% финно диспергиран графит. 
    * намалява износването на триещите се части.
Приложение
Графитната смазка е предназначена за смазване на тежко
натоварени механизми, открити зъбни предавки и др. възли
работещи при температура от -20°С до 60°С.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=17883&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes

Начало

Смазка - грес за високо натоварване/литиева/, спринцовка 20мл

За метални движещи се части, лагери, зъбни колела. Работна
температура от -20 до +160 градуса Целзии. Препоръчва се за
всички видове лагери, метални съединения и механики
работещи при ниски и средни скорости.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=17115&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes 

Начало
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Смазка - контактна грес, електропроводяща, Static, 2 гр., CONCLUBE

Проводимата смазка поддържа добрия електрически контакт, като
същевременно смазва механично компонентите, като например при
магнитните ролки.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&q=%D1%EC
%E0%E7%EA%E0+-+%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%ED%E0+
%E3%F0%E5%F1%2C+%E5%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%F0%EE
%E2%EE%E4%FF%F9%E0%2C+Static%2C+2+
%E3%F0.%2C+CONCLUBE&do=search&x=0&y=0 

Начало

Смазка за тефлонови платна (ръкави), кутия
150 гр., NON OEM, CHEMPLEX 710, прозрачна,
матова

Смазка за тефлонови платна, подходяща предимно за
по-старите машини, на по ниска печатна скорост
като:
HP 4L, 4P, 5L, 6L, 5P, 6P, 1000, 1005, 1100, 1200,
1300, 1320, 2100, 4000, 4050, 4100, 4200 и техните
модификации.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=50139&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes 

Начало

Оригинална смазка за тефлонови платна (ръкави), ОЕМ, кутия 20 гр. CK1-0551 (Grease for
Film), бяла

Оригинална смазка подходяща за всички модели на HP, Canon и съвместими, с тефлонови платна 
които не са на метална основа със скорост на печат до 35 стр в мин. като:
HP 1010, 1018, 1020, 1022
HP 2420, HP 4200, HP P2015, HP P2035, HP P3005
и други

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=3598&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes

Начало
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Оригинална смазка за тефлонови платна (ръкави), ОЕМ, 20гр, за метални платна, 
оригинална, HP300

Подходяща за всички модели на HP, Canon и съвместими 
модели, които са с тефлонови платна, включително и
метални; подходяща и за моделите с метални платна,
тествана до около 90'000 копия на HP 4250 и HP 4300.
Подходяща за машини със скорост на печат до 45 стр в
минута.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=50138&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes

Начало

Смазка за високоскоростни принтери и копири, 20 гр, ОЕМ,+ метални платна G8005, G-
8005, G 8005
 

Оригинална смазка за високо скоростни принтери,
включително и с метални платна.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=67007&do=products&cat=view&id=90&selitem=yes 

Начало

Лепило Poly Cement, за пластмаси, 12ml, polycement, полицимент
 

Лепилото разтапя повърхностния слой на пластмасата, като по този начин се създава изключително
здрава връзка между залепените детайли.
Лепилото е сухо на пипане след 10-20 min, а пълното му изсъхване е след 1 час.
Съхранявайте далеч от деца ! 

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68292&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes

Начало
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Универсално секундно лепило с четка - BISON Super Glue, 
тубичка 5 гр.

Произведено от световноизвестната марка за лепила ”Bison”.

Супер силно, бързо съхнещо цианоакрилатно лепило, с четчица за лесно
нанасяне. Залепва различни материали, като повечето пластмаси (с
изключение на полиетилен, полипропилен, тефлон и силикон), метал, гума,
порцелан дърво и корк. Лепилото е сухо на допир след 2 - 5 min, а достига
максимална якост след 24 h. Термоустойчиво в диапазона от -40°C до +80°C.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=68291&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes 

Начало

Двукомпонентно епоксидно лепило (течна стомана) - Bison Epoxy Metal, Двойна 
спринцовка от 24 ml

Двукомпонентното епоксидно лепило - "Epoxy Metal" наричано още -
"течна стомана" е предназначено за ремонт на метални изделия,
подложени на интензивно натоварване (издържа до 180 kg/cm2).
Идеално за детайли, подложени на вибрации, силови въздействия.
Залепва метали - алуминий, стомана, желязо - по между им или към
камък, дърво, бетон, пластмаси. Не се препоръчва за лепене на
полиетилен (PE), полипропилен (PP) и тефлон. Цветът на лепилото е
метално сив. Термоустойчиво в диапазона от - 40 °С до + 60 °С.
Инструкции за употреба:
    Да се използва при температури между 5 °С и 35 °С
    Материалите, които ще се лепят трябва да са чисти, сухи и без прах и
мазнини; Лепилото започва действието си, след смесването на
епоксидната смола и втвърдителя
    Смесете равни части от двете спринцовки в тавичката и разбъркайте с
шпатулката до получаване на хомогенна смес (включени в комплекта);
Открито време за работа - 45 min при 20 °С
    Ако материалите са много гладки, надраскайте ги посредством
шкурка; Нанесете сместа върху едната повърхност и веднага съединете
    Частите да се задържат една към друга за 10 часа; Максимална здравина след 24 часа; 
Максимална якост: 180 kg/cm2; По-високите температури водят до по-бързо лепене и по-силна 
якост; 24 ml лепило покриват приблизително 240 cm2 с дебелина на слоя 1 mm

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68816&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes 

Начало

стр. 19 от 25

mailto:info@arbikas.com
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68816&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68291&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68291&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68291&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes
http://WWW.ARBIKAS.COM/


АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Универсално епоксидно лепило - Bison Epoxy 5 minutes, Двойна спринцовка от 24 ml

Универсално, двукомпонентно, прозрачно епоксидно лепило за
изключително здраво и водоустойчиво лепене на предмети от метал,
дърво, глина, порцелан, керамика, кристал, камък, бетон, някои
пластмаси (полиестер, бакелит, акрил Perspex, полистирен,
формика). Не се препоръчва за лепене на полиетилен (PE),
полипропилен (PP) и тефлон. Краткият период за работа - 5 min го
прави подходящо за бързо лепене на малки и не много големи
повърхности, които може да се коригират през този период. Има
запълващи свойства и може да се боядисва след засъхване.
Термоустойчиво в диапазона от - 40 °С до +100 °С.
Инструкции за употреба:
    Да се използва при температури между 5 °С и 35 °С
    Материалите, които ще се лепят трябва да са чисти, сухи и без
прах и мазнини; Лепилото започва действието си, след смесването на
епоксидната смола и втвърдителя;     Смесете равни части от двете
спринцовки в тавичката и разбъркайте с шпатулката до получаване
на хомогенна смес (включени в комплекта); Открито време за работа
- 5 min; Ако материалите са много гладки, надраскайте ги
посредством шкурка; Нанесете сместа върху едната повърхност и
веднага съединете; Частите да се задържат една към друга за 20 min
    Максимална здравина след 24 часа; Максимална якост: 100 kg/cm2; По-високите температури 
водят до по-бързо лепене и по-силна якост; 24 ml лепило покриват приблизително 240 cm2 с 
дебелина на слоя 1 mm
Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68810&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes

Начало

Универсално секундно лепило гел - BISON Super Glue Gel, 2 мл

Произведено от световноизвестната марка за лепила ”Bison”.

Бързосъхнещо, здраво, универсално лепило в тубичка от 2 g. Лепи
керамика, пластмаси, гума, порцелан, дърво, кожа, картон,
бижутерия, корк. Залепва моментално и има висока първоначална
залепваща сила. Не е подходящо за лепене на полиетилен (PE),
полипропилен (PP), тефлон и силикон.
Инструкции за употреба:
    Да се нанася при температури над 10 °С
    Материалите, които ще се лепят трябва да са чисти, сухи и без
прах и мазнини. Нанасяйте тънък слой на малки капчици
    Една капка покрива около 2 cm2
    Съединете незабавно детайлите и задръжте 10 - 60 секунди
(зависи от материала, които лепите).
Внимание: Цианоакрилат. Опасно ! Залепва кожата и очите за секунди ! Съхранявайте далеч от 
деца ! Не дишайте изпаренията !
Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=68290&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes

Начало
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Лепило, високотемпературно за керамики на печки, 20 гр.,
glue for heating elements, GL-1

Предназначено за фиксиране на керамичните нагревателни
пластини.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=2014&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes

Начало

Лепило за пластмаса - Bison Plastic, тубичка 25 мл.

Висококачествено, прозрачно лепило за пластмаси на "Bison". Подходящо
за лепене на широк спектър от пластмасови изделия. Лепи пластмаси:
ABS, PVC, плексиглас, поликарбонат, акрил, Perspex. Водоустойчиво и
термоустойчиво (до 100 °C). Подходящо за лепене на телефони, мобилни
телефони, принтери, клавиатури, кафе машини, аудио техника,
дистанционни, компютри, лаптопи, играчки, фарове на автомобили. Не се
препоръчва за закрепване за лепене на полиетилен (PE), полипропилен
(PP) и тефлон. Основа на лепилото: PVC кополимер.
Инструкции за употреба:

    Да се използва при температури над 5 °С
    Материалите, които ще се лепят трябва да са чисти, сухи и без прах и
мазнини
    Нанесете тънък слой лепило върху едната част и веднага притиснете
към другата
    Сухо на допир след приблизително 3 часа
    Максимална якост след 24 часа

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=68294&do=products&cat=view&id=85&selitem=yes 
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Работни ръкавици от латекс за еднократна употреба
 - нестерилизирани, с талк.
Стандартна опаковка: 100 бр./кут.

Различни размери: S, M, L

Предпазват от набиване на тонери и мастила по ръцете
при продължителна работа.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?hFullSearch=0&q=
%F0%FA%EA%E0%E2%E8%F6%E8&do=search&x=0&y=0 

Начало

Маска против прах, 3M, лицева полу маска
 
размери М - model 6200, и L – model 6300

Лицева полу маска 3М.
Тази лицева полу маска е за многократна употреба и осигурява
удобна защита за дихателните пътища в различни ситуации.
Осигурява защита срещу различни частици, включително и
тонер, различни газове и изпарения.
Маската е без филтри. Отделно към нея трябва да се закупи
комплект от 2 филтъра.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
hFullSearch=0&do=search&q=3m+%EC%E0%F1%EA
%E0&x=0&y=0&search_condition=and 

Начало

Филтър против прах и мет. аерозоли, 6035 (за маски
3M 6200 и 6300)

Защитен филтър за предпазни маски на 3М

http://www.arbikas.com/Main.php?
item=6695&do=products&cat=view&id=177&selitem=yes 

Начало
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Разпушващ препарат, универсален, Best Ink, 50мл.

Подходящ за мастилоструйни HP, Canon, Epson, Lexmark и др. Готов за
употреба.
За външно накисване на главата - разтваря успешно засъхналото
мастило и разпушва печатащите дюзи.
Подходящ е и за вътрешно промиване на главата, но при този начин на
приложение е необходимо да бъде разреден в съотношение 1:1 с вода.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=37417&do=products&cat=view&id=36&selitem=yes 

Начало

Дунапрен за уплътнение, 3мм дебелина, 300х50мм

Предназначен за уплътнения в тонер касети и други - използва се
за изрязване на парчета според конкретната нужда. 
При някои специфични приложения е необходимо да се подлепи с
двойнозалепващо тиксо, което не е включено.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=63510&do=products&cat=view&id=483&selitem=yes

Начало

Дунапрен за уплътнение, 5мм дебелина, 300х50мм

Предназначен за уплътнения в тонер касети и други -
използва се за изрязване на парчета според конкретната
нужда. 
При някои специфични приложения е необходимо да се
подлепи с двойнозалепващо тиксо, което не е включено.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=63511&do=products&cat=view&id=483&selitem=yes

Начало
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Дунапрен за уплътнение, 3мм дебелина, 400х50мм

Предназначен за уплътнения в тонер касети и други - използва
се за изрязване на парчета според конкретната нужда. 
При някои специфични приложения е необходимо да се подлепи
с двойнозалепващо тиксо, което не е включено.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=63611&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes 

Начало

Дунапрен за уплътнение, 5мм дебелина, 400х50мм

Предназначен за уплътнения в тонер касети и други - използва
се за изрязване на парчета според конкретната нужда. 
При някои специфични приложения е необходимо да се
подлепи с двойнозалепващо тиксо, което не е включено.

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?
item=63620&do=products&cat=view&id=92&selitem=yes

Начало

Електронна везна - кантар TC 101 - дигитален, 030813

Подходящ за прецизно измерване на необходимата
доза тонер/мастило.

    * Eлектронна везна/кантар със стъклен плот
    * Максимална стойност на измерване - 2кг
    * Точност до 1гр.
    * Автоматично и ръчно изключване
    * Функция "ТАРА"
    * Захранване - 1 литиевa батерия, включена в
комплекта
Гаранция - 1 година

Линк за поръчка:
http://www.arbikas.com/Main.php?item=14740&do=products&cat=view&id=255&selitem=yes

Начало
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АРБИКАС  -  СЕРВИЗ  ПРИНТЕРИ  И  КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23

     Since 1992 Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com ,   WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес. ISO 9001-2008 certified

Вярваме че нашите инструменти и материали за ремонт ще са в помощ в работата Ви. Ако имате
нужда от друг инструмент, или имате нужда от консултация с наши сервизни техници можете да ни
позвъните или да пуснете вашето запитване в техническия форум на Арбикас на адрес:
http://www.arbikas.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl. С радост ще ви помогнем.

Избирайки  съвместна  работа  с  екипа  на  Арбикас  Вие  избирате  професионално
отношение,  акуратност,  оптимални  срокове  за  реакция,  мнението  на  нашите  опитни
сервизни инженери и разумни цени.

Благодарим Ви за доверието.
Благодарим Ви че избрахте нас.

Офиси на Арбикас:

Офис „Изток“
тел./факс: 02/971-21-61, 873-11-79, 
870-16-08, 492-13-15
GSM: 0896/800-622, 0896/800-620
адрес: София 1113, бул.Цариградско 
шосе 26 (преди сервиз ИЗТОК), жк.Изток, 
бл.23, вх.1, ап.1; карта - тук
ICQ: 247-921-216, Skype: arbikas
e-mail: info@arbikas.com  - за общи 
въпроси; support@arbikas.com  - относно 
регистрации на сайта;
sales@arbikas.com  - относно ценови 
условия
Работно време на офис "Изток":
Понеделник – Петък: от 09:00 до 12:30 и 
от 13:30 до 18:30 /по време на обедната 
почивка работим, но в намален състав/
Събота от 10:00 до 14:00 без почивка; 
Неделя - почивен ден

Офис „Стрелбище“
тел./факс: 02/958-92-61, 958-93-61
GSM: 0898/476-710
адрес: София 1408, ул.Деде Агач , 
жк.Стрелбище, бл.11А, вх.В - от 
източната страна;  карта - тук
ICQ: 332-419-803, Skype: arbikas-office
e-mail: office@arbikas.com 

Работно време на офис "Стрелбище":
Понеделник – Петък: от 09:00 до 12:30 и
от 13:30 до 18:00 /по време на обедната 
почивка работим, но в намален състав/
Събота - почивен ден, Неделя - почивен 
ден

Офис „Пирогов“
тел./факс: 02/852-08-23
GSM: 0896/80-99-44
адрес: София 1606, бул.Пенчо
Славейков 13, вх.А, ап.1 (
200м преди Пирогов);  карта - 
тук
Skype: arbikas3
e-mail: center@arbikas.com  

Работно време на офис 
"Пирогов":
Понеделник – Петък: от 10:00 
до 18:00
Събота - почивен ден, Неделя 
- почивен ден

Всички споменати тук запазени марки са притежание на техните съответни собственици.
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