
 

 

 

FREZY  
do gniazd 
zaworowych i 
zaworów silników 

FREZOWANIE, KTÓRE OSZCZĘDZA  
CZAS I PIENIĄDZE 

Spółka Neway, założona w 1952 roku, produkuje i dystrybuuje narzędzia i 
akcesoria do obróbki gniazd zaworowych i zaworów. 

Naszym produktem flagowym jest frez gniazd zawodowych. Jest to 
prawie standardowe wyposażenie warsztatu, który obsługuje silniki 
spalinowe, tak przy drobnych naprawach jak i podnoszeniu osiągów 
samochodu oraz rutynowej konserwacji motocykli albo przy remontach 
ciężkich silników. Nasz produkt odniósł znaczący sukces z jednego 
prostego powodu: oferuje wartość. Jest bardzo łatwy w użyciu, jest 
tak dokładny, że służy jako narzędzie dla silników wysokiej mocy i nie 
wymaga wysokich nakładów. 



 
Frezy Neway 
typowy rozmiar 
150/200

  
dla silników samochodowych i motocyklowych 

16/18/24/32 zaworowych 

nominalna średnica frezów: 

Ø 24,8 mm, Ø 25,4 mm (.975", 1") 
kąty 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° 
 

Ø 19,3 mm do Ø 28,6 mm (.758", 1 1/8) 

kąty 20 °, 31 °, 32 °, 75 ° 

 

dla silników samochodowych i motocyklowych 
8/12/16 zaworowych 
nominalna średnica frezów: 
 

Ø 28,6 mm do Ø 63,5 mm (1 1/8 " do 2 1/2") 

kąty 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° 

Ø 31,8 mm do Ø 28,6 mm (1 1/4" do 2 1/2") 

kąty od 0 ° do 75 °

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zestawy Neway 
typowy rozmiar 
150/200 
dla silników samochodowych 8/12/16 

zaworowych 

do silników motocyklowych 

dla mechanizmów budowlanych 
traktorów 
silników łodzi 
silników stacjonarnych 
 

metryczne 

calowe 

kompletne zestawy dla poszczególnych marek 

akcesoria

 

 

dla silników samochodowych 16/18/24/32 

zaworowych 

do silników motocyklowych 

Pierścienie centrujące Neway 
typowy rozmiar 150/200 

PSM 100 od Ø 3,8 mm do 9,0 mm 

metryczne, stałe 

PEM 120 od Ø 5,5 mm do 8,5 mm 
metryczne, regulowane 
 

PSA 100 od Ø 1/4 " do 11/32" calowe, stałe 

PSA 100 od Ø 1/4 " do 11/32" calowe, 

regulowane 

PSM 140 od Ø 5,0 mm do 12,0 mm 
metryczne, stałe, dzielne 
PSA 140 od Ø 1/4" Std. do 1/2" 
calowe, stałe, dzielne 

dla silników samochodowych 8/12/16 

zaworowych 

do silników motocyklowych 

PEM 150 od Ø 5,0 mm do 12,5 mm 
metryczne, regulowane 
PEA 150 od Ø 1/4" do 1/2" 
calowe, regulowany 
 

PEM 200 od Ø 8,0 mm do 13,0 mm 

metryczne, regulowane 

PEA 200 od Ø 5/16" do 1/2" 

calowe, regulowane 

Frezy Neway 
typowy rozmiar 100/120 

Pierścienie centrujące Neway 
typowy rozmiar 100/120 

Zestawy Neway 
typowy rozmiar 100/120 

dla silników samochodowych 16/18/24/32 

zaworowych 

do silników motocyklowych 

metryczne 

calowe 

kompletne zestawy dla poszczególnych marek 
akcesoria 



Frezy Neway 

do zaworów, typowy rozmiar 

Gizmatic 3 

 

znamionowe średnice płytek zaworowych 

od Ø 12,7 mm do Ø 50,8 mm 

(1/2" do 2") głowica frezująca dwustronna 

kąty od 30° do 45° 

Akcesoria do frezów Neway 

szczypce TW, kasety narzędziowe TWEZ 

materiał łączący 

narzędzia do cięcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączny dystrybutor: 
MARTINEX, sp. z o.o. 

ul. Priemyselná 2, 949 01 N I T R A 
www.martinex.sk 
www.neway.sk 

 

zestaw uniwersalny dla silników samochodowych 

8/12/16/32 zaworowych 

do silników motocyklowych 

dla mechanizmów budowlanych 

traktorów 

silników łodzi 

silników stacjonarnych 

znamionowe średnice przekrojów zaworów od 

Ø 3,97 mm do Ø 12,7 mm 

(od 5/3" do 1/2") 

http://www.martinex.sk/
http://www.neway.sk/

