


NS Automatyka Sp. z o.o. - ul. Leśna 2a, 37-310 Nowa Sarzyna, NIP 816-15-01-450  
- od 2000 roku prowadzimy działalność w obszarze automatyki w różnych gałęziach  
przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i potrzeb przemysłu chemicznego.  
Jesteśmy  również producentem nakrętek HDPE mających zastosowanie do zamykania  
butelek oraz kanistrów z takimi produktami jak środki ochrony roślin, nawozy płynne, sypkie 
oraz preparaty chemii gospodarczej.

Wraz z biegiem lat udoskonalamy nasze produkty oraz poszerzamy ofertę produktową 
realizując rosnące potrzeby i oczekiwania Klientów. Od 2020r. ofertę produkcyjną firmy  
wzbogaciły  butelki o pojemności 1000ml, 500ml oraz 250ml.  Ze względu na szeroką ofertę 
oraz kompatybilność z modelami / rodzajami nakrętek  produkowanych przez nas, Klienci mogą 
zamawiać kompletne opakowania. 
W Spółce kładziemy nacisk na ekologię produkcji. Systematycznie odnawiamy park  
maszynowy, kierując się energooszczędnością. Odzyskujemy również ciepło generowane 
podczas procesów produkcyjnych oraz wykorzystujemy energię słoneczną (fotowoltaika).
  
 
 
 
 
 
W celu zapewnienia oraz utrzymania wysokiego standardu produkcji, jak również jakości naszych  
wyrobów posiadamy między innymi:
-system zarządzania ISO 9001:2015 w zakresie: 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż opakowań oraz elementów z tworzyw sztucznych 
-certyfikat zgodności z normą dla opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, 
-certyfikat UN dla wybranych opakowań litrowych.
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Zapytania ofertowe / zamówienia prosimy przesyłać na adres:  zamowienia@nsautomatyka.com.pl 
 
kod zamówieniowy:  np. k50/b/i [nakrętka /kolor /wkładka uszczelniająca]
 
oznaczenia wkładek uszczelniających:  zamówienie: na pełne kartony 
I - indukcyjna  
IO - indukcyjna z odpowietrzeniem 
P - pianka polietylenowa   
PO - pianka polietylenowa z odpowietrzeniem

oznaczenia kolorów  
standardowych: 

B - biały    

Y - żółty    

O - jasny pomarańcz  

P - pomarańcz 

C - czerwony  

F - fioletowy

N - niebieski ciemny

Z - zielony 

BR - brązowy 

SZ - szary 

CZ - czarny

wysokość palety 
210 cm 

(standard)

wysokość palety 
170 cm

Typ  
nakrętki

ilość w 
kartonie 

[szt]

ilość  
na palecie 

[szt]

waga 
palety 

[kg]

ilość  
na palecie 

[szt]

waga 
palety 

[kg]

K50 700 21 000 281 16 800 228

K63 400 12 000 260 9 600 212

K50S 500 15 000 242 12 000 197

K63S 250 7 500 194 6 000 160

K50B 500 15 000 353 9 600 286

transport:

ZAMÓWIENIE I TRANSPORT - nakrętki
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 powyżej 195 cm 
(standard)

175-195 cm poniżej 175 cm

Rodzaj 
butelki

ilość 
warstw

wys. 
palety 

[cm]

waga 
palety 

[kg]

ilość 
butelek 

[szt]

ilość 
warstw

wys.
palety 

[cm]

waga 
palety 

[kg]

ilość 
butelek 

[szt]

ilość 
warstw

wys.
palety 

[cm]

waga 
palety 

[kg]

ilość 
butelek 

[szt]

Ø90  
1000 ml 8 202 101 960 7 178 90 840 6 155 80 720

Ø90  
500 ml 13 195 102 1560 12 181 96 1440 11 167 89 1320

Ø70  
500 ml 10 203 123 2000 9 185 112 1800 8 167 102 1600

Ø70  
250 ml 16 195 122 3200 15 183 115 3000 14 172 109 2800

biorąc pod uwagę wysokość ładunkową pojazdu, poniżej znajduje się zestawienie  
rzodzajów i ilości butelek dla trzech szacunkowych wysokości palety:  

Zapytania ofertowe / zamówienia prosimy przesyłać na adres:  zamowienia@nsautomatyka.com.pl 
 
kod zamówieniowy:  np. b500/90/50 [pojemność butelki /średnica butelki /typ nakrętki]  
Ponadto: masa butelki (1l), występowanie paska widoku, certyfikat un (1l), zamawiana ilość. 
zamówienie: na pełne palety

ZAMÓWIENIE I TRANSPORT - butelki
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paleta  21 000 szt       
pakowanie   700 szt/karton (8,8kg)

paleta     12 000 szt   
pakowanie    400 szt/karton  (8,1kg) 

średnica wewn. gwintu  Ø46.6 mm ±0.3 x4 

 
średnica zewn. nakrętki  Ø56 mm ±0.3 
średnica wewn. nakrętki  50.3 mm ±0.3 
 
wysokość nakrętki   20.6 mm ±0.25 
 
głębokość nakrętki  17 mm ±0.25 
bez uszczelki 
 
masa nakrętki z uszczelką 11.8 g ±10% 
materiał hdpe   hostalen gc7260

średnica wewn. gwintu  Ø60.6 mm ±0.3 x4.25 
 
średnica zewn. nakrętki  Ø69.5 mm ±0.3 
średnica wewn. nakrętki  64.2 mm ±0.3 
 
wysokość nakrętki   24.4 mm ±0.25 
 
głębokość nakrętki  19.8 mm ±0.25 
bez uszczelki 
 
masa nakrętki z uszczelką 18.9 g ±10% 
materiał hdpe   hostalen gc7260

nakrętka k50

nakrętka k63
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paleta  15 000 szt 
pakowanie  500 szt/karton (7,5kg)

średnica wewn. gwintu  Ø46.6 mm ±0.3 x4 
 
średnica zewn. nakrętki  Ø63.5 mm ±0.3 
średnica wewn. nakrętki  50.3 mm ±0.3   
 
wysokość nakrętki   27.6 mm ±0.25 
 
głębokość nakrętki  24.5 mm ±0.25 
z pierścieniem bez uszczelki 
 
masa nakrętki z uszczelką 14 g ±10% 
materiał hdpe   hostalen gc7260

średnica wewn. gwintu  Ø60.6 mm ±0.3 x4.25 
 
średnica zewn. nakrętki  Ø80 mm ±0.3 
średnica wewn. nakrętki  64.2 mm ±0.3   
 
wysokość nakrętki   32.4 mm ±0.25 
 
głębokość nakrętki  27.8 mm ±0.25 
z pierścieniem bez uszczelki 
 
masa nakrętki z uszczelką 21.6 g ±10% 
materiał hdpe   hostalen gc7260

nakrętka k50s  "zrywka"

nakrętka k63s  "zrywka"

paleta   7 500 szt       
pakowanie  250 szt/karton  (5,9kg)

dedykowana do butelki  
 

b1000/90/50s 
b500/90/50s 
b500/70/50s 
b250/70/50s 

 

dedykowana do butelki  
 

b1000/90/63s 
b500/90/63s 
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nakrętka  z pochłaniaczem wilgoci  (+pw)

nakrętka wyposażona w kapsułkę skutecznie pochłaniającą wilgoć w opakowaniach  
o pojemności do 1 litra. 

stosowana głównie do preparatów sypkich / tabletkowanych wymagających kontroli  
wilgoci. 
 
model nakrętki:  k50s +pw lub k63s +pw 
kapsułka: silica gel 4g  18,4/24mm
wkładka uszczelniająca:  pianka polietylenowa 
 
pakowanie:  worek pe oraz karton 

produkt na zapytanie ofertowe

nakrętka  z pompką dozującą  (+pd)

nakrętka wyposażona w pompkę dozującą płyn. 
 
dozowanie:  pełny skok = 5 ml 
 
model nakrętki:  k50 +pd lub k63 +pd
wkładka uszczelniająca:  pianka polietylenowa 

pakowanie: karton 
 
produkt na zapytanie ofertowe
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nakrętka k50b  "bezpieczna"

Ø60 nakrętka k63z  pierścień  "zaskok"

paleta	 	 7 500	szt
pakowanie				 250 szt/karton

paleta	 	 15 000	szt
pakowanie				 500 szt/karton

NOWOŚĆNOWOŚĆ

nakrętka dostępna 
od stycznia 2021

nakrętka  
w przygotowaniu

nakrętka z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci.  
 
posiada certyfikat wydany przez sieć badawcza łukasiewicz 
instytut inżynierii materiałów polimerowych i barwników. centrum farb i tworzyw  
certyfikacja wyrobów i normalizacja w gliwicach. akredytowane przez pca i posiadające 
certyfikat akredytacji nr ac 004.

 
średnica wewn. gwintu  Ø46.6 mm ±0.3 x4 
 
średnica zewn. nakrętki  Ø60.8 mm ±0.3 
średnica wewn. nakrętki  50.3 mm ±0.3 
 
wysokość nakrętki   25.6 mm ±0.25 
głębokość nakrętki  19.7 mm ±0.25 
bez uszczelki 
 
masa nakrętki z uszczelką 21.4 g ±10% 
materiał hdpe   hostalen gc7260

paleta  15 000 szt
pakowanie    500 szt/karton (11,2kg)
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 dane techniczne
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         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

objętość nominalna        1000 ml 
objętość całkowita        1200 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu     Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     18.5 mm ±0.5 

wysokość butelki        228 mm  ±2 
wysokość dla 1 litra        177 mm ±4 
wysokość z nakrętką K50 232.6 mm ±2 
wysokość z nakrętką K50B 234.9 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety 165 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   82/86/90 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     960 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  23,3 cm

zagłębienie  
na etykietę

butelka  b1000/90/50                      

opcjonalny UN

        k50b  
    bezpieczna

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                    v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

zagłębienie  
na etykietę

objętość nominalna        1000 ml 
objętość całkowita        1220 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø63.5 mm ±0.3 x4.25 
 
średnica otworu    Ø53 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     22.3 mm ±0.5 
 
wysokość butelki        229 mm  ±2 
wysokość dla 1 litra        177 mm ±4 
wysokość z nakrętką K63 234.5 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety 165 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   82/86/90 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     960 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  23,3 cm

butelka  b1000/90/63                     

opcjonalny UN

      k63  
standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                   v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

objętość nominalna        1000 ml 
objętość całkowita        1180 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu    Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     19.5 mm ±0.5 
wysokość szyjki   25.5 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        228 mm  ±2 
wysokość dla 1 litra        177 mm ±4 
wys. z nakrętką K50; K50s 232.6 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       165 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   82/86/90 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     960 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  23,3 cm

butelka  b1000/90/50s   "zębatka"

k50s  
pierścień plombujący 

"zrywka"

zagłębienie  
na etykietę

opcjonalny UN

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                    v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

k63s  
pierścień plombujący 

"zrywka"

objętość nominalna        1000 ml 
objętość całkowita        1200 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø63.5 mm ±0.3 x4.25 
 
średnica otworu   Ø53 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     20.7 mm ±0.5 
wysokość szyjki     27.8 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        229 mm  ±2 
wysokość dla 1 litra        177 mm ±4 
wys. z nakrętką K63; K63s 234.5 mm ±2 
 
max . wysokość etykiety       165 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   82/86/90 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta      960 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  23,3 cm

butelka  b1000/90/63s   "zębatka"

zagłębienie  
na etykietę

      k63  
standardowa



14

 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                   v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b1000/90/50z   

objętość nominalna        1000 ml 
objętość całkowita        1177 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu      Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     18.5 mm ±0.5 
wysokość szyjki     20.5 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        228 mm  ±2 
wysokość dla 1 litra        177 mm ±4 
wys. z nakrętką K50  232.6 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       165 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   82/86/90 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     960 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  23,3 cm

zagłębienie  
na etykietę

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                    v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        665 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu      Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     18.5 mm ±0.5 
 
wysokość butelki        135 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra 84.2 mm ±4 
wysokość z nakrętką K50 139.6 mm ±2 
wysokość z nakrętką K50B 141.9 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       71 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta    1560 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  14.3 cm 

butelka  b500/90/50   

zagłębienie  
na etykietę

        k50b  
    bezpieczna

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                   v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b500/90/63 

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        685 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø63.5 mm ±0.3 x4.25 
 
średnica otworu    Ø53 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     22.3 mm ±0.5 
 
wysokość butelki        136 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra       84.2 mm ±4 
wysokość z nakrętką K63 141.5 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       71 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa       50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     1560 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  14.3 cm 

zagłębienie  
na etykietę

      k63  
standardowa



17

 dane techniczne
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         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b500/90/50s   "zębatka"

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        650 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu      Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     19.5 mm ±0.5 
wysokość szyjki     25.5 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        135 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra       84.2 mm ±4 
wys. z nakrętką K50; K50s 139.6 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       71 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa   50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     1560 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt
wysokość warstwy  14.3 cm 

zagłębienie  
na etykietę

k50s  
pierścień plombujący 

"zrywka"

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                   v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        680 ml  
średnica butelki        Ø90 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø63.5 mm ±0.3 x4.25 

średnica otworu   Ø53 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     20.7 mm ±0.5 
wysokość szyjki     27.8 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        136 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra 84.2 mm ±4 
wys. z nakrętką K63; K63s 141.5 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       71 mm 
średnica but. pod etykietą Ø88.5 mm ±1 
 
masa       50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta      1560 szt 
pakowanie - warstwa  120 szt  
wysokość warstwy  14.3 cm

butelka  b500/90/63s   "zębatka"

zagłębienie  
na etykietę

k63s  
pierścień plombujący 

"zrywka"

      k63  
standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                    v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        605 ml  
średnica butelki        Ø70 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu  Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     18.5 mm ±0.5 
 
wysokość butelki        185 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra 146 mm ±4 
wysokość z nakrętką K50 189.6 mm ±2 
wysokość z nakrętką K50B 191.9 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety     138 mm 
średnica but. pod etykietą Ø70 mm ±1 
 
masa   50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta      2000 szt 
pakowanie - warstwa  200 szt
wysokość warstwy  19 cm 

butelka  b500/70/50 

        k50b  
    bezpieczna

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                   v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b500/70/63 

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        620 ml  
średnica butelki        Ø70 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø63.5 mm ±0.3 x4.25 
 
średnica otworu    Ø53 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     22.3 mm ±0.5 
 
wysokość butelki        185 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra 146 mm ±4 
wysokość z nakrętką K63 190.5 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       138 mm 
średnica but. pod etykietą Ø70 mm ±1 
 
masa   50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     2000 szt 
pakowanie - warstwa  200 szt
wysokość warstwy  19 cm 

      k63  
standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                    v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b500/70/50s   "zębatka"

objętość nominalna        500 ml 
objętość całkowita        600 ml  
średnica butelki        Ø70 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu     Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     19.5 mm ±0.5 
wysokość szyjki     25.5 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        185 mm  ±2 
wysokość dla 0.5 litra 146 mm ±4 
wys. z nakrętką K50; K50s 188.3 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety 138 mm 
średnica but. pod etykietą Ø70 mm ±1 
 
masa   50 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     2000 szt 
pakowanie - warstwa  200 szt
wysokość warstwy  19 cm 
 

k50s  
pierścień plombujący 

"zrywka"

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                   v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b250/70/50

objętość nominalna        250 ml 
objętość całkowita        331 ml  
średnica butelki        Ø70 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu     Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     18.5 mm ±0.5 
 
wysokość butelki        109 mm  ±2 
wysokość dla 0.25 litra      75 mm ±4 
wysokość z nakrętką K50 113.6 mm ±2 
wysokość z nakrętką K50B 115.9 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       62 mm 
średnica but. pod etykietą Ø70 mm ±1 
 
masa   30 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta     3200 szt 
pakowanie - warstwa  200 szt
wysokość warstwy  11.5 cm 
 

        k50b  
    bezpieczna

          k50   
    standardowa
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 dane techniczne

ns automatyka sp. z o.o.  nowa sarzyna               polska                    v3-11.2021 (e03.11)

         nakrętka

badanie szczelności 
opakowania

opcjonalny  
pasek widoku

stabilna 
podstawa

znak  
producenta

znak dotyku

butelka  b250/70/50s   "zębatka"

objętość nominalna        250 ml 
objętość całkowita        326 ml  
średnica butelki        Ø70 mm ±1 
średnica zew. gwintu        Ø49.5 mm ±0.3 x4 
 
średnica otworu     Ø39 mm ±0.5 
wlewowego 
wysokość szyjki     19.5 mm ±0.5 
wysokość szyjki     25.5 mm ±0.5 
z pierścieniem 
 
wysokość butelki        109 mm  ±2 
wysokość dla 0.25 litra       75 mm ±4 
wys. z nakrętką K50; K50s 113.6 mm ±2 
 
max. wysokość etykiety       62 mm 
średnica but. pod etykietą Ø70 mm ±1 
 
masa   30 g ±2 
materiał hdpe  hostalen acp5231d 
 
paleta    3200 szt 
pakowanie - warstwa  200 szt
wysokość warstwy  11.5 cm
 

          k50   
    standardowa

k50s  
pierścień plombujący 

"zrywka"




