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You have the test stand, we have the right coupling 
systems! // Jezeli masz stanowisko testowe, to mamy 
dla Ciebie odpowiednie szybkozłacze!
With our coupling systems developed specifically for your application, you can save time and money in assem-
bling test stands. // Z naszym systemem szybkozłączy, zaprojektowanym specjalnie dla Twojej aplikacji, 
zaoszczędzisz czas i pieniądze przy montażu stanowiska testowego.

On the test stands in the automotive and analysis field, various components are tested 
under real conditions. Here, the issue is the quick and safe connection and disconnection 
of the various media, e.g. such as fuel, coolant, water or compressed air. With RECTUS 
coupling systems, which we adapt individually to your requirements and tolerances, long 
and difficult set-up times are a thing of the past. Our solutions have been successfully in 
operation around the world for decades and save our customers both time and money 
every time they are used. The broad range of material and profile variants with maximum 
safety and ergonomics make the RECTUS systems the right choice at all times – let our 
specialists consult you. // Na stanowiskach testowych, zarówno w przemyśle motoryzacyj-
nym jak i w branży analitycznej, wiele różnych komponentów jest testowanych w rzeczy-
wistych warunkach.  Zadaniem wtedy jest szybkie i bezpieczne podłączanie i rozłączanie 
różnorodnych mediów, takich jak: paliwo, chłodziwa, woda czy sprężone powietrze. Dzięki 
szybkozłączom RECTUS’a, które indywidualnie dostosowujemy do Waszych wymagań 
przy zachowaniu odpowiednich  tolerancji,  problem czasochłonnego i uciążliwego 
podłączania jest już sprawą przeszłości. Nasze rozwiązania są już od dziesięcioleci z 
powodzeniem stosowane na całym Świecie i oszczędzają naszym klientom zarówno czas 
i pieniądze zawsze gdy są w użyciu. Szeroki zakres materiałów i wariantów profili oraz 
maksymalne bezpieczeństwo i ergonomia czynią system RECTUS’a  zawsze właściwym 
wyborem – dlatego pozwól naszemu doradcy technicznemu pracować również dla Ciebie.
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And if no coupling exists yet for your profile, we 
will design one. // Jeżeli nie istnieje jeszcze złącze 
dla Twojego profilu, zaprojektujemy je dla Ciebie.
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With its decades of experience in the customer-specific development of coupling 
systems, the RECTUS Group provides unrivalled know-how, even for your very specific 
test stand application. It makes no difference whether you need to safely and reliably 
transport special media or whether you use specific profile shapes. Our specialists will be 
happy to develop an appropriate RECTUS coupling system for you. // Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w projektowaniu systemów szybkozłącznych pod specyficzne potrzeby 
klientów, Grupa RECTUS oferuje niezrównaną wiedzę również dla Twojego wyjątkowego 
stanowiska testowego.  Nie stanowi dla nas różnicy czy potrzebujesz bezpiecznie i pew-
nie transportować specjalne media czy też używasz specyficznego kształtu profilu. Nasz 
specjalista z przyjemnością zaprojektuje właściwy system złączny RECTUS’a dla Ciebie.

Your special solution could 
be here!

Twoje specjalne 
rozwiązanie może być 

właśnie tutaj!

Additional Information: // Informacja dodatkowa:
The coupling systems can be fitted with special plastic locking balls 
that have a high load capacity, for optimised handling which saves on 
materials. This reduces damage to the profile pipes. As such, contami-
nation from particles in the system is also virtually eliminated and high 
process safety is guaranteed. The test failure rate is reduced to the 
very minimum, as – for example – no damage can occur in the pumps 
and circuits of the products being tested due to splinters from chips to 
the pipes caused by frequent conncections. This saves considerably on 
costs. // Szybkozłącza mogą być wyposażone w specjalne plastikowe 
kulki ryglujące przenoszące duże obciążenia a jednocześnie w optymalny 
i bezpieczny sposób trzymające materiał. Dzięki nim zredukowane do 
minimum jest potencjalne uszkodzenie profilowanej rurki, jak również 
wyeliminowane jest zanieczyszczenie systemu drobinkami  i zagwaran-
towany jest wysoki stopień bezpieczeństwa. Współczynnik błędów testo-
wania jest zredukowany do minimum – na przykład – brak uszkodzeń 
pompy i układów produktu będących wynikiem drzazg wyszczerbionych 
z powierzchni rurki podczas częstego łączenia.
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