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Ikt. szám:  Kontakt sz.:  npo�qsr t uwv�xzy|{s{~}���y&��v���v|�_{jv|�
 Tel./Fax:  

  

Felhasználási terület*:  

Közeg megnevezése*:  
 

Korrózív alkotók:  

Erózív alkotók:  ���F�s����� � ���s�����Z�����������
ü, °C)*:  � ��� � ¡g¢Z£�¤�¥

ü-nél, kg/m3)*:  

Kinematikai viszkozitás (tü-nél, mm2/s):  ¦�§A¨ª©j«�¬D8®�¯c° ±Z²�³_´8µ�¶j·¹¸»º
ü-nél, bar):  

pH érték (tü-nél):  

Lobbanáspont (°C):  
 

 

 

Fels ¼  töltés*½¾¿ÀÁ Alsó töltés*ÂÃÄÅÁ
 

Névleges szállítási mennyiség (l/min):   

Max. szállítási mennyiség (l/min)*:  
Tölt Æ kar gázvisszavezetéssel ÂÃÄÅÁ

Ç�È�ÉËÊÍÌ Î�ÏsÐ�Ñ Ò Ó_Ô]Õ4Ö×Ò Ø~Ù×Ú�Û�Ü�ÝßÞ~Ðªà�áÍàcâVã
  ä�å�ÔËáÍæcÎ�ÏsÐ�ÑCçcØZÙ�Ò ØZÙ×Ú�Û�Ü�Ý�Þ~Ðaàsáèà8ã

  

Max. üzemi nyomás (bar)*:  ä�å�ÔËáÍæ é�êFëíì�îèïñðAò�ë�ógïjô8õ�öÍ÷ùø1úVû
  

 

Alsó betáp (belép ü  csonk)ýþÿ��
 

Fels ü  betáp (belép ü  csonk)ýþÿ��
 

Vízszintes betáp (belép ü  csonk)ýþÿ��
 

Jobbkezes kivitelýþÿ�� Balkezes kivitelýþÿ��
 

 

 

Lineáris rugós dugattyú kiegyenlítésýþÿ��
 Hidraulikus dugattyú kiegyenlítésýþÿ��

 
Ellensúly kiegyenlítésýþÿ��

 
Pneumatikus dugattyú kiegyenlítésýþÿ��

 

Torziós rugó kiegyenlítésýþÿ��
 

 
 

 

Szénacél karýþÿ��
 

Szénacél / Aluminium kar
�����

 

Rozsdamentes acél kar��	
�
 

Rozsdamentes acél / Aluminium kar
����

 
 

 

Buna tömítésekkel
����

 Viton tömítésekkel
����

 
PTFE tömítésekkel��	
�

 
 

��������� ���������! #"
 Kar elejére$%&'(

 Kar közepére$%&'(
 Kar végére$%&'(

 

Gömbcsap: Kar elejére$%&'(
 Kar közepére$%&'(

 Kar végére$%&'(
 

Közeledés érzékel) vel$%&'(
 

Kisér )  g) zf* téses kivitel$%&'( Pihen) helyzet-zárral$%&'(
  

Billen) lépcs )  3 lépcs ) fokkal$%&'(
 Billen) lépcs )  4 lépcs ) fokkal$%&'(

 Billen) lépcs )  5 lépcs ) fokkal$%&'(
 

Rugós m* ködtetés *+,-./
 Pneumatikus m* ködtetés*+,-./

 Hidraulikus m* ködtetés *+,-./
 

Biztonsági kosárral 
(140 × 140 cm)

$%&'(
 

Biztonsági kosárral 
(140 × 280 cm)

$%&'(
 

Közúti / Vasúti 
pódiummal

$%&'(
  

Tör ) szeleppel ellátott termékkar $%&'(
  Tör ) szeleppel ellátott gázkar (ERC)$%&'(
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 :=�b�j�����g�����y�!���
  szerint 

Nyomásvizsgálat:  szerint 

M
�
ködési vizsgálat�����

 
ATEX, PED nyilatkozat�����

 
Röntgenvizsgálat�����

 
 

Használati utasítás 
�����

 

Alkatrészlista 
�����

 

:C� �F�����������[ 
 

¡¢£¤¥
 

Beépítési rajzok 
¡¢£¤¥

 
 ¦F§�¨�©`©yª�«¬¯®�¨±°l²´³ µ·¶�¸±¹º`¸±»F¼g½�¾¿»�Ày¸�ºy¸Á»zÂÃ¹�Ä·¶�Ä±ÅF¸±»PÆÈÇ�Ég¸�ÊbÄ�¶�¸�Ë

 

 
 

Festés: Gyártó szabványa szerintiÌÍÎÏÐ Egyedi ÌÍÎÏÐ
 

 
Megjegyzések: 

 


