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Вентили с наклонено вретено
от HOFMANN by Bonino Eng.

KÄRCHER подопочистващи
машини

SMC Co. представя неръждаеми дросели с обратен клапан от серия ASG. Тяло от неръждаема
стомана 316, уплътнения от витон. За дроселиране на входящ или изходящ въздух. Типоразмери
от М5 до G1/2” за шлаух от Ø4 до Ø12.
Дебит от 100 до 1580 Nl/min.

Наклонените (45°) on/off вентили са един от найефективните варианти за управление на флуиди.
Функционално се произвеждат във варианти НО,
НЗ или двойно действащи. Работната им температура е до 190 °C, тялото и актуатора са неръждаеми. Присъединяване: резбово, фланцово или
на заварка. Възможност за следене на положенията отворено и затворено с REED сензори, както и
вариант с ръчно регулиране на хода.
Размери: от G 1/2’’ до G 2 1/2’’.

Коледни и новогодишни промоции на подовите
автомати на германския концерн KÄRCHER. Модерни , ръчно водими или с кормилно управление,
оборудвани с новаторска система за автоматично дозиране на препарата, снижаваща производствените разходи и времето за обслужване с 40%
и увеличаваща ефективността на почистването.
Последната серия подови автомати са универсални и могат да се използват както с дискови,
така и с валцови почистващи елементи.

SMC INDUSTRIAL AUTOMATION BG

ТЕХНОКОМ КО

ДЕЙТА

София 1715, Бизнес Парк София, сграда 8, корпус С, ет. 6
тел.: 02/ 80 76 70, факс: 02/ 974 45 19, e-mail:office@smc.bg

Пловдив 4003, бул. Васил Левски 214, тел.: 032/ 96 50 88,
тел./факс: 032/ 96 50 99; e-mail: info@technokom.bg, www.technokom.bg

Ст. Загора, бул. П. Евтимий 93А, тел./факс: 042/ 60 50 54, GSM: 0888635720
e-mail: deita@stz.orbitel.bg, www.karcher-bulgaria.com
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Неръждаеми дросели от SMC
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Орбитален шлайф
на DYNABRADE

E1ZI10
многофункционален таймер

Фитинги Серия 9000

Превключва асиметричнo две времена. При подаване на захранване започва да превключва състояния ON и OFF на едно изходно реле, като продължителността на всяко от тях се задава независимо.
Използва се за периодично смазване на машини,
хранене на животни, периодичен рестарт на устройства. Може да се захрани с напрежение в границите 12-240VAC/DC. Изходното реле е с превключващ капацитет 8A/250V. Размери на таймера
17.5х87х60мм в корпус за монтаж на DIN шина.

Camozzi представи Серия 9000 C-Truck – бързи
(цангови) връзки с метрична резба. Фитингите
са предназначени за шлаухи с диаметри от 4 до
18 mm и за резби от M10x1 до M22x1,5. Гамата е
специално сертифицирана от TÜV за автомобилни
пневматични спирачни системи. Маслоустойчива
гумена защита на цангата от влага и замърсяване, както и специална метална втулка, осигуряват
надеждност дори и при екстремни температурни
промени и натоварвания.

Dynorbital Spirit – най-лекият пневматичен орбитален шлайф (тегло само 0,64 кг). Патентованата от Dynabrade специална система за защита на
лагерите осигурява удължен живот на машината
и безпроблемна работа. Размери на работните
плотове – 76, 89, 127, 152 мм. Орбитално движение от 2,5, 5 и 10 мм. Постига оптимален финиш
върху различни повърхности – дърво, метал, полимери, автобои.

ЛД

ИРБИС

София 1421, ул. Лозенец 4, тел.: 02/ 963 11 44, 963 11 41
963 17 28, факс: 02/ 963 00 69, www.gemamex.com

София 1202, ул. Цар Самуил 116, тел.: 02/ 931 97 30, 926 90 11
факс: 02/ 926 90 25, 926 90 26, e-mail: info@ld-gmbh.com

София 1421, П.К. 57, тел.: 02/ 866 54 15, 866 94 19
Факс: 02/ 866 57 95, e-mail: industry@irbis.bg; www.irbis.bg
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оборудване машини инструменти

октомври - ноември брой 7

Нивопоказателна техника:
Рефлекционни, транспарентни
и магнитни нивопоказателни
колонки за вода, пара и процеси
Наблюдателни стъкла
комплект с гарнит

ORBINOX - Испания
Ножови шибъри за
абразивни среди, гъсти
маси, отпадни и
питейни води

HÖGFORS - Финландия
Бътерфлай клапи:
спирателни и регулиращи
Неразглобяеми сферични
кранове

Индустриална арматура:
Сф
Сферични кранове
в с уникална
уплътнителна система
Бутално-шибърни вентили за пара
и газ, регулиращи
Манометрични вентили
Безазбестови клингерити
Л
Листи,
голямо разнообразие
б
на склад
Готови гарнитури

КАЧЕСТВО БЕЗ
КОНКУРЕНЦИЯ!

ВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ!

София 1618, п.к. 109, бул. Братя Бъкстон N 31А, вх. Б
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76
E-mail: polymat@techno-link.com www.polymat-bg.com
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Robust line серия изпълнителни
механизми
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БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ
1612 София, ул. Балчик 6, тел.: 02/952 34 70, 02/952 34 71
факс: 02/951 52 40, e-mail:belimo@mbox.contact.bg, www.belimo.ch
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