Promocija izdelka podjetja Enerpac

PRIČAKUJTE VEČ
Spoznajte naše
valje RC-DUO
Lani je Enerpac predstavil nove
in nadgrajene dvojne valje RC. Ti
enostransko delujoči valji so bili
velik uspeh in se uporabljajo po
vsem svetu pri največjih in izrednih
projektih. Ta nova serija valjev ima
veliko boljšo nosilno obliko, kajti
modeli z daljšim hodom valja so
bili izboljšani z dvojnim zlatim
obročem. S tem je postalo
nosilno servisno območje
veliko večje. Preizkusite zdaj
nove dvojne valje serije RC!

XA-11G
Hidravlična nožna
tlačilna črpalka,
gnana z zrakom

P-392
Dvohitrostna lahka
ročna črpalka

RC-256
Enostransko
delujoči vsestranski
valj s kapaciteto do
25 ton

GP-10S
Merilnik z lestvico do
700 barov za uporabo
na vseh valjih

Standardni
izdelki
"iz regala"

HC-7206
Visokotlačna hidravlična
cev (1,8 metra)

GA-2
Adapter za merilnik za
preprosto namestitev
merilnika tlaka na vaš sistem

V-66
Ročni varnostni ventil
za držanje bremena

ČE ŽELITE VEČ TEHNIČNIH INFORMACIJ, SI OGLEJTE DRUGO STRAN.
www.enerpac.com
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Promocija izdelka podjetja Enerpac

Spoznajte naše valje RC-DUO

Ergonomska oblika in struktura
varoval navoja in priključka.
Omogoča lažje priključevanje in
odstranjevanje z naoljenimi rokami
ali rokavicami.

Nova povratna vzmet visoke zmogljivosti
izboljša učinkovitost retrakcije ter
zmanjšuje čas retrakcije.

Preprosto sestavljanje in razstavljanje
z uporabo standardnega delavniškega orodja.

Nov nosilni sistem GR2
obdaja kovinski vložek večjih gibnih
modelov za boljše življenje, zmanjšan
vpliv obremenitve in večji stranski upor.

Ergonomska oblika in struktura
varoval navoja in priključka.
Omogoča lažje priključevanje in
odstranjevanje z naoljenimi rokami
ali rokavicami.

▼ HITRA PREGLEDNICA SISTEMA
Prostornina
valja

Gib

ton
(kN)

Produktna
oznaka

Efektivni
prostor
valja

Količina
olja

Višina v zloženem stanju

(cm2)

(cm3)

(mm)

(kg)

16

110

1,0

(mm)

5 (45)

10 (101)
25 (232)
50 (498)

25

RC-51

6,5

127

RC-55

6,5

83

215

1,9

177

RC-57

6,5

115

273

2,4

54

RC-102

14,5

78

121

2,3

156

RC-106

14,5

226

247

4,4

102

RC-254

33,2

339

215

8,2

210

RC-258

33,2

697

323

12,2

159

RC-506

71,2

1131

282

23,1

Standardni izdelki ‘iz regala’
Izdelek

Produktna
oznaka

XA-11G

Opis

Tehnični podatki
700 BAR – MAKSIMALNI DELOVNI TLAK

Hidravlična nožna tlačilna črpalka, gnana
z zrakom

(kg)

• Uporabna količina olja: 1 liter
• 3/3 ventil za uporabo z enostransko delujočimi valji
• Vgrajen merilnik tlaka

8,8

P-392

Lahka ročna črpalka

• Dvohitrostna ročna črpalka
• Uporabna količina olja: 901 cm3
• Za uporabo z enostransko delujočimi valji

4,1

RC-256

Enostransko delujoč,
vsestranski valj

• Prostornina valja: 25 ton (232 kN)
• Gib: 158 mm, višina v zloženem stanju: 273 mm
• Količina olja: 525 cm3

10

GP-10S

Manometer z lestvico do 700 bar

• Za uporabo z vsemi valji in črpalkami
• ½" NPTF navoj
• Branje lestvice / enot na delitev: 10 bar / 100 psi

n.u.

• Varnostni ventil za ročno upravljanje
za aplikacije, namenjene za držanje bremena,
z eno- in dvostransko delujočimi valji

n.u.

• ½" NPTF merilni priključek
• ⅜" NPTF stran z natičem
• ⅜" NPTF stran s pušo

n.u.

• 1,8 metra dolžina cevi
• ⅜" NPTF konci cevi
• 6,4 mm notranji premer

0,9

V-66

Ročni varnostni ventil

GA-2

Adapter za merilnik

HC-7206

Visokotlačne hidravlične cevi

8462 SL - instore promo 1

8462_SL_InStore_Promo_1_Leaflet_A4.indd 2

11/24/11 2:42 PM

