Pneumatikk kobling sett

Aldri mer tilkoblings problemer!
Ny koblings serie vesentlig rimeligere en forrige nyhetsbrev
Vedrørende pneumatikk koblinger. Disse er basert på
Pneufit C serien. I fra Norgren
Serien består av kofferter i beste kvalitet i fra Raaco
i Ø 4, 6, 8, 10 og 12, samt hurtig koblinger og nipler.
Vi skaffer også Ø16 tilkoblinger eller andre på forespørsel.
Det er et illustrasjons bilde av 1 koffert og 1 stk. tilkobling som
gjenspeiler innholdet. (noen komponenter mangler på bilde)

Det er 5 eller 10 stk. i hvert fordelings rom, som blir merket
med navn og artikkel nr. for senere enkel re-bestilling.
Fordelings rom/esker er løse og kan tas ut om kofferten ikke
ønskes benyttet. Ved re-bestilling og oppgitt artikkel nr. gis det
rabatt på veiledende priser I fra importør.

Pneumatikk kofferter levert til kunde

Det medfølger også 5 stk. 3/2 avstengnings ventiler i fra 6 mm og opp.
Det er noen tomme fordelings rom for utvidelser etc. Hvor en kan ha
f.eks lyddempere, overganger banjo strupe-tilbakeslags ventiler
eller andre koblinger i samme slange størrelse.
Kan også leveres med redusert eller utvidet utvalg etter kundens eget
ønske. Slange medfølger ikke å må bestilles separat.

NB. Disse koblingene må ikke forveksles med andre av dårligere
kvalitet og funksjonalitet.
Anslutningene har BSP parallell gjenger med tilhørende
tetnings flate og O-ring for enkel rask og problemfri tilkobling.
De rette tilkoblinger (enkel union) har alle 6-kant innvendig for rask
montering/demontering. Veldig hensiktsmessig ved installasjon av
ventiler etc. der det er for trangt å benytte fastnøkkel.

Alle har såkalt push in lyn fittings.
Alle tilkoblinger er av merket Norgren som vi er stolt forhandler av.
Hurtigkoblinger og nipler er av merket Cejn.
Disse har vi installert og solgt mange tusenvis av i løpet av de siste 20
årene og aldri opplevd kvalitets problemer.

Vår erfaring på komponenter som genererer lekkasjer er stor siden
vi utfører trykkluft lekkasje kontroller og utbedringer regelmessig hos
kunder over hele landet. Noe vi har utført de siste 17 årene.
Vi har sannsynligvis landets beste trykkluft lekkasje søk & FRL program.
Leverings tid ca. 1 til 2 uker avhenger av etterspørsel og til enhver tid
lagerførsel hos sentral lageret til Norgren.
Prisene er pr 27.04.2021 og kan endre seg.
Se ellers vår hjemme side for mere info. Eller ta kontakt i dag.
Vi jobber daglig med pneumatikk!
Nedenfor følger oversikt med priser:
Bilde av utvalg

Oversikt og innhold:

Illustrasjons bilde:

Ø 4 mm

Består av:
T-kobling, Y-kobling dobbel union (skjøt), albue,
koblings nippel Ø 6/4 utv/inv. Nippelrør
plugg, enkel union M5-Ø4, Enkel union M6-Ø4, enkel union 1/8``-Ø4
enkel union 1/4``-Ø4, vribar vinkel M5-Ø4, vribar vinkel M6-Ø4,
vribar vinkel 1/8``-Ø4 og vribar vinkel-Ø4-1/4``
10 stk. av hver til sammen 150 stk. koblinger.
Selges kr 3759,-

Ø 6 mm

Består av:
T-kobling, Y-kobling dobbel union (skjøt), albue,
koblings nippel Ø 8/6 utv/inv. nippelrør
, plugg, enkel union M5-Ø6, enkel union M6-Ø6,
enkel union 1/8``-Ø6, enkel union 1/4``-Ø6, vribar vinkel M5-Ø6,
vribar vinkel M6-Ø6, vribar vinkel-1/8``-Ø6 og vribar vinkel 1/4``-Ø6
10 stk. av hver til sammen 150 stk. koblinger inkludert
5 stk. 3/2 avstengnings ventiler.
Selges kr 4739,-

Ø 8 mm
Består av:
T-kobling, Y-kobling dobbel union (skjøt), albue,
koblings nippel Ø 10/8 utv/inv.
nippel rør, plugg, enkel union 1/8``-Ø8
enkel union1/4``-Ø8, enkel union 3/8``-Ø8, enkel union 1/2``-Ø8 5 stk.
Vribar vinkel 1/8``-Ø8, vribar vinkel 1/4``-Ø8, vribar vinkel 3/8``-Ø8, og
vribar vinkel 1/2``-Ø8 5 stk.
Ellers 10 stk. av hver til sammen 140 stk. koblinger inkludert
5 stk. 3/2 avstengnings ventiler.
Selges kr 5259,-

Ø 10 mm
Består av:
T-kobling, Y-kobling dobbel union (skjøt), albue,
koblings nippel Ø 12/10 utv/inv.
nippel rør, plugg, enkel union 1/4``-Ø10
enkel union3/8``-Ø10, enkel union 1/2``-Ø10,
Vribar vinkel 1/4``-Ø10, vribar vinkel 3/8``-Ø10 og
vribar vinkel1/2``-Ø10
5 stk. av hver til sammen 70 stk. koblinger inkludert
5 stk. 3/2 avstengnings ventiler.
Selges kr 4053,-

Ø12 mm

Består av:
T-kobling,
dobbel union (skjøt), albue,
nippel rør, plugg, enkel union 1/4``-Ø12
enkel union 3/8``-Ø12, enkel union 1/2``-Ø12,
Vribar vinkel 1/4``-Ø12, vribar vinkel 3/8``-Ø12
og vribar vinkel1/2``-Ø12
5 stk. av hver til sammen 65 stk. koblinger.
Inkludert 5 stk. 3/2 avstengnings ventiler.
Selges kr 4213-,

Hurtigkoblinger & nipler

Består av:
Hurtigkobling 310 1/2`` utv.
Hurtigkobling 310 3/8`` utv.
Hurtigkobling 310 1/4`` utv.
Hurtigkobling 310 1/4`` inv.
Hurtigkobling 320 1/2`` utv.
Hurtigkobling 320 1/4`` inv
Nippel 320 3/8`` utv.
Nippel 320-3/8`` inv
Nippel 320 1/4`` utv.
Nippel 320 1/4`` inv.

Nippel 310 1/4`` utv.
Nippel 310 1/4`` inv.
Hurtig koblinger Antall 4 stk.
Nippler antall 5 og 10 stk.
Til sammen 80 stk.
Selges kr 10012,Dette er et forslag hvis kun 310 eller 320 størrelse ønskes oppgi dette
ved bestilling.
Alle priser eksl. MVA og frakt.

