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Zalecany zakres użycia

do 40 t/h

do 40 t/h

do 70 t/h

do 125 t/h

do 155 t/h

do 70 t/h

do 155 t/h

do 125 t/h

Bogata oferta połączeń technologicznych firmy AG-Projekt umożliwia dobranie 
odpowiednich elementów zgodnie z wymaganiami klienta oraz wymaganiami 
technologicznymi zainstalowanych urządzeń. Wszystkie elementy oferowane 
oferowane przez firmę AG-Projekt są pokryte warstwą antykorozyjną (ocynk, farba).

W ofercie znajdują się także: rury teleskopowe,uchwyty rur, końcówki z 
wywinięciem, itp..

W ofercie podstawowej znajdują cztery rodzaje się rur stalowych o różnej średnicy i 
różnych grubościach ścianki. Dodatkowo, ofertę uzupełniają rury wyłożone 
materiałem wysoko odpornym na ścieranie PE-UHMW. Takie rozwiązanie wpływa 
znacząco na trwałość rury.

Elementy są ocynkowane. Ofertę uzupełniają kolana z wyłożeniem PE-UHMW.

Kolana :

Kąty : 

Trójniki:

Rozdzielacze dwudrogowe:

Złącza - szybko złącze: 

Złącza skręcane – obejmy: 

Zasuwy:
W ofercie znajdują się zasuwy ręczne oraz elektryczne:

Średnice zgodne z podstawową ofertą rur. 160, 200, 273, 300. 

5, 15, 30, 45 stopni.

- symetryczne : O160, O200, O273, O300
- niesymetryczne: O160, O200, O273, O300

- symetryczne: O160 , O200, O273, O300
- niesymetryczne: O160, O200, O273, O300

Stosowane dla rur o średnicach O160, O200

Stosowane dla rur o średnicach O160, O200, O273, O300. 
Długość złącza – od 100 mm do 800 mm

- zasuwa O160 ręczna
- Zasuwa O200 ręczna
- zasuwa 270x270 ręczna
- zasuwa 270x270 elektryczna
- zasuwa 310x560 ręczna
- zasuwa 310x560 elektryczna

O O O O

Wydajności max. podane dla pszenicy o gestości 0,75 g/cm3  i wilgotności 16%. 
Posiadamy system zarządzania jakością ISO 9001.
Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.
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