
50

DZIAŁKO SNAKE LOFTY
Przepływ: 2000 GPM przy 100 psi – 7500 l/min przy 7 barach

oZakres przesunięcia w płaszczyźnie poziomej: pełne 360
o oZakres przesunięcia w płaszczyźnie pionowej: +75  do 0

Wysoce kompaktowa konstrukcja 28” x 15”
Ręczna blokada przesunięcia w pionie z awaryjnym kołkiem oporowym
Smarowniczki
Przewód wodny 3,5” z ożebrowaniem przeciwwirowym
Powłoka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany głównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznie przed korozją,
działaniem wody morskiej i środków pianotwórczych
Podstawa kołnierzowa lub złącze wejściowe 4,0” / wyjściowe 3,5”

DZIALKO MINOTOR 5000
Przeplyw: 1350 GPM przy 100 psi – 5000 l/min przy 7 barach

o oZakres przesuniecia w plaszczyznie poziomej: +180  do -180
o oZakres przesuniecia w plaszczyznie pionowej: +90  do -90

Wysoce kompaktowa konstrukcja 29” x 25”
Reczna blokada przesuniecia w pionie z awaryjnym
Smarowniczki i wskaznik nasmarowania
Przewód wodny 3,5” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Powloka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
Wykonany glównie z anodyzowanego aluminium, 
zabezpieczonego termicznie przed korozja,
dzialaniem wody morskiej i srodków pianotwórczych
Zlacze wejsciowe z kolnierzem 4,0” zlacze wyjsciowe

9527
Stojak TRÓJNOZNY ze stalowym wykonczeniem i powloka 
epoksydowa w kolorze czerwonym, bez zaworów, 
w zamówieniu nalezy podac wymiary kolnierza

9533
Stojak TRÓJNOŻNY ze stalowym wykończeniem i powłoką 
epoksydową w kolorze czerwonym, z zaworami, 
w zamówieniu należy podać wymiary kołnierza

0460
Oscylator wykonany z brazu i stali nierdzewnej 

o oz mozliwoscia regulacji w zakresie 20  – 360 , 
w zamówieniu nalezy podac wymiary kolnierza

8925
Działko do montażu na hydrancie ze stalowym wykończeniem 
i powłoką epoksydową w kolorze czerwonym, 
z mocowaniem, w zamówieniu należy podać wymiary kołnierza

OpisKod

18340
Dzialko SNAKE LOFTY, zlacze wejsciowe 
z kolnierzem, zlacze wyjsciowe 3,5” M

OpisKod Waga

81.57 lb

9393
Dzialko MINOTOR, zlacze wejsciowe 
z kolnierzem, zlacze wyjsciowe 4,0” M.

OpisKod Waga

59.52 lb

Siłownik hydrauliczny

Stojak TRÓJNOŻNY

Działko do montażu 
na hydrancie

Elektryczny przewód teleskopowy

21151 Elektryczna rura teleskopowa 20” zlacze wejsciowe 3,0”; 
w zamówieniu nalezy podac wymiary kolnierza

 DZIAŁKA Z PODSTAWĄ 
KOŁNIERZOWĄ
I AKCESORIA
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