
DZIALKO MERCATOR 3000
Natezenie przeplywu: 
1000 GPM przy 100 psi – 3000 l/min przy 7 barach

oRegulacja w plaszczyznie poziomej: 360
o oRegulacja w plaszczyznie pionowej: +80  do -60

Blokada obrotu w plaszczyznie pionowej i poziomej
Smarowniczki
Przewód wodny 3,0” z ozebrowaniem przeciwwirowym
Wykonane glównie ze stali nierdzewnej 10-8 AISI316L
Wytrzymala konstrukcja, zabezpieczona przed korozja, 
dzialaniem wody morskiej i srodków pianotwórczych
Kolnierz lub zlacze wejsciowe 2,5” / wyjsciowe 2,5”

3487
Dzialko MERCATOR z kolnierzem 
lub zlaczem wejsciowym 2,5” / wyjsciowym 2,5”

9771
Dzialko MERCATOR z wylotem gladkim, z kolnierzem 
lub zlaczem wejsciowym 2,5” / wyjsciowym 2,5”

OpisKod

DZIAŁKO GEARATOR 9000
Natężenie przepływu: 3000 GPM przy 100 psi – 9000 l/min przy 7 barach

oRegulacja w płaszczyźnie poziomej: 360
o oRegulacja w płaszczyźnie pionowej: +80  do -80

Blokada obrotu w płaszczyźnie pionowej i poziomej
Smarowniczki
Przewód wodny 4,0” z ożebrowaniem przeciwwirowym
Zasięg strumienia w płaszczyźnie poziomej do 328 stóp – 100 m
Wykonane głównie ze stali nierdzewnej 10-8 AISI316L
Wytrzymała konstrukcja, zabezpieczona przed korozją, 
działaniem wody morskiej i środków pianotwórczych
Złącze wejściowe z kołnierzem, kołnierz lub złącze wyjściowe 4,0”

12586
Działko GEARATOR w komplecie
z rurą wodno-pianową

OpisKod

DZIAŁKO GEARATOR 3000
Natężenie przepływu: 1000 GPM przy 100 psi – 3000 l/min przy 7 barach

oRegulacja w płaszczyźnie poziomej: 360
o oRegulacja w płaszczyźnie pionowej: +80  do -80

Blokada obrotu w płaszczyźnie pionowej i poziomej
Smarowniczki
Przewód wodny 3,0” z ożebrowaniem przeciwwirowym
Wykonane głównie ze stali nierdzewnej 10-8 AISI316L
Wytrzymała konstrukcja, zabezpieczona przed korozją, 
działaniem wody morskiej i środków pianotwórczych
Złącze wejściowe z kołnierzem, złącze wyjściowe 2,5”

0390
Działko GEARATOR w komplecie z automatyczną głowicą Master 
Stream, z lub bez systemu automatycznej regulacji strumienia

OpisKod
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 DZIAŁKA Z PRZYŁĄCZEM 
KOŁNIERZOWYM

ze stali nierdzewnej

9771
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