Torneiras Dispensadoras FLUXX®
Série AH 13

Torneiras Dispensadoras FLUXX® AH 13 mm

As inovadoras Torneiras Dispensadoras FLUXX® permitem o transvase rápido, fácil e limpo de líquidos,
sem golfadas, para uma variedade de recipientes.
A saída estreita possibilita uma dosagem precisa e limpa –
sobretudo em frascos com gargalos roscados pequenos.

Linha de produtos abrangente

Nossas Torneiras Dispensadoras FLUXX® são adequadas
para todos os tipos de recipientes, como frascos, galões,
tambores e recipientes intermediários para granel, de tamanhos de rosca comuns de DIN 38 a DIN 61.

Sistema de ventilação único

As excelentes propriedades de fluxo baseiam-se no incomparável sistema de ventilação da SABEU que confere
uma alta taxa de fluxo superior a 1,5 L / min às Torneiras
Dispensadoras FLUXX® da série AH 13.

Vantagens
Escoamento fácil, rápido e limpo, sem golfadas
 Disponível para todos os tamanhos de rosca comuns
 Borda de gotejamento para uma dosagem precisa
 Fácil operabilidade proporcionada pelo movimento
suave da alavanca
 Transvase cômodo graças à saída chanfrada
– mesmo em gargalos estreitos
 Altas taxas de fluxo
 Resistência a várias substâncias químicas
 Próprio para consumo humano conforme a
legislação alimentar

Aplicações

Sem vazamentos

As Torneiras Dispensadoras FLUXX® possuem elevada
Estanqueidade, mesmo em contato com produtos químicos
agressivos e líquidos fortemente infiltrantes.

Declaração de conformidade

Todas as matérias-primas e aditivos empregados no processo de produção são próprios para consumo humano
de acordo com a legislação alimentar, bem como do ponto
de vista fisiológico, e atendem às normas UE 10/2011 e CE
1935/2004 e ao Código alemão relativo a gêneros alimentícios e rações para animais.

Transvase principalmente de:
Alimentos líquidos
 Produtos de higiene
e cuidados
 Detergentes
Agroquímicos
 Lubrificantes, óleos de
motor e engrenagem
 Produtos químicos
industriais
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Dimensões

AH 13/61
para rosca DIN 61

406 133

200 unidades

Ø A = 55,6 mm / Ø B = 60,5 mm
P = 6 mm (Passo)

AH 13/51
para rosca DIN 51

405 133

250 unidades

Ø A = 50,2 mm / Ø B = 54,8 mm
P = 5 mm (Passo)

AH 13/50
para rosca DIN 50

405 232

250 unidades

Ø A = 46,1 mm / Ø B = 50,1 mm
P = 4 mm (Passo)

AH 13/45
para rosca DIN 45

404 133

650 unidades

Ø A = 41,0 mm / Ø B = 44,6 mm
P = 4 mm (Passo)

AH 13/40
para rosca DIN 40

403 133

750 unidades

Ø A = 38,8 mm / Ø B = 42,2 mm
P = 4 mm (Passo)

AH 13/38
para rosca DIN 38

402 144

750 unidades

Ø A = 36,1 mm / Ø B = 37,9 mm
P = 3 mm (Passo)

Descrição

Figura

Personalizações do produto (Inscrições / Gravações com o logotipo da empresa, p.ex.) estão disponíveis a pedido.

Cores

Carcaça, tampa de cobertura, tampa
redutora, adaptador:

Polietileno (PE)

Alavanca, porca de capa:

Polipropileno (PP)

Anel de vedação para porca de capa:

EPE

Porca de capa:

Vermelho / Preto

Alavanca, tampa de cobertura:

Vermelho

Carcaça, adaptador, tampa redutora:

Natural

Outras cores estão disponíveis a pedido.

Resistência química

Não podemos garantir uma resistência química integral em aplicações específicas.
Recomendamos o teste individual nas aplicações do cliente antes de usar.
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