VÁLVULA PEDAL
SERIE 70 - 5/2 VIAS

Válvula Pedal sem Proteção Série 70
5/2vias Pedal/Mola Código W31200006012.
Além de oferecer a melhor relação custo benefício ao cliente, podemos ressaltar
as seguintes qualidades das válvulas da Série 70 ¼” pedal sem proteção.
As válvulas da série 70 1/4” com comando por pedal sem proteção estará
disponível na versão 5/2 vias Pedal/Mola.
Trabalham com ar comprimido com ou sem lubrificação, devido ao perfil
diferenciado da vedação interna e das características superficiais do "spool".
O corpo, antes de receber a pintura de
acabamento em epóxi, recebe um tratamento superficial "Níquel Químico" que
confere ao alumínio maior resistência a ataques químicos, salinização (salt-spray)
e intempéries.
Podem ser instaladas em qualquer posição e atuam com pressões de vácuo
até 10 ba. Vazão à 6 .bar de 1100 Nl/min,com delta P = 1 bar
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VÁLVULA PEDAL
SERIE 70 - 5/3 VIAS - CF

Válvula Pedal sem Proteção Série 70 5/3 vias
Pedal Autocentrante Centro Fechado
Código W31200006013.
Além de oferecer a melhor relação custo benefício ao cliente, podemos ressaltar
as seguintes qualidades das válvulas da Série 70 ¼” pedal autocentrante sem
proteção.
As válvulas da série 70 1/4” com comando por pedal sem proteção estará
disponível na versão 5/3 vias Pedal Autocentrante centro fechado.
Trabalham com ar comprimido com ou sem lubrificação, devido ao perfil
diferenciado da vedação interna e das características superficiais do "spool".
O corpo, antes de receber a pintura de acabamento em epóxi, recebe um
tratamento superficial "Níquel Químico" que confere ao alumínio maior resistência
a ataques químicos, salinização (salt-spray) e intempéries.
Podem ser instaladas em qualquer posição e atuam com pressões de vácuo
até 10 bar. Vazão à 6 bar de 1100 Nl/min,com delta P = 1 bar.
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VÁLVULA PEDAL
SERIE 70 - 5/2 VIAS

Válvula Pedal sem Proteção Série 70
5/2vias Pedal/Trava Código W31200006014.
Além de oferecer a melhor relação custo benefício ao cliente, podemos ressaltar
as seguintes qualidades das válvulas da Série 70 ¼” pedal/trava sem proteção.
As válvulas da série 70 1/4” com comando por pedal sem proteção estará
disponível na versão 5/2 vias Pedal/Trava.
Trabalham com ar comprimido com ou sem lubrificação, devido ao perfil
diferenciado da vedação interna e das características superficiais do "spool".
O corpo, antes de receber a pintura de
acabamento em epóxi, recebe um tratamento superficial "Níquel Químico" que
confere ao alumínio maior resistência a ataques químicos, salinização (salt-spray)
e intempéries.
Podem ser instaladas em qualquer posição e atuam com pressões de vácuo
até 10 bar. Vazão a 6bar de 1100 Nl/min, com delta P = 1 bar
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