
fig 300      schuifafsluiter messing fig 302     schuifafsluiter brons fig 304     schuifafsluiter inox fig 306      siroopkraan pn16
max. druk 16 bar tot 2”, 10 bar boven 2” max. druk 16 bar tot 2”, 10 bar boven 2” max. druk 16 bar bij 120˚C 1/2” - 2” : messing
  max. druk 10 bar bij 180˚C 2” - 2 1/2” : gietijzer
 temp. : -10˚C/+110˚C  temp. : -10˚C/+110˚C temp. : -30˚C/+180˚C 
1/4”- 4” bsp 1/4”- 4” bsp 1/2” - 2” bsp      
niet-stijgende spindel en handwiel niet-stijgende spindel en handwiel niet-stijgende spindel en handwiel 
fig 301 : PN20  1/2” - 4” bsp  PTFE dichtingen 
fig 300NPT : 3/8” - 4” npt schroefdraad  fig 304NPT : 1/2” - 2” NPT 
fig 301NPT : PN20 1/2” - 4” npt  
 

fig 354      schuifafsluiter in inox PN10      schuifafsluiters ansi 800 lbs kettingwielbediening inbouwgarnituur voor fig 334
fig 355      schuifafsluiter in inox PN16 fig 325 : staal   3/8”-2” npt schroefdraad  verlengspindel
fig 356      schuifafsluiter in inox PN25 fig 325bsp : staal   3/8”-2” bsp schroefdraad kettingwiel / ketting en kettinggeleider PVC beschermingsbuis
                DN15 - DN600 fig 326 : staal   3/8”-2” SW laseinden  straatpot
temp. : -30˚C/+400˚C max. 138 bar  temp. : -20˚C/+440˚C  T-sleutel met haak
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel   
 fig 327 : inox 316   3/8”-2” npt schroefdraad  
 fig 328 : inox 316   3/8”-2” SW laseinden  
 max. 138 bar  temp. : -30˚C/+440˚C 
 

fig 330      schuifafsluiter PN10 fig 330P     schuifafsluiter PN10 fig 334     schuifafsluiter PN16 fig 331      snelsluit-schuifafsluiter PN10
huis gietijzer GG25 - GJL-250 huis gietijzer GG25 - GJL-250 huis nodulair gietijzer GGG50 / epoxy coating huis gietijzer GG25 - GJL-250
messing afdichtingsring / inox spindel bronzen dichting en spindel EPDM rubber beklede schuif messing afdichtingsring
max. druk 10 bar tot dn150 / 6 bar hoger voorzien van standaanduiding flenzen PN10/16 
                DN40 - DN300                 DN40 - DN400          DN40 - DN600                 DN40 - DN300       
temp. : -10˚C/+120˚C temp. : -10˚C/+120˚C temp. : -10˚C/+110˚C temp. : -10˚C/+120˚C
inbouwlengte DIN 3202 F4 inbouwlengte DIN 3202 F4 inbouwlengte DIN 3202 F4 inbouwlengte DIN 3202 F4
niet-stijgend handwiel en spindel niet-stijgend handwiel en spindel niet-stijgend handwiel en spindel 
  fig 334NBR : NBR rubber beklede schuif
 

fig 340I      schuifafsluiter PN10 fig 370F4     schuifafsluiter PN10 fig 370     schuifafsluiter PN16 fig 375      schuifafsluiter 150 lbs
huis gietijzer GG25 - GJL-250 huis staal GS-C25 fig 371     schuifafsluiter PN25 huis staal ASTM A216’WCB
inox afdichtingsring / inox spindel inox dichting en spindel fig 372     schuifafsluiter PN40 Trim F6
max. druk 10 bar tot dn150 / 6 bar hoger flenzen PN10 fig 373     schuifafsluiter PN63 flenzen volgen ANSI 150 LBS
                DN40 - DN400                 DN40 - DN400 fig 374     schuifafsluiter PN100                 2” - 12”       
temp. : -10˚C/+120˚C temp. : -20˚C/+425˚C huis staal GS-C25         DN40 - DN400 temp. : -10˚C/+400˚C
inbouwlengte DIN 3202 F4 inbouwlengte DIN 3202 F4 inbouwlengte DIN 3202 F5 
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel niet-stijgend handwiel en stijgende spindel niet-stijgend handwiel en stijgende spindel fig 376 : 300 lbs
fig 342 : huis in nodulair gietijzer GGG50  temp. : -20˚C/+425˚C
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