Sikre og miljøvenlige CT-koblinger
Nyhedsbrev 6-2013

Hermed præsenteres den nye rustfri stål clean-break
lynkobling, fra Walther Präzision.CT-serien kan bruges
til stort set alle medier- sikkert og yderst miljøvenlig.,
der forbinder stort set alle medier - sikkert og yderst
miljøvenligt.

Områder hvor vores kunder har anvendt CT-serien:
• Den mekaniske- og hydrauliske industri
• Kemi- og medicinalindustrien
• Fødevare- og procesteknikindustrien

Nye produktvarianter, som vi har udviklet til vores
Kundernes erfaringer og tilbagemeldinger bekræfter kunder:
• Den store nominel bredde DN 19 fås nu også
CT-seriens fortræffeligheder og fordele.
med ringhåndtag
•
Alle størrelser kan desuden håndtere medier såTekniske fordele, som har ført til kundernes valg af
som olie, fedt eller silikone
CT-koblinger:
• Den automatiske låsemekanisme sikrer en hurtig • CT-nødudkobling: Kobling DN 19 med Clean
Break-teknologi som den pålidelige sikkerhedsanog sikker tilkobling
ordning mellem stationære tanke og transportable
• Meget lavt trykfald grundet det unikke design.
tanke
Der efterlades kun en minimal tynd oliefilm ved
frakobling, designet gør CT-serien yders miljøvenlig
• Specielt kundetilpassede gevindtyper kan leveres
• CT-kobling fås selvfølgelig også i ATEX-design og
overholder TA-regulativet

Bestil yderligere information på info@pmctechnology.dk, eller besøg vores stand nr. 9856 hal M på HI messen
fra den 3.-6. september 2013.

PMC Technology A/S er en del af den førende nordiske hydraulikkoncern PMC Group, som ud over de nordiske lande også har virksomheder i Kina, USA, Indien, Qatar og
Polen. Virksomheder, som også gennem PMC Technology A/S står til rådighed for vores kunder og divisioner. I Danmark er der ca. 175 medarbejdere primært i Søborg og
Esbjerg.
Selskabet har tre kundefokuserede divisioner, som hver især besidder en unik og specifik faglig kompetence:
PMC Windsyn betjener alle koncernens kunder, danske som internationale, inden for Wind Power Energy.
PMC Technology betjener alle industrikunder med hydrauliksystemer, komponenter mv. Kunderne er dels danske industrikunder, dels internationale OEM kunder.
PMC Hydropower betjener alle danske og internationale offshore og maritime kunder samt kunder med behov for service og vedligeholdelse.

Ring 75 14 44 44

