Hydrauliske stempelakkumulatorer
PMC PAC og PMC PAS

Nyhedsbrev 8-2013

PMC Group har udviklet 2 nye stempelakkumulatorserier;
PMC PAC og PMC PAS, med nem tilslutning af nitrogen flasker
og med visuel lineærtransducer.
Serie PMC PAC
• Stål stempelakkumulatorer med arbejdstryk op til 350 bar
• Størrelse fra 0,2 - 400 liter, udv. diam. fra ø50 - ø250 mm
• Egnede til mobile systemer inden for industrien samt
energi- og offshore/marinesektoren
• Temperaturområde fra – 20°C til + 80°C
• Maling C3 høj, eller efter kundeønske
Serie PMC PAS
• Rustfrit stål stempelakkumulatorer, arbejdstryk op til 350 bar,
• Størrelse fra 0,2 - 400 liter, udv. diam. fra 50 - 250 mm
• Specielt egnede inden for Offshore og Marinesektoren
• Anvendes i applikationer til støddæmpning, bremsesystemer
og backup
• Tåler temperaturer fra – 20°C til + 80°C
• Maling C3 høj
Bag designet ligger mere end 30 års erfaring.

Bestil yderligere information på info@pmctechnology.dk, eller besøg vores stand nr. 9856 hal M på HI messen
fra den 3.-6. september 2013.
Du modtager denne e-mail som kunde hos PMC Technology. Ønskes PMC’s produktinformation ikke længere fremsendt, venligst mail: info@pmctechnology.dk

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.
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