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IFD / IFU - Pneumatikhand
Patenterade gripdon - Serie IFD / IFU
Gripdonet används för invändig greppning av håligheter.  
Systemet är speciellt lämpat till plast- samt förpackningsindustri.  
Gripdonen finns att erhålla i flertalet utförande.  

Två olika material EPDM samt Silikon med olika temperaturegenskaper.  
Invändig greppning från Ø8 – 85mm
Produkten finns även i en version för t.ex provtryckning av kärl.  
(Separat vakuum / luftkanal)
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Beställ vår nya 
produktöversikt!

Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

Bästa möjliga partner gör skillnad

Produktöversikt
Vi skickade ut vår nya 180-sidiga produktöversikt i slutet av 2007.  
Har Ni inte erhållit den och vill ha ett exemplar - kontakta oss via telefon / 
mail eller vår hemsida och beställ ditt exemplar.



Svivelkopplingar
AIRTEC Pneumatic Sweden har ett stort sortiment av olika typer av  
svivelkopplingar. Från vanliga raka och vinklade push-in varianter till  
multisvivlar för upp till åtta anslutningar. Varvtal upp till 1200rpm
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Prova gärna vår
webbshop!

Bästa möjliga partner gör skillnad

RC - Rak svivel
rör dia Ø4 - 12mm

RL - Vinkel-svivel
rör dia Ø4 - 12mm

RHF / RHS 
Rak svivelkoppling

inv/utv, utv/utv

RB - Multisvivel 
4 - 8st anslutningar

Hexagonala Minicylindrar
Vi lanserar vår nya serie hexagonala minicylinder Serie HMA.  
Kolvstången är hexagonal (6-sidig) och har en speciell tätning i nosen.  
Detta gör att ni får en vridsäkrad kolvstång på samma yta som en mini- 
cylinder. Vi lansererar serien från diameter Ø16 - 25mm med slaglängder 
som standard upp till 500mm.  
Övriga varianter och slaglängder mot förfrågan


