ELAFLEX termékek ismertetője
ELAFLEX tömlők
Az egyszerű víztömlőtől és szívó- és nyomótömlőktől a szuperflexibilis, kettősfalú gázvisszavezetéses, UV-álló és
teflonbetétes tömlőkig mindenféle ipari tömlő megtalálható az ELAFLEX termékskálán. Külön kifejlesztett ipari tömlő arzenált
tudunk ajánlani az ásványi olajok különféle típusaira, a vegyi anyagokra, lúgra, savra, oldószerekre, cseppfolyós gázra,
robbanásveszélyes anyagokra, élelmiszerekre, cementre, ivóvízre, ipari vízre, alkoholokra, gabonára, bitumenre és gőzre.

ELAFLEX tömlő és tartályautó csatlakozók
Mindenféle szabványos tömlő csatlakozót (tömlő csonkos) és tartályautó
csatlakozót tudunk ajánlani az ELAFLEX gyár termékskálájáról. Típusai lehetnek
NPT vagy BSP, ill. belső (hollanderes) és külső menetes, Storz, Kamlok, VK, MK,
élelmiszer-ipari, karimás vagy pedig csak szorítóbilincses csatlakozású. Anyaguk
lehet réz, alumínium, acél, rozsdamentes acél vagy polipropilén. 13 mm-től 200
mm-ig terjednek a belső átmérők. Az ELAFLEX termékskálán megtalálhatók a különböző átalakítók is, ha két különböző csatlakozót kellene
egymással összekötni. Rendelhetők még hegesztőtoldatok, vagonlefejtő csatlakozók, figyelőüvegek, csatlakozósapkák és -láncok,
csatlakozószerelő szerszámok. A csatlakozókhoz tartozó tömítések külön is kaphatók. A tömítés anyaga lehet perbunan, hypalon, viton, teflon
és poliuretán. A fő termékekből (tömlő csatlakozó, tartályautó csatlakozó, tömítés, sapka, lánc) és méretekből (NA50, NA80) állandó
raktárkészletet tartunk fent.

ELAFLEX gumikompenzátorok
Az egyszerű vízre alkalmazhatótól, a vegyipari kompenzátorokig mindenféle
csőösszekötő megtalálható az ELAFLEX gumikompenzátor termékskálán. Külön
kifejlesztett ELAFLEX gumikompenzátor termékeket tudunk ajánlani az ásványi
olajok különféle típusaira, a vegyi anyagokra, lúgra, savra, oldószerekre,
cseppfolyós gázra, robbanásveszélyes anyagokra, élelmiszerekre, cementre,
ivóvízre, ipari vízre, alkoholokra, gabonára, bitumenre és gőzre. Az ELAFLEX
gumikompenzátorok általános jellemzői, hogy anyagukban elektromosan vezetők
(106 Ohm), belső átmérőjük DN 25-1000 mm terjed, hőmérséklettartományuk
-40 °C és +210 °C között van, az üzemi nyomás 3 bartól 25 barig terjedhet.

ELAFLEX töltőpisztolyok
A benzinkúttechnikában a töltőállomásokon az egyik legszélesebb körben használt eszköz a töltőpisztoly, de
a repülőzéstechnikában és a vegyiparban is előfordul. Termékskálánkon elsősorban az ELAFLEX és a TODO
töltőpisztolyok szerepelnek. Kínálatunkban nem automata (ZV töltőpisztoly), automata (ZVA Slimline 2),
gázvisszaszívásos (ZVA Slimline 2 GR), nagy teljesítményű (ZVA 25, ZVA 32), cseppfolyós gáz (ZVG 2),
repülőgép- és vegyipari (ZVF, ZH) töltőpisztoly típusok szerepelnek. Az ELAFLEX töltőpisztolyok teljesítménye
50 l/perc és 650 l/perc között változhat. A töltőpisztoly kifolyócső anyaga lehet réz, alumínium vagy
rozsdamentes acél. A töltőpisztolyokat különböző kifolyócsőhosszal és átmérővel lehet rendelni. A töltőpisztolyok és alkatrészeik folyamatosan
kiszolgálása raktárunkról történik.
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