PISTOLVENTILER

TODO® PISTOLVENTILER
TODO ® pistolventiler är konstruerade för att
på ett enkelt sätt leverera stora volymer av
dieselolja med hög säkerhet.
Slitstark, gjuten aluminiumkropp, kraftig svivel
och robust handtag gör att denna pistolventil
är driftsäker och har lång livslängd.

PISTOLVENTILER

language

EGENSKAPER
• Samtliga modeller kan fås med eller utan mottrycksventil.
• Säkerhetsspärr gör att handtaget alltid är låst i stängt läge.
• Synglas som tillval.
• Högt ﬂöde och enkel att använda.
• Kultätning i PTFE som standard.
• TODO-SNAP noskoppling monterad vid begäran.

TEKNISKA DATA
Storlekar:
Material:
Tätningar:
Arbetstryck:
Testtryck:
Anslutning utlopp:
Anslutning inlopp:

1½" (DN 40).
Aluminium.
PTFE, FKM (Viton®)
PN 10 bar.
15 bar.
Invändig/utvändig gänga, Kamlock, TW, TODO-SNAP.
Invändig/utvändig gänga.

VIton® är ett registrerat varumärke hos DuPont Performance Elastomers.

CERTIFIKAT / GODKÄNNANDEN
Tillverkad enligt EN ISO 9001:2000
Följer EN97/23/EC (Tryckkärlsdirektiv, PED)

PISTOLVENTILER

SORTIMENT PISTOLVENTILER

Pistolventil med TW koppling
i utloppet

Pistolventil med utvändig
gänga i utloppet

Pistolventil med invändig
gänga i utloppet

SPECIAL / TILLBEHÖR

45º aluminiumböj med TODO-SNAP

TODO-SNAP med
invändig W2”-7 gänga

Synglas med W2"-7
eller R2" gänga

Noskoppling med
förlängd mutter

Plugg med handtag

Utloppsrör

Kopplingsnyckel

Verktyg för byte
av noskoppling
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TODO® PRODUKTÖVERSIKT
TODO-MATIC®

TODO-GAS® TODO-GAS® kopplingarna är speciellt konstruerade för säker hantering av LPG i både vätskeoch gasform. Kopplingarna är tillgängliga i rostfritt stål och mässing med gäng- eller ﬂänsanslutning.
Lika enkel att använda som TODO-MATIC ® kopplingarna.
Storlekar: 1" (DN 25), 2" (DN 50) och 3" (DN 80).
TODO® SLANGBROTTSVENTIL Designad för att förhindra spill och skador på utrustning om föraren
kör iväg under lastning/lossning. Vid överbelastning bryts kopplingen isär, ventilerna stängs och ﬂödet stoppas.
Mycket högt ﬂöde / låg tryckförlust.
Storlekar: 2" (DN 50) och 3" (DN 80).
TODO-45 FLYGKOPPLINGAR Tillverkade enligt ISO 45 standard. Tankdel i aluminium med kopplingsﬂäns i rostfritt stål. Slangdelen är baserad på samma teknik som TODO-MATIC® kopplingarna, men med kopplingsänden anpassad för ISO 45. För första gången ﬁnns ett ekonomiskt alternativ till den vanliga ISO 45 slangdelen som
används för överföring av ﬂygbränsle.
TRYCKTÄTA SÄKERHETSLOCK

Speciellt framtagna för att öka säkerheten för operatören samt
säkerställa så att obehöriga ej kan komma åt innehållet i tanken. Utformad i nära samarbete med ledande kemiföretag, erbjuder det trycktäta säkerhetslocket överlägsna säkerhetslösningar jämfört med dagens alternativ.
Storlekar: 2" (DN 50) till 4" (DN 100).

KULVENTILER Kulventiler i aluminium är pga sin låga vikt ﬂitigt använda av tankbilsindustrin. De används
också i en rad olika applikationer inom smörjoljeindustrin. Ett brett sortiment av ﬂänsaslutningar är tillgängliga och
den enkla konstruktionen möjliggör snabb och enkel service. Samtliga storlekar kan utrustas med luftstyrda vriddon,
dubbelverkande eller fjäderretur. Storlekar: 2" (DN 50) till 4" (DN 100).
PISTOLVENTILER

TODO ® pistolventiler är designade för att på ett enkelt sätt leverera stora volymer med
hög säkerhet. Slitstark, gjuten aluminiumkropp, kraftig svivel och robust handtag gör att denna pistolventil är driftsäker och har lång livslängd.
Storlek: 1½" (DN 40).

API KOPPLINGAR

TODO ® API tank- och slangdelar är tillverkade enligt standard API RP 1004. TODO ® API
slangdel är designad för högt tryck med fem klämhakar för extra styrka samt två spärrhakar för ökad säkerhet.
TODO ® API tankdelar är tillgängliga med eller utan handtag och synglas.
Storlek: 4" (DN 100).

SVIVLAR Ursprungligen utvecklade som en del av våra mindre TODO-MATIC® kopplingar för att sedan utvecklas
till en egen produkt. Framförallt används dessa för att undvika onödigt slitage på slang p.g.a. olika vridmoment (en av
de vanligaste orsakerna till slangläckage).
Storlekar: ¾" (DN 19) till 4" (DN 100).
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Det självklara valet för säker hantering av miljöfarliga, skadliga eller värdefulla vätskor.
TODO-MATIC ® droppfria kopplingar är tillgängliga i aluminium, mässing eller rostfritt stål 316L.
Speciallegeringar som Hastelloy C-276 på begäran.
Storlekar: 1" (DN 25) to 6" (DN 150).

