Systém rozvodu stlačeného
vzduchu QUICK LINE
Systém rozvodu QUICK LINE, italské společnosti AIRCOM, přináší řadu výhod při řešení distribuce stlačeného vzduchu. Jedná se o systém z kvalitních materiálů s vynikající odolností proti korozi a nárazům, který je
možné realizovat rychle, efektivně a bez nutnosti pořizování dalších nákladných pomůcek. Lze jím realizovat
komplexní rozvody, díky široké nabídce různých velikostí a distribučních prvků.

Do systému QUICK LINE patří zejména tyto prvky:

Hliníkové trubky
● ∅16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,
80 a 110 mm
● modrá, šedá a zelená barva

Hliníkové spojovací prvky
● ∅20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 a 110 mm
● hliníkové odlitky s povrchovou úpravou

Plastové spojovací prvky
● ∅20, 25, 32, 40, 50, 63
● materiál: technopolymer PA6
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K dispozici je i celá řada dalších prvků, jako např. odbočky, rozdělovací kusy, ručně nebo pneumaticky uzavírané ventily, úchytky a držáky, bezpečnostní rychlospojky a další. Podrobnosti najdete na našich internetových
stránkách na adrese http://www.stranskyapetrzik.cz, nebo si vyžádejte si kompletní katalog systému QUICK
LINE. Naši odborníci Vám rádi pomohou vybrat a navrhnout takový systém rozvodu, který bude splňovat
všechny Vaše požadavky. Cena Vás jistě mile překvapí!

Systém rozvodu stlačeného
vzduchu QUICK LINE
Příklad rozvodu vzduchu systémem Quick Line s hliníkovými spojovacími prvky
Spojka

Přípojka

Koleno 90°

Systém Quick Line je
● jednoduchý a rychlý
● flexibilní a vysoce kompatibilní
● bez ztráty tlaku v potrubí
● odolný proti korozi

T spojka

Rozvodná kostka

Objímka

Příklad rozvodu vzduchu systémem Quick Line s plastovými spojovacími prvky
Systém Quick Line je
ideálním řešením pro tvorbu rozvodů stlačeného vzduchu a jiných
tekutin, díky možnosti okamžitémo
připojení, rozšíření a jednoduchému
použití.

Přípojka

T spojka

Koleno 90°

Spojka
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Rozvodná kostka

