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AZ EUROFLOW RT KERESKEDELMI HÍRLEVELE

ÚJ TERMÉKEK
AZ EUROFLOW
KÍNÁLATI
PALETTÁJÁN
Örömmel számolunk be mindig
arról, ha lehetőségünk nyílik
cégünk termékválasztékának
bővítésére. Örömünk most három
szoros, mert három vadonatúj
termékcsaládot is tudunk kínálni
Partnereinknek.

Csatorna akna fedlap
EUROFLOW tervezés és gyártás
vevői igények alapján:
l D 400 kN terhelhetőség
l EN124 szerint
l 600 mm szabad belső átmérővel
l NAGY FORGALMÚ UTAKRA,
DINAMIKUS IGÉNYBEVÉTELRE
l fedél és keret: GGG 50 ISO 1083 500
– 7 fokozatban
l fedél és keret csillapító betét nélkül,
megmunkált illeszkedő felületekkel
l keret külső átmérő 825 mm,
az aknához való rögzítési lehetőséggel
l keretmagasság: 130 mm, súly: cca. 80 kg
l FCSM Rt. műszaki előírásoknak megfelel
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KEULAHÜTTE
KEULAHÜTTE tűzcsapOK
A német KEULAHÜTTE KRAUSCHWITZ
öntöde eddig is színvonalas beszállítója
volt az Euroflow Rt-nek gömbgrafitos
öntöttvas vízépítési idomai és csapózárai
révén. A múlt év során a gyár új tűzcsap
fejlesztéseivel rukkolt elő. A család három
tagja: modern kivitel öntöttvas- és acélcső
házzal, valamint óvárosi kivitel. Mindhárom
típus rendelkezik a Belügyminisztérium
hazai forgalmazási engedélyével, valamint
a különlegesen megerősített, epoxy alapú
poliészter bevonattal, mely 100%-ban
UV-álló, így semmi akadálya annak, hogy
közútjainkon, tereinken megjelenjenek a
jellegzetes formavilágú, egyedi kialakítású
KEULAHÜTTE tűzcsapok.

Referencia: Debreceni Vízmű Rt. vízhálózati üzem telephelye

eLEKTROFITTING
ÉS GYORSKÖTÉS
MEGOLDÁSOK
F ELSŐ F OKON

Egyszerűen jó! PLASSON

Hosszas várakozás után megjelent Magyar
országon is a világ három legnagyobb elektro
fitting gyártójának egyike, az izraeli PLASSON
cég, az Euroflow Rt. hazai képviseletében.
A termékválaszték része a komplett idomcsaládon
kívül az a szerszám- és hegesztőgép sorozat is, mely
a teljes polietilén csőhegesztés-technológiához
elengedhetetlen. A gyártmánycsalád különlegessé
gei a (a teljesség igénye nélkül): a gömbcsuklóval
összekötött két elektrofitting, mely szöghibával
illeszkedő, vagy kitérő helyzetű csövek kötésénél
rendkívül hasznos, illetve a PLASSON által kifejlesztett „FUSAMATIC” hegesztés technológia,
mely során (egy különleges érintkező által) a
hegesztőgép úgy ismeri fel a hegesztendő elektro
fittinget, hogy még vonalkód leolvasásra sincsen szükség. (Természetesen a „hagyományos”
hegesztési technológiák, azaz a manuális, illetve
vonalkód-leolvasáson alapuló felismerés továbbra
is alkalmazható.)
Ugyancsak a PLASSON cég termékcsaládja a
mechanikus, szorítógyűrűs csőkötések csoportja,
mely egyszerű, ugyanakkor megbízható kötést
kínál polietilén csövek számára.

Wasser Berlin
2006. április 3–7.

EUROdrant tűzcsap magyar kivitel.
Mario MACKOWIAK úr
a Keulahütte GmbH ügyvezetője
és Bojkó Gábor az Euroflow Rt.
vezérigazgatója

„A foci VB
tűzcsapja”

Tisztelettel köszönjük minden kedves
Vendégünknek a Wasser Berlin-en
kiállító beszállítóinknál történő
látogatást! Reméljük hasznos
újDonságokkal és felejthetetlen
élményekkel tértek haza.

Biztonságosan
a föld alatt is…

Belvárosi
igényesség…

Keulahütte
GmbH

AVK International GmbH
Az AVK Int.A/S Standja.
Igényesség minden téren…

Von Roll Hydrotech SA

HÍVJON MINKET INGYEN!

06-80/379-223

Hívja cégünket most, hogy regisztrálhassuk a fenti szolgáltatásra!

