
Dýzy na čistenie nádrží

Sada so vzduchovými dýzami

Súprava na chladiacu a reznú kvapalinu

Sada s blokom rozdeľovača

Možnosť dodania
plastových závitových 
prechodiek
na prepojenie ďalších 
typov dýz!

Flexibilné článkové rozvody
Legrom VARIO SYSTEM® s dýzami LECHLER

Informácie na www.hennlich.sk                    Vyžiadajte si katalóg, infá a CD

Kontakt:

www.hennlich.sk/dyzy

KompenzátoryUmožněte trubkám pohyb

Informace na www.hennlich.cz                    Vyžádejte si katalog, infa a CD

Kontakt:

yyyddro-tteeeccchh
wwwwwww...hhhhheennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlich.cz/hhhyyy
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Tkaninové kompenzátory – DPro komíny, kouřovody, odvody spalin apod.Využití v hutnictví, výrobě energií, cementárnách a mnoha jiných 
průmyslových odvětvíchKompenzace tepelných roztažností, mechanického a akustického 
namáhání nebo vibrací Vysoká chemická odolnost, tvarová stálost a odolnost proti 
deformacím
Vyrábí se na bázi syntetických, křemičitých nebo nerezových tkanin
Nepřenášejí na připojené potrubí žádné reakční síly - jsou pohyblivé
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Přesné trysky
Kvalita ukrytá v kapce

■ pohon a mazání rozstřikovanou kapalinou■ úzký energický paprsek■ intenzivní čištění vnitřního prostoru nádrží ve všech směrech
■ doporučený tlak kapaliny 2 - 3 bar u větších typů 2,5 - 5 bar
■ čištění nádrží do  průměru max. 16 m
- oplach lahví před plněním v nápojové technice- čištění nádrží ve farmaceutickém průmyslu- čištění vnitřních prostorů železničních cisteren

TANKOVÉ ČISTICÍ TRYSKY
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HENNLICH s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Miletičova 16

821 08 Bratislava
Tel: +421 2 5020 - 2510

Mobil: +421 911 908 892
Fax: +421 2 5020 2520

Sídlo spoločnosti:
Na Bystričku 16

036 01 Martin HENNLICH

 Komplexné riešenia pre priemysel

HENNLICH s.r.o.HENNLICH s.r.o.
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s dýzami pre rozstrek 
kvapaliny v tvare plného 

kužela

s dýzami pre rozstrek
kvapaliny v tvare 
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kvapaliny 

v tvare plochého lúča

Výhody:
možnosť požitia rozvodu 
v kombinácii
s pneumatickým ventílom

typ 212

typ 136, 156

typ 632, 612

typ 686

typ 544

typ 600.326

s dýzou 600.130.56.AC

typ 679

typ 548

typ 688, 689

typ 652, 656

typ 684

typ 468, 460, 422

typ 216

typ 302

Aplikácia: v kombinácii 
s bezúkvapovým ventílom

... veľa ďalších možností 

a kombinácií !

www.hennlich.sk/dyzy

Flexibílne článkové rozvody od firmy Legrom umožňujú 
nastavenie a fixáxiu dýzy v požadovanej polohe. Pri mnohých 
aplikáciách je technicky veľmi náročné nastavenie dýzy 
a zacielenie lúča na požadované miesto ostreku. Pre tieto 
aplikácie je vhodné použitie VARIO SYSTÉM®. 

VARIO SYSTEM® možno použiť vďaka tuhosti a tesnosti 
jednotlivých článkov ako pre kvapaliny, tak aj pre stlačený vzduch.

VARIO
SYSTEM  

®


