
 Para uma ligação rápida e segura de 
mangueiras, sistemas e equipamentos 
de ar comprimido. 

 Maior desempenho dos equipamentos 
e menor gasto de energia
 Evolução tecnológica face aos tradicionais 
racords de ar comprimido que garante um muito 
superior fl uxo de ar e uma menor perca de 
pressão.

 Fluxo de ar continuo e estável na 
totalidade do sistema
 Elimina o problema da ligação como o ponto 
fraco de perca de pressão do sistema.

Menor perda de pressão derivado a 
racords deformados e aumento da 
vida útil do racord
Racords produzidas em aço e aço temperado 
para uma maior resistência e durabilidade.

 Elevada resistência à corrosão mesmo 
nas condições mais extremas
 Exterior dos racords cromado, niquelado ou 
galvanizado.

 Redução do perigo de danos ao 
sistema e às ferramentas devido à 
entrada de impurezas e sujidades do 
exterior
 Fabricado com um anel interior central de 
grandes dimensões e uma mola no difusor de 
fl uxo que garante a estanquicidade da ligação.

 Máxima resistência da ligação às 
pressões e às oscilações
 5 esferas de aço inoxidável garantem uma 
fi xação segura.

 Simples e rápida utilização
 Engate e desengate com apenas uma mão, 
mesmo quando sujas de óleo.

 Fixação rápida dos racords
 Racords automáticos permitem uma montagem 
diretamente no tubo sem necessidade de 
fi xações adicionais.

 Garantia de um fl uxo de ar ótimo na 
totalidade do sistema
 Família de produtos completa cobre todo o tipo 
de necessidades de ligações de ar comprimido.
 

Dados técnicos
Pressão de trabalho 35 bar

Resistência térmica -40ºC a 120ºC

Fluxo de ar a 6 bar 2100 l/min.
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   RACORDS PARA AR COMPRIMIDO SÉRIE 2000 

 Série 2000 

 Rendimento 97% 
 5,9 bar 

 Racords "tradicionais" 

 Rendimento 75% 
 5 bar 

 6 bar 

 6 bar 

 Dimensões das roscas (escala 1:1) 

 R 1/2" (19/21 mm)  R 3/8" (15/17 mm)  R 1/4" (11,5/13 mm) 


