
 Características 

  A. Válvula cónica aerodinâmica 
Design inovador da válvula permite um melhor fl uxo de ar sem gerar 
turbulência, reduzindo a quebra de pressão e garantindo uma passagem 
uniforme, resultando em menores custos de energia para o trabalhar do 
compressor.

B. Entrada ampla e design aerodinâmico
Permite um maior fl uxo de ar, reduzindo o atrito que leva à quebra de 
pressão.

C. Paredes lisas e ângulos suaves
Garante um fl uxo de ar ótimo, eliminando a resistência e o atrito que leva 
à quebra de pressão.

D. Mola da válvula fora do fl uxo de ar
É eliminado o grande obstáculo ao fl uxo de ar existente nos antigos 
racords, garantindo um fl uxo constante e ótimo sem quebra de pressão.

E. Área de pressão mínima
Menor área da válvula exposta ao fl uxo de ar assegura que é exercida 
menos pressão na ligação, garantindo que esta é mais estável e segura.

F. Ponteira entra diretamente na válvula
A extremidade do racord macho é selada com um o-ring dentro da 
válvula, garantindo que não há perca de pressão e que o risco de 
fugas derivado de esforços laterais e/ou desalinhamentos é eliminado. 
Nos racords antigos, o o-ring fazia pressão lateralmente, estando a 
extremidade do racord macho diretamente em contacto com o metal da 
válvula, originando sempre percas de pressão.

 G. Esferas de bloqueio em aço inoxidável
5 esferas garantem uma fi xação segura e dinâmica, evitando um desgaste 
prematuro dos racords e oferecendo uma maior resistência da ligação à 
vibração.

H. Racord macho em aço temperado
Torneamento de alta precisão e um perfi l estreito, garante um fl uxo de ar 
superior e inferior quebra de pressão.

I. Anel ergonómico texturado
Permite o engate e o desengate rápido com apenas 1 só mão, evitando o 
escorregar mesmo quando sujo com óleo.

J. Design hermético e estanque
Garante uma junção estanque, evitando  as percas de pressão durante o 
funcionamento

K. Elevado fl uxo
Resulta num elevado débito e num melhor desempenho da ferramenta 
eliminando o ponto de ligação como o ponto de quebra de pressão do 
sistema.
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   RACORDS PARA AR COMPRIMIDO SÉRIE 2000 

1.  Corpo
2. O-ring
3. Encaixe da válvula
4. Junta
5. Mola
6. Válvula

7. O-ring
8. Mola
9. Anel texturado
10. Anel encaixe
11. Esferas
12. Racord macho 
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