
SYSTEMY 
PODAWANIA 

KLEJU 
LDG - MDG zbiorniki ciśnieniowe  

Zbiorniki ciśnieniowe LDG i MDG wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar. 

Pojemności zbiorników wynoszą od 1 do 42,5 litra. Zbiorniki wyposażone są w regulator ciśnienia z manometrem, zawory 

kulowe wejściowe/wyjściowe i zawór bezpieczeństwa. Pokrywa zbiornika jest zdejmowana umożliwia to kontrolę oraz 

czyszczenie i uzupełnianie zbiornika. Zbiorniki mogą być wyposażone w filtr ze stali nierdzewnej, który usunie wszelkie 

zanieczyszczenia znajdujące się w zastosowanym kleju. Każdy zbiornik posiada certyfikat CE. 

Zawory kulowe 

Zawór bezpieczeństwa 

Regulator ciśnienia  
z manometrem  

APLIKACJE MEDIUM OPCJONALNIE 
opakowania 

przetwarzanie papieru 

case maker 

przemysł drzewny 

montaż 

27 

filtr cieczy  
 

czujnik poziomu 

płaszcz grzewczy 

mieszadło 

 

kleje 

tusze 

farby 
 

ciecze o niskiej lepkości 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LDG 

kod  opis  

LDG5 zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej 
Pojemność 3,5 litra 
Maksymalne ciśnienie 6 bar 
Regulator ciśnienia powietrza z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Certyfikat CE 
 

V4405160013 

kod  opis  

LDG10 zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej 
Pojemność 9 litrów 
Maksymalne ciśnienie 6 bar 
Regulator ciśnienia powietrza z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Certyfikat CE 
 

V4410160013 

kod  opis  
LDG20 zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 15 litrów 
Maksymalne ciśnienie 6 bar 
Regulator ciśnienia powietrza z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Certyfikat CE 
 

V4420160013 

dostępne opcjonalnie  

kod  opis  
Filtr Y ze stali nierdzewnej przłączę 1/2” z 
wymiennym wkładem, maksymalne 
ciśnienie 100 bar  
 
Czujnik poziomu cieczy 1/8” 
 

K95518600 

A19910000 
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MDG 

kod  opis  

MDG1 zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 1 litr 
Maksymalne ciśnienie 6 bar 
Regulator ciśnienia powietrza z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Certyfikat CE 
 

V4012160013 

kod  opis  

MDG22 zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 19,5 litra 
Maksymalne ciśnienie 6 bar 
Regulator ciśnienia powietrza z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Certyfikat CE 
 

V4432160013 

kod  opis  
MDG45 zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej 
Pojemność 42,5 litra 
Maksymalne ciśnienie 6 bar 
Regulator ciśnienia powietrza z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Certyfikat CE 

V4424160013 

dostępne opcjonalnie  

kod  opis  
Filtr Y ze stali nierdzewnej przłączę 1/2” z 
wymiennym wkładem, maksymalne 
ciśnienie 100 bar  
 
Czujnik poziomu cieczy 1/8” 

K95518600 

A19910000 
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