
SYSTEMY 
PODAWANIA 

KLEJU 
lekkie zbiorniki ciśnieniowe 

Lekkie zbiornki ciśnieniowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Przeznczone są do przechowywania kleju i cieczy  
o niskiej lepkości. Szeroki otwór technologiczny umożliwia łatwe czyszczenie i napełnianie zbiornika. 

Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3 bar. Pojemności zbiorników wynoszą 9 lub 18 litrów. Na wyjściu ze 

zbiornika można zamontować filtr ze stali nierdzewnej, który ma za zadanie wyłapać wszelkie zanieczyszczenia 

zawarte w kleju. 

Zawory kulowe 
Regulator ciśnienia 

wejściowego z 
manometrem 

Filtr ze stali 
nierdzewnej z 
wymiennymi 

wkładami 

APLIKACJE MEDIUM 
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kleje  

tusze 

farby 
 

ciecze o niskiej lekości 
 

opakowania 
 

przetwarzanie papieru  

case maker  

przemysł drzewny  

montaż 

 

 

 

 



9 LITRÓW 

kod  opis  
Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 9 litrów 
Maksymalne ciśnienie 3 bar 
Regulator ciśnienia z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 

A12900300 

kod  opis  
Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 9 litrów 
Maksymalne ciśnienie 3 bar 
Regulator ciśnienia z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Filtr ze stali nierdzewnej 

A12906300 

kod  opis  
Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 9 litrów 
Maksymalne ciśnienie 3 bar 
Regulator ciśnienia z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Filtr ze stali nierdzewnej  
Czujnik poziomu cieczy 
 

A12907300 
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18 LITRÓW 

kod  opis  
Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 18 litrów 
Maksymalne ciśnienie 3 bar 
Regulator ciśnienia z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
 

A12900100 

kod  opis  
Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 18 litrów 
Maksymalne ciśnienie 3 bar 
Regulator ciśnienia z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Filtr ze stali nierdzewnej 

A12906100 

kod  opis  
Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej  
Pojemność 18 litrów 
Maksymalne ciśnienie 3 bar 
Regulator ciśnienia z manometrem 
Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe 
Zawór bezpieczeństwa 
Filtr ze stali nierdzewnej  
Czujnik poziomu cieczy 
 

A12907100 
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