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 Düşük Basınç Su Pompası KeçesiA704

A706 Düşük Basınç Su Pompası Keçesi

 İki parçadan oluşan A706 düşük basınç sızdırmalık 
keçelerimiz POM ön ringi ile birlikte yüksek performans 
sağlar.
 Yüksek hızlarda, su ve su karışımı akışkanların 
kullanıldığı  uygulamalarda güvenle tercih edilir.

A702 Düşük Basınç Su Pompası Keçesi

 Bezli manşet ve düşük basınç uygulamalarına uygun 
dudak dizaynlı NBR parçadan oluşan A702 düşük basınç 
su keçeleri uzun ömür ve yüksek performans sağlar.

Yüksek Basınç Su Pompası KeçesiA705

 Su ve su-yağ karışımı akışkanların kullanıldığı 
uygulamalarda yüksek performans ve uzun kullanım ömrü.
 A705 su keçeleri, özel malzemesi sayesinde su kaynaklı 
boyutsal değişim problemlerini minimuma indirerek yüksek 
performans ve uzun ömür  sağlar.

    Yüksek Basınç Su Pompası KeçesiA703 B 

 Sızdırmazlık ringi eşit dudaklı olup POM ön ringi ile 
birlikte üst düzey performans  göstermektedir.
 PTFE bazlı destek ringi ile akma boşluğu ortadan 
kaldırır.

Yüksek Basınç Su Pompası KeçesiA703

 Çalışma süresince boyutsal değişim kaynaklı 
sürtünme artışı görülmez.
 Sızdırmazlık ringi eşit dudaklı olup POM ön ringi ile 
birlikte üst düzey performans göstermektedir.

 A704 düşük basınç sızdırmalık keçelerimiz , özel 
malzemesi sayesinde su kaynaklı boyutsal değişim 
problemlerini minimuma indirerek yüksek performans ve 
uzun ömür sağlar.

Özel Sızdırmazlık Elemanları
Basınçlı Yıkama Makineleri için
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Su ve su-yağ karışımı akışkan kullanılan sistemler-
deki en büyük problem, sızdırmazlık elemanının 
boyutsal değişime uğramasıdır. 

Bu konu üzerinde uzun süren  Ar-Ge çalışmaları-
mız  sonucu geliştirdiğimiz özel malzememizden 
imal ettiğimiz yüksek basınç su  pompası keçeleri-
miz boyutsal değişim problemini minimuma 
indirerek yüksek performans ve uzun ömür 
beklentisine  yanıt vermiştir.

Ar-Ge çalışmalarımızda hem karışım, hem de bez 
kalitesi bir çok kez kıyaslama testlerine tabi tutul-
muştur. Bu deneyler sonucunda piyasada buluna-
bilecek en yüksek kalitede ürüne ulaşılmıştır. 

Özel malzememiz üretici firmalar tarafından kulla-
nım sahalarında denenmiş ve yapılan testlerin 
tamamı olumlu sonuçlanmıştır. Bu deneyimlerden 
yola çıkarak ürünümüzün laboratuvar ortamımız-
daki sonuçlar ile örtüşmekte olduğu görülmüştür.
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