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The Original PERROT Coupling
Oryginalne złącza PERROT

PERROT couplings made of steel
PERROT zlącza ze stali

Available in the size 50, 70, 89, 108, 133, 159
Dostępne wielkości 50, 70, 89, 108, 133, 159

Design:
The Perrot coupling is made of high-quality steel
and is available in black or hot-dip galvanised finishes. The coupling can easily be operated with
one hand. It can also be tilted to either side by 15°
so that small changes of direction can be achieved
without any additional curved parts.
Areas of use:
Agriculture, horticulture, industry, construction
industry, tunnel and road building, groundwater
lowering, sewage treatment plants, sewers and
environmental protection.
For use conveying:
Water, compressed air, mortar, bitumen, oil,
steam, fuel, gas or hot water.
Sealing ring types available:
Normal use (water), oil resistant, petrol resistant,
hot water resistant and as suction rings.
The Original PERROT cardan quick
coupling:
- Easy coupling with one hand only
- Coupling can be angled to both sides by 15°
- Pressure proof and suction tight, even if
couplings are dirty
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Wykonanie:
Złącza PERROT są wykonane z wysoko
jakościowej stali, dostępne w wykonaniu czarnym
lub ocynkowanym. Złacze z łatwością może być
obsługiwane jedną ręką. Konstrukcja pozwala na
odchylenie do 15° w każdą stronę, tak więc
niewielkie zmiany kierunku nie wymagają
stosowania kształtek.
Obszar stosowania:
Rolnictwo, szkółkarstwo, przemysł, konstrukcje
przemysłowe, budowy tuneli i dróg, obniżanie
poziomu wód gruntowych, oczyszczalnie
ścieków, ochrona środowiska.
Transportowane media:
Woda, spręzone powietrze, zaprawa murarska,
betonit, olej, para, paliwa, gazy, gorąca woda.
Dostępne uszczelki:
Normalne (woda), olejoodporne, odporne na
paliwa, odporne na gorącą wodę oraz do
rurociągów ssących.
Oryginalne szybkozłącze PERROT:
- Łatwe połączenie jedną ręką
- Możliwość odchylenia do 15° w każdą stronę
- Odporność na ciśnienie i ssanie, nawet przy
zabrudzonych połączeniach

Fittings with corrugated and
nd rolled
rol
hose
se tails
Wyoblane lub toczone końcówki węży
ży

Connection fittings with short pipe stump, thread or flange
Złącza z króćcem rury, gwintem lub kołnierzem.

Other fittings
Pozostałe złącza

The PERROT coupling made of stainless
ss steel
zewnej
Złacza PERROT ze stali nierdzewnej

Available in size
50, 70, 89, 108, 133, 159
Dostępne wielkości 50, 70, 89, 108, 133, 159

The original Perrot cardan quick coupling is also
available in stainless steel (1.4404). The advantages of this coupling can be transferred to the
other areas of use, e.g. to bottling / decanting
spirits, drinks, cooking oils, wines, acids, alkalis,
refinery products, chemical substances and corrosive fluids of every kind.
Following types are available:
- OPTIMA = Made completely in stainless steel
- SUPRA = Male and female part‘s bowl made
of stainless steel, ring and lever
mechanism on female part made
of galvanized steel

Oryginalne złącza PERROT są także dostępne
w wykonaniu ze stali nierdzewnej (1.4404).
Dzięki temu zalety szybkozłączy mogą być
także wykorzystane przy transporcie napojów
spożywczych, wina, kwasów, zasad, produktów
naftowych, substancji chemicznych itp.
Dostępne wykonania:
- OPTIMA = w całości ze stali nierdzewnej
- SUPRA = część męska i żeńska ze stali
nierdzewnej, obejma, haki i
dzwignia ocynkowane.

Moulded parts in special strengthened design:
Female part of steel, lever mechanism and ring of annealed cast iron
Złacza o specjalnej, wzmocnionej konstrukcji:
Część żeńska ze stali, obejma, haki oraz dzwignia z żeliwa.
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