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Guard your safety

Szanowni Państwo, 

w najnowszym newsletterze chcielibyśmy zaprezentować Państwu gazową armaturę zabezpieczającą 
przed skutkami  gromadzenia się niebezpiecznych mieszanek gazowych w wężach i ciągach 
technologicznych, a także przed skutkami cofnięcia płomienia. 

Nasza firma znana jest z produkcji bezpieczników gazowych. W swojej ofercie mamy również 
bezpieczniki sieciowe. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółową ofertą handlową naszej firmy.

Popularne bezpieczniki  typu TR VI  i  F VI  o wydajności  do 9m3/h dla
gazów  palnych  i  do  110  m3/h  dla  tlenu  i  powietrza  zabezpieczają
potrzeby większości standardowych punktów poboru gazu.

 

Bezpieczniki  typu  TR  V  i  F  V  o  podwyższonej  wydajności,  używane
wszędzie tam gdzie zapotrzebowanie na gaz jest większe. Ich wydajność
maksymalna kształtuje się na poziomie 23,6 m3/h dla gazów palnych i do
325 m3/h dla tlenu i powietrza.

 

Bezpieczniki typu TRP III oraz FRP III o wydajności 105 m3/h dla gazów 
palnych i do 400 m3/h dla tlenu i powietrza umożliwiają cięcie stali do 
grubości 750 mm i zabezpieczą potrzeby nawet złożonych procesów. 

Nasze bezpieczniki sieciowe wykonane są zgodnie z normą PN EN 730-1 / ISO 5175 TRAC 207 nr 9.22.
Badanie zostało zatwierdzone przez Federalny Instytut Badań i Testowania Materiałów BAM w Berlinie.

Bezpieczniki są homologowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Gazu i Wody DVGW i certyfikowane przez
Państwowy Instytut Bezpieczeństwa Pracy NRW w Düsseldorf'ie

Oferta promocyjna (produkt miesiąca)

W naszej ofercie promocyjnej oferujemy Państwu zakup w korzystnej cenie szybkozłączki do powietrza R26 z
gwintem zewnętrznym.

R 26 GZ– 1/4 301.73.00.13   cena: 8,90 netto/szt

R 26 GZ– 3/8 301.73.00.17   cena: 8,90 netto/szt

R 26 GZ– 1/2 301.73.00.21   cena: 9,90 netto/szt

http://safetrading.pl/pl/armatura-gazowa/oferta-2/bezpieczniki-sieciowe/stb.html
http://safetrading.pl/pl/armatura-gazowa/oferta-2/bezpieczniki-sieciowe/stb.html
http://safetrading.pl/pl/armatura-gazowa/oferta-2/bezpieczniki-sieciowe/stb.html
http://safetrading.pl/pl/armatura-gazowa/oferta-2/szybkozlaczki/szybkozlaczki-do-powietrza.html


Wydłużamy okres promocji na produkty opisane w newsletterze 
nr 1 do wyczerpania zapasów !!!: 

   nakrętki: G 1/4 RH, G 3/8 RH, G 1/2 RH 
   ...już od 2,10 pln netto/ za szt.

   łączniki - końcówki węża: 6,3 mm – 1/4, 8 mm – 3/8 
   ... już od 2.80 pln netto/szt.

   łączniki NW 5,0 z gwintem na przegrodę i choinką na wąż: SPA1–1
   Ł/P–06 6 mm 
    ... już od 5.00 pln netto/szt.

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo  odpowiedniego  dla Siebie rozwiązania. Poinformujcie
nas o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu.

Wśród usług które świadczymy jest obróbka skrawaniem.
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