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Rotační hlavice Bulldog® určené 
pro práci s recyklovanou vodou

Rotační hlavice Bulldog enz golden jet
® určené pro práci          

s recyklovanou vodou, byly navrženy pro práci jak s recyklovanou, 

tak i s čistou vodou. Speciální konstrukce kluzných ložisek 

umožňuje použití všech druhů recyklované vody. Velikost otvoru 

trysky určuje přípustnou velikost nečistot maximálně do Ø 1 mm.

Zabudovaný brzdový systém nevyžadující mazání olejem, 

zaručuje nízké opotřebení a malý otěr nástroje. Otáčky nástroje 

lze řídit, čímž je dosažena maximální účinnost čištění a nízké 

provozní náklady. 

Charakteristika:

� Snadná manipulace

� Nástroj nevyžaduje prakticky žádou údržbu

Použití:

� Pro práci s recyklovanou 

i s čistou vodou
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LS = pomalu rotující

HS = rychle rotující

* Zpětné trysky pro pohyb hlavice mohou být zaslepeny záslepkou.
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Maximalní tlak [bar]

Možnost výběru

Váha [kg]

Spojovací závit [“] 

Rozsah použití [mm]

Min. l/min při tlaku 100bar

Tlačný paprsek kapaliny

Čelní paprsek kapaliny

Rozměry [mm]

Recyklace

Rotační hlavice (trysky)
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Pomalu rotující hlavice HRH *

Záslepka *

Pomalu rotující hlavice KBR *
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Rotační hlavice (trysky)

 


	1. Katalog ENZ 2012-CZ
	2. Katalog ENZ 2012-CZ
	3-5
	4-14
	5-3

