
Dátum: ___________ 
Kérdőív Maier forgóátvezetők kiválasztásához 

A katalógusainkból részletes információkat Cég: ____________________________ 
tudhat meg a Maier típusú forgóátvezetésekről. Kapcsolattartó: ___________________ 
A megfelelő forgóátvezető kiválasztásához, Iparág: __________________________ 
kérjük, töltse ki kérdőívünket és küldje el a Cím: ____________________________ 

Telefon: _______________ Fax: ______ következő címre: 
www.hennlich.hu 
fodor@hennlich.hu 
armaturatechnika@hennlich.hu 

E-mail: __________________________ 

Az alábbi alkalmazásokhoz  ...........  db forgóátvezetőre lenne szükségünk. 

Közeg: _____ nyomás: min ........ bar hőmérséklet: min….……◦C 

max……bar  max……....◦C 

Fordulatszám:  min……….…ford./min, max………… ford./min

  Egyutas kivitel   Rögzített belső csővel  Belső cső Ø: ___________  

  Kétutas kivitel   Forgó belső csővel 

  Kétutas kivitel vákuum szeleppel 

A forgóátvezető nominális mérete (ha ismert) DN ____ (mm) vagy térfogatáram ________  

rotor csatlakozása jobb menetes Ø __________________ laza karima     __________  
bal menetes Ø ___________________ rögzített karima    _______  

ház csatlakozása axiális Ø _______________ radiális Ø _______________  

Standard menetes csatlakozásaink az ISO 228 (BSP) szabványnak felelnek meg. Amennyiben 
az Önök által használt csatlakozás eltérő, kérjük, nevezze meg milyen csatlakozást 
alkalmaznak. A tömlő csatlakozását általában a rotor belső átmérőjéből származtatjuk, 
mindazonáltal kérjük, adja meg a forgóátvezető házcsatlakozásának méretét is. 

Milyen típusú gépre szeretnék a forgóátvezetőt csatlakoztatni? _______________________  
 _________________________________________________________________________  
Milyen termékeket gyártanak ezen a gépen? _____________________________________  
Jelenleg milyen típusú forgóátvezetőt használnak? ________________________________  

Szeretném, ha   katalógust küldenének részemre   telefonos felvilágosítást kapnék 
  képviselőjük meglátogatna   árajánlatot kapnék 
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