
1.) Készülékek és kiegészítők párhuzamos reakciókhoz 
  

 !  
Az angliai Radleys cég több évtizede foglalkozik kémiai reakciókhoz való 
üvegedények és felszerelések gyártásával. 
A párhuzamos reakciókhoz is kiemelkedő minőségű termékeket kínálnak az Önök 
számára. 
 

!  
 A StarFish™ termékcsalád jellemzői: 
- szintézishez, desztillációhoz, extrakcióhoz 
- standard méretű üvegedények használatát teszi lehetővé 
- a kisméretű csövektől a nagyméretű lombikokig használható 
- moduláris rendszerű 
- mono- és poli-blokkokkal 
- kör alakú és négyzetes melegítőkhöz is találnak kiegészítőket 
- állványokkal együtt  

Innen töltheti le a Radleys cég katalógusait 
 

2.) Biztonsági teflon alkatrészek és csövek 

 !  
A németországi Bola cég a Bohlender csoport tagja. Kiváló minőségű teflon 
termékeikről váltak ismertté világszerte (PTFE, PFA, FEP, PPS).  
Ezúttal a robbanásveszélyes környezetbe ajánlott termékeikre hívjuk fel szíves 
figyelmüket. 

!  
Antisztatikus, robbanásbiztos cső.  
Anyaga: PTFE EX 
Hőmérséklet-tartomány: -200°C-tól  +250°C-ig 
Kémiai ellenállóképesség: +++ univerzális 
Vezetőképesség: 1.000 kOhm 

!  
Kétirányú elzáró szelepek 
Anyaga: PTFE EX, PP 
Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól +110°C-ig 
Kémiai ellenállóképesség: ++ nagyon jó 
Nyomás: 6 bar, Vákuum: megfelelő 
Vezetőképesség: 1.000 kOhm 

!  
Flexibilis csövek 
Anyaga: PFA EX 
Hőmérséklet-tartomány: -270°C-tól +260°C-ig 
Kémiai ellenállóképesség: +++ univerzális 
Vezetőképesség: 1.000 kOhm 

További információkat és termékismertetőket a letölthető katalógusban és a Bola 
honlapon talál. 

 

3.) Motorok robbanásbiztos kivitelben 

!  

A németországi PTM GmbH cég már közel 30 éve gyárt különböző motorokat 
ipari felhasználásra. A nemzetközi piacon elismert vállalat elsősorban a 
pneumatikusan meghajtott és szervo motorok fejlesztésére fókuszál. 

!  

!  

!  

Kiemelkedő a robbanásveszélyes környezetbe szánt ATEX bizonylattal rendelkező 
termékcsaládja. 

Jellemzők: 
- ATEX II 2 G/D c T5 100° 
- alumínium ház földeléssel 
- olaj-mentes meghajtás sűrített levegővel max. 6 bar nyomásig 
- különböző bevonatokkal (szilikon-mentes, viton, aceton-álló) 

Felhasználási területek: 
- agitátorok 
- szerves vegyipar / gyógyszeripar  
- laboratóriumi / félüzemi / üzemi reaktorokhoz 
- festékipar / oldószergyártás (festékek, lakkok, ragasztók, töltő- és  
   szigetelőanyagok gyártása) 
- malmokban és aprítókbanakár nagy mennyiségű anyagok keveréséhez is 

Méretek és alkatrészek: 
Motorjaik különböző méretben és teljesítménnyel kaphatók. Itt választhatja ki az 
Ön számára megfelelő motort.  
Az alkatrészek és opcionális lehetőségek széles választékának köszönhetően 
motorjaink könnyen átalakíthatóak az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Innen 
töltheti le a termékismertetőt. 
 

!  
Kvalitex Kft.                                                     
1136 Budapest, Pannónia u. 11. 
Tel.: (1) 340 4700 
Fax: (1) 339 8274 
Web: www.kvalitex.hu 
Email: info@kvalitex.hu
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