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Morris pijpkoppelingen
Morris pijpkoppelingen leveren een voordelige
methode om transportbuizen met elkaar
te verbinden. De Morris range koppelingen
en buisproducten biedt de pneumatische
transportindustrie een complete lijn
kwaliteitsproducten. Ze kunnen gebruikt
worden in zowel zuigtransport- als in
pneumatische druksystemen. Ingebruikname
vereist geen speciale behandeling van de
pijpeinden. Slechts het verwijderen van alle
bramen en schilfers en het ontvetten van het
gedeelte van de pijp dat vastgeklemd wordt.
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De originele pijpkoppeling
Snelle, eenvoudige montage
Solide en betrouwbare constructie
Concurrerende prijsstelling
Voorzien van aardingsstrip
Leverbaar voor bijna elke pijpdiameter

Pijpkoppelingen
De 'originele' Morris pijpkoppeling,
ontworpen om pijpen en buizen
te verbinden in pneumatische
transportsystemen. Kenmerken:
• Eenvoudige montage
• Voor pijpen en buizen van 12 mm
tot en met 1220 mm
• Standaard uitgevoerd in
gegalvaniseerd staal
• Optioneel leverbaar in roestvrijstaal
en aluminium
• Pakking materialen: zwart en wit
neopreen, siliconen en andere
• Standaard voorzien van
aardleidingsstrip

Pakkingbeschermers
Zorgt voor bescherming van de
pakking tegen slijtage en erosie in
pneumatische transportsystemen.
Voorkomt:
• Kostbaar productieverlies
• Regelmatige vervanging van
de pakking
• Inzuigen van de pakking in
de pijpleiding
• Productverontreiniging

Light duty pijpkoppeling (DL)
Voor vacuum transportsystemen.
Het ontwerp is gelijk aan dat van de
'originele' Morris pijpkoppeling, echter
gemaakt van een lichter kaliber staal
en klembouten. Kenmerken:
• Binnenhuls voor uniforme afdichting
en stijfheid
• Pakking met in elkaar grijpende
tanden voor een betrouwbare
afdichting
• Solide klembouten uit een stuk
• Optioneel pakkingbeschermer
leverbaar
• Voor pijpen en buizen van 38 mm tot
en met 114 mm

Pijpkoppeling met trekstangen
Maximale klemkracht om pijpen en
buizen met elkaar te verbinden. Uniek
ontwerp met:
• Verbeterde axiale klemkracht
• Dubbelsluitende klembanden
en twee stangen uit één stuk om
trekkracht te weerstaan
• Hogere operationele druk
• Leverbaar in groottes van 50 mm
(O.D.) tot en met 610 mm (O.D.)
pijp- of buismaat

Quickon II enkel- en dubbelkoppelingen
Snelle en efficiënte aansluiting en
verwijdering van pneumatische en
vacuum transportleidingen of -systemen. Geen gereedschap nodig. Zorgt voor:
• Snelle demontage en montage
van leidingen
• Gereduceerd gewicht van de
koppeling
• Gehele constructie van roestvrijstaal
• Groottes varieren van 38 mm tot
en met 324 mm (O.D.) met standaard
lengte van 101 mm; dubbele
Quickons zijn 241 mm lang
• Standaard pakking is voedingsgeschikt rubber; siliconen is optioneel
leverbaar

In-lijn zichtglas
Zorgt voor een 360° volledig zicht om
de productstroom door pneumatische
of vacuum transportleidingen te
bekijken. Kenmerken:
• Directe in-lijn montage
• Glad en recht ontwerp voor
goede doorstroom
• Permanent hechtende
aardleidingsstrip voorkomt
statische electriciteit
• Uitgebreide serie groottes met
aluminium of roestvrijstalen
uiteinden
• Venster standaard van helder acryl;
glazen venster is op verzoek
leverbaar
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