Produkty przeznaczone do
pracy w trudnych warunkach
CEJN – Twój dostawca najwyższej klasy szybkozłączek

WYBRANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO
PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH

Innowacyjne, zaawansowane technologicznie produkty
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach
Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, dlatego zapewnianie elastyczności produktów należy do naszych
najważniejszych celów. Firma CEJN od blisko 60 lat dokłada wszelkich starań, aby dostarczać klientom produkty
wykorzystujące najnowsze technologie, o niezrównanych osiągach, jakości wykonania i trwałości. Nasza dogłębna
znajomość technologii produkcji szybkozłączek, bogate doświadczenie w projektowaniu produktów przeznaczonych
do pracy w warunkach zarówno niskiego, jak i skrajnie wysokiego ciśnienia oraz szeroki asortyment oferowanych
złączek o doskonałych osiągach stanowią solidne podstawy do podjęcia jakiegokolwiek wyzwania w kwestii
produkcji szybkozłączek. Dostarczamy przyjazne dla
środowiska, bezpieczne, najwyższej klasy rozwiązania
przyczyniające się do poprawy wydajności.
Naszymi flagowymi produktami są szybkozłączki i
króćce przeznaczone do transportowania wszelkiego
rodzaju mediów: od sprężonego powietrza po gazy,
powietrze do oddychania, ciecze i olej hydrauliczny.
Nasze produkty znajdują zastosowanie w
przeróżnych gałęziach przemysłu, między innymi
w wiertnictwie morskim, górnictwie, energetyce
wiatrowej, ratownictwie, rekreacji, transporcie,
rolnictwie, budownictwie i medycynie.
Seria X65 (zgodna z wymaganiami normy
ISO 16028)
Czystość i bezwyciekowe rozłączanie układów
hydraulicznych
Stosowanie naszych złączek serii X65 o płaskiej powierzchni czołowej
pozwala ograniczać do minimum stopień zanieczyszczenia układów
hydraulicznych i zapobiega zanieczyszczaniu środowiska dzięki możliwości
bezwyciekowego rozłączania. To złączki o
najwyższych osiągach na rynku, odpowiednie do
pracy w najtrudniejszych warunkach. Ponadto
króćce z eliminatorem ciśnienia serii X64
umożliwiają wykonywanie połączeń w
warunkach wysokiego ciśnienia resztkowego
w układzie, co jest powszechnym problemem
dotyczącym wszelkiego rodzaju zastosowań.

Złączki wtykowe do węży WEO
Niższy koszt całkowity
Złączki wtykowe WEO oferują funkcje łączenia „na kliknięcie”
i automatycznej regulacji, co ułatwia montaż nawet w najmniejszych
układach hydraulicznych. Ponadto eliminuje to ryzyko odniesienia
obrażeń ciała podczas łączenia, rozłączania, dokręcania i odkręcania.
Dzięki łatwemu łączeniu i rozłączaniu złączek WEO
wykonywanie czynności związanych z ich
montażem i serwisowaniem wymaga
stosowania jedynie zwykłego wkrętaka. Złączki
WEO są dostępne w wersjach przeznaczonych
do pracy w warunkach ciśnienia
dochodzącego do 35 MPa (5.076 psi). Nie
dziwi więc fakt, że tak wielu klientów
wybrało właśnie złączki WEO!

Serie 116 i 135 do skrajnie wysokiego
ciśnienia
Dokręcanie i napinanie śrub oraz elastyczność
w warunkach skrajnego ciśnienia
Szukasz najlepszych produktów wysokociśnieniowych na rynku?
Nasze przyłącza T serii 116 do napinaczy śrub nadają się do pracy
w warunkach ciśnienia dochodzącego do 150 MPa (21.750 psi)
i stanowią kompaktowe, jednoelementowe rozwiązania, które zastępują nawet
13 elementów i tym samym maksymalnie skracają czas montażu i ograniczają do
minimum ryzyko wycieku. To wyjątkowe, gotowe do użycia rozwiązania.
Seria 135 obejmuje bezwyciekowe produkty firmy CEJN przeznaczone do pracy w
warunkach skrajnego ciśnienia, dochodzącego do 300 MPa (43.500 psi) - to najwyższe
osiągi na rynku! Na potrzeby klientów, którym zależy na ograniczaniu zużycia
eksploatacyjnego oferujemy króćce z połączeniem obrotowym i bez takiego połączenia.

WYBRANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO
PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH
Wielozłącza Multi-X
Szybka i łatwa obsługa
W skład serii Multi-X firmy CEJN wchodzą łatwe w obsłudze wielozłącza, które spełniają z zapasem najostrzejsze wymagania obowiązujące
w mobilnych układach hydraulicznych. Ich wyjątkowa konstrukcja,
opracowana z myślą o użytkownikach, obejmuje system łatwych do zamontowania i gwarantujących bezproblemową pracę płytek o ogromnej
elastyczności i wysokich osiągach. Są one
dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej
oraz przeznaczonych do pracy w warunkach ciśnienia dochodzącego do 35 MPa
(5.076 psi). Innowacyjna konstrukcja czyni je
bezkonkurencyjnymi dla innych wielozłączy dostępnych na rynku.
Dowodzi to, że produkty
firmy CEJN to jedyny
słuszny wybór.

Złącza do powietrza do oddychania
Niezbędne tam, gdzie najważniejsze jest
bezpieczeństwo
W przypadku transportowania powietrza do oddychania nie może być
mowy o żadnych kompromisach w kwestii jakości i bezpieczeństwa.
W celu zapewniania uzyskiwania pożądanej wysokiej jakości CEJN
poddaje produkty bardzo wymagającym próbom. Wszystkie złączki
i króćce opuszczające nasz zakład
produkcyjny są testowane
pojedynczo i cechują się
najwyższą jakością. Jeżeli od
Twojego wyboru zależy ludzkie
życie, wybierz produkty do
transportowania powietrza do
oddychania firmy CEJN.

Węże wysokociśnieniowe wykonywane
na zamówienie
Dostosowane do Twoich potrzeb
Nasze zmontowane wstępnie zestawy węży wysokiej jakości
przeznaczone do pracy w warunkach ciśnienia dochodzącego
do 250 MPa (36.200 psi) są poddawane próbom ciśnieniowym
i gotowe do użycia. Polimerowy wąż jest wzmocniony
stalową spiralą, dzięki czemu nadaje się do pracy w
warunkach, w których osiągi tradycyjnych produktów
okazują się niewystarczające. Okres jego
eksploatacji jest długi nawet w najbardziej
wymagających zastosowaniach. Niewielka
średnica zewnętrzna czyni wąż doskonałym
do montażu w warunkach ograniczonej
przestrzeni. Szeroki asortyment złączek i
króćców pozwala uzyskać wymaganą długość.

Seria 410 do sprężonego
powietrza
Niewiarygodnie duża przepustowość
To wysokiej jakości szybkozłączki o doskonałych
osiągach: maksymalnym ciśnieniu roboczym
dochodzącym do 16 bar (232 psi) i niewiarygodnie dużej
przepustowości - do 3900 l/
min. Są dostępne w dwóch
wersjach: standardowej
i o podwyższonym poziomie
bezpieczeństwa. Doskonale
sprawdzają się na
górniczych stacjach obsługi
i w budownictwie.
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Jeżeli potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do swoich szczególnych potrzeb lub po prostu innowacyjnego, opłacalnego, wysokiej jakości produktu na potrzeby wymagającego zastosowania, wybierz CEJN. Mamy blisko sześćdziesięcioletnie
doświadczenie w rozwoju, produkcji i sprzedaży do najdalszych zakątków globu produktów przeznaczonych do transportowania wszelkiego rodzaju mediów. Nasze produkty cechują się najwyższą jakością i najlepszymi osiągami, a to gwarantuje
profesjonalizm i liczne korzyści dla użytkowników.
Mimo że od momentu rozpoczęcia działalności w 1955 roku firma CEJN weszła na wiele rynków, nasze korzenie pozostały
w samym sercu Szwecji. Etykieta „Wyprodukowano w Szwecji” jest dla nas świadectwem wysokiej jakości produktów przemysłowych. Uzupełnienie jej o „przez CEJN” to gwarancja najwyższej jakości i najlepszych osiągów.
Wyprzedzanie konkurencji wymaga bycia bliżej rynku - to główna przyczyna obecności firmy CEJN na rynkach lokalnych na
całym świecie. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie nauczyło nas, że im bardziej zaawansowane są nasze rozwiązania
technologiczne, tym bardziej muszą być one przyjazne dla użytkowników. Oferujemy wsparcie w terenie w kwestii wyboru
produktów i gwarantujemy terminowe dostawy do klientów prowadzących działalność na wszystkich najważniejszych
rynkach. Bliska współpraca działu badań i rozwoju z naszymi biurami sprzedaży gwarantuje terminowość dostaw oraz stałą
dostępność naszych kompetencji w zakresie asortymentu i wsparcia w kwestii zastosowań.
Zeskanuj kod, aby wyświetlić przewodnik po zastosowaniach produktów CEJN.
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Dostarczamy bezpieczne i opłacalne
rozwiązania najwyższej jakości

