SuperFlow Systeem

Het Venturi effect
De snelheid van iedere hoeveelheid
ingebrachte perslucht (of het nu een
constante druk is van 4 of 8 Bar) wordt
verhoogd door de lucht door minuscule
kanalen van de insert in het luchtpistool
te persen. De toename van de snelheid
veroorzaakt een vacuüm cq. onderdruk
aan de achterzijde van het blaaspistool.
Door deze onderdruk zal een enorme
hoeveelheid omgevingslucht worden
aangezogen wat voor u, als gebruiker,
weer resulteert in een drastische
verlaging van de vultijden!
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Voordelen voor
uw organisatie
Het SuperFlow
systeem biedt de
volgende voordelen:
• Constante luchtdruk, geen
te hoog of te laag op druk
gebrachte stuwzakken
• Snelle vultijd; er kunnen
meer zakken per tijdseenheid geplaatst worden.
• Hergebruik van de Super
Flow CairgoBag, verlaging
van de investering in
ladingzekering.
• Verhoogde veiligheid voor
uw personeel, de zakken
kunnen niet op een te hoge
hodruk gebracht worden.
Exploderen van de
zakken behoort hierdoor
tot het verleden.
• Ergonomisch ontwerp van
het opblaas gereedschap.
‘pistool’ gemodelleerd
luchtpistool.
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contact
Neem contact op met uw lokale dealer voor advies over
welk type en welke maat u het beste kunt gebruiken voor
uw specifieke situatie.

Uw dealer:

