
ЛАТУННІ
ШВИДКОРОЗ’ЄМНІ ФІТИНГИ  
СЕРІЯ HP6000

Серія HP6000 розроблена зі спеціальною цангою, яка 
забезпечує тривалий термін служби систем змащення 
та консистентного змащення для промислових і 
транспортних застосувань.
Завдяки можливості простого підключення та 
відключення, міцній і компактній конструкції, а також
матеріалам, використаним у конструкції, ці 
швидкороз’ємні фітинги є ідеальними для тиску 
до 150 бар. 
Асортимент доступний з різними різьбами (метрична, 
ISO7 та ISO-228) і підходить для використання з 
жорсткими та напівжорсткими трубкам для задоволення 
різних потреб застосування.

ПЕРЕВАГИ

Тривалий термін 
служби

Покращені технології 
цанги та ущільнення

Комбінація ущільнень для 
високого тиску та низької 
температури

Ідеальний вибір для 
централізованих систем 
змащення
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Температура -30°C ÷ 80°C (див. характеристики трубок)

Робочий тиск

0 ÷ 150 бар з мастилом і жиром
0,9 ÷ 60 бар з повітрям (див. характеристики трубок)
3 ÷ 150 бар для версії VNR
(Для верхнього діапазону тиску зверніться до наших інженерів)

Діаметри ø 4 - 6 мм

Приєднання M5, M6x0,75, M6x1, M8x1, M10x1, M10x1,5, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4

Робоче середовище мастило для змащення, стиснене повітря

Трубки для приєднання
Мастило для змащення: PA 12 HL - PA 12 PHL
Жорстка металева труба з гладким рифленим металевим кінцем (допуск трубки з PA відповідно до ISO 14743)
Стиснене повітря: Поліамід (PA) 6 - 11 - 12, поліуретан (PU), поліетилен (PE), поліестер морозостійкого виконання

Матеріали
- стандартні моделі: корпус і цанга з нікельованої латуні, ущільнююче кільце з NBR, різьбові ущільнення з NBR
- моделі зі зворотним клапаном: корпус і цанга з нікельованої латуні, пружина і кулька з неіржавної сталі, ущільнююче 
кільце з NBR

Основні характеристики

Сектори застосування

Будівельна техніка

Генерація енергії вітру Технічне обслуговування, ремонт та 
капітальний ремонт

Транспорт

Виробниче обладнання Промислова автоматизація

Штаб-квартира в Україні Штаб-квартира в Україні 

04080, м. Київ
вул. Кирилівська, 1-3, секція «Д»
+38 (044) 536 95 20
kyiv@camozzi.uakyiv@camozzi.ua

Контакти

Виробництво та складВиробництво та склад

07402, смт Калинівка 
Броварський р-н
вул. Лісова, 60А
+38 (044) 390 00 38


