
GREATGOLD

NA ZÁKLADĚ 30 
LET ZKUŠENOSTÍ S 
CENTRICKÝMI KLAPKAMI,
BELGICAST PŘEDSTAVUJE 
ZCELA NOVÝ DESIGN.
NASLOUCHÁME NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM, A 
PROTO JSME VYVINULI 
ZCELA NOVOU KLAPKU 
GREATGOLD PRO ZAJIŠTĚNÍ 
HLADKÉHO PROVOZU PŘI 
VYSOKÉM POČTU CYKLŮ. 
PRODUKT UŠITÝ VAŠIM 
POTŘEBÁM NA MÍRU.

Naše trendy v designu bodují zvýšenou odolností a funkčními vlastnostmi, až do posledního detailu - 
kvalita vyrobená v Evropě.

ÚČINNOST
Přepracování vedlo k 
významně sníženému 
krouticímu momentu, 
což umožnilo použití 
menších převodovek a 
akčních členů.

Připojení je bez vůle a 
přenáší točivý moment 
beze ztrát.

TRVANLIVOST
Nový polygonální 
tvar hřídele zajišťuje 
nepřerušovanou 
ochranu proti korozi bez 
čepů. 

Nové těsnění poskytuje 
prodlouženou životnost 
díky inovativnímu profilu 
a samomaznému složení 
materiálu.  
 

VŠESTRANNOST
Naše klapky mohou 
být instalovány pro 
nejrůznější náročné 
aplikace díky vysoké 
flexibilitě, pokud jde 
o materiály, způsoby 
ovládání a typy 
připojení.

INSPIROVÁNO
NAŠIMI ZÁKAZNÍKY
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Polygonální hřídel
Síla  a odolnost

Patentovaný design
Ideální přenos krouticího momentu
Žádné další spojení,např. čepy

Samomazná pouzdra
Bezúdržbové

Se zesíleným potahem z PTFE
Snížené tření

Vylepšená kontaktní plocha 
disk-vložka
SNÍŽENÉ OPOTŘEBENÍ SEDEL

Optimalizovaná tolerance mezi dis-
kem a vložkou
Rovnováha mezi těsností a 
minimálním točivým momentem
Leštěný povrch disku
Optimalizovaná plochá geometrie 
kolem hřídele minimalizující točivý 
moment a opotřebení

Inovativní profil vložky
VYLEPŠENÉ DOSEDNUTÍ A 
PŘILNUTÍ

Ideální přilnavost vložky k tělu
Složení samomazného materiálu

Zesílená oblast kolem hřídele brání 
vniknutí vody

Volitelný
uzamykací 
systém
BEZPEČNÁ 
ÚDRŽBA

Pro údržbu převodo-
vek a akčních členů 
Disk lze zablokovat v 
jakékoli poloz
Snadné použití

Volitelná kliková 
převodovka SKG
CHRÁNÍ PŘED POŠKOZENÍM 
VODNÍM RÁZEM 
Dvoukroková zavírání
Samosvorný mechanismus
Nastavitelný koncový doraz na 
vřetenu

UZAVÍRACÍ VENTILY

MĚKKO 
TĚSNÍCÍ 

ŠOUPÁTKA 
INFINITY

DVOJITĚ 
EXCENTRICKÉ 

KLAPKY

NOŽOVÁ 
ŠOUPÁTKA 

ERU K1

MONTÁŽNÍ 
VLOŽKY

ZPĚTNÉ 
KLAPKY S 
DĚLENÝM 
DISKEM

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
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GREATGOLD Uzavírací klapka s 
centricky uloženým 
diskem


