Balfit®

Conexões Industriais

Para mangueiras industriais Balflex®

Conexões Air Lock
44.HE10 - Balfit Nipple Air Lock
Conexão Air Lock x Nipple p/ Mangueira

NIPPLE
CROWFOOT
materiais
construção
atenção

tipo 4 garras mostrado

Conexão Air Lock x Fêmea NPT

FÊMEA
CROWFOOT
construção
roscas
atenção

tipo 4 garras mostrado

Conexão Air Lock x Macho NPT

MACHO
CROWFOOT
construção
roscas
atenção

44.HE10.025
44.HE10.037
44.HE10.050
44.HE10.063
44.HE10.075
44.HE10.100
44.HE10.125
44.HE10.150
44.HE10.200

Tamanho

Refer ência

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

44.FA10.025
44.FA10.037
44.FA10.050
44.FA10.063
44.FA10.075
44.FA10.100
44.FA10.125
44.FA10.150
44.FA10.200

acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.FA10.050 PA); para
ferro fundido use "CI")
tipo universal de duas garras até 1" (ver figura do tipo air lock macho, abaixo); tipo universal de quatro garras para os
tamanhos de 1-1/4" até 2" conforme figura em cima
todas as roscas NPT; outros tipos de rosca disponíveis por pedido
não deve ser utilizado para linhas de vapor

44.ME10 - Balfit Macho Air Lock

materiais

Refer ência

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.HE10.050 PA); para
ferro fundido use "CI")
tipo universal de duas garras até 1" (ver figura do tipo air lock macho, abaixo); tipo universal de quatro garras para os
tamanhos de 1-1/4" até 2" conforme figura em cima
não deve ser utilizado para linhas de vapor

44.FE10 - Balfit Fêmea Air Lock

materiais

Tamanho

tipo 2 garras mostrado

Tamanho

Refer ência

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

44.MA10.025
44.MA10.037
44.MA10.050
44.MA10.063
44.MA10.075
44.MA10.100
44.MA10.125
44.MA10.150
44.MA10.200

acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.MA10.050 PA); para
ferro fundido use "CI")
tipo universal de duas garras até 1" (ver figura acima); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2"
(conforme figuras para conexão c/ nipple e fêmea, nesta página)
todas as roscas NPT; outros tipos de rosca disponíveis por pedido
não deve ser utilizado para linhas de vapor

44.WA10 - Balfit Rubber Air Lock Washers

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.
Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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