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PRIZMATIC Kft. árulista
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PRIZMATIC Kft. Automatika szaküzlet  -  8000 Székesfehérvár, Géza u. 13.
Tel./fax: 22-311-460  -  06 30 2 777 180

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között
Sor-
szám

20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - M5x0,8b, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF IM 05 MXX helyett)
20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/8"k, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF AW 10 MXX helyett)
20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - M5x0,8k, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF AM 05 MXX helyett)
20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O3, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF TF 03 MXX helyett)
20-as dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O4, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 SF TF 04 MXX helyett)
20-as gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/8"b, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 KA IW 10 MPX helyett)
20-as gyorscsatlakozó (belső menettel - M5x0,8b, 0-35 bar - DN=2,7mm - max. 160 l/perc) (20 KA IM 05 MPX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF IW 13 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF IW 10 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF AW 13 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF AW 10 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (O6/4-es csőhöz - M10x1, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF KO 06 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz - M12x1, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF KO 08 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O4, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 04 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 06 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 08 MXX helyett)
21-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O9, 0-16 bar - max. 600 l/perc) (21 SF TF 09 MXX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA IW 13 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA IW 10 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA AW 13 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA AW 10 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (O6/4-es csőhöz, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA KO 06 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA KO 08 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O4, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA TF 04 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA TF 06 MPX helyett)
21-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - DN=5mm - max. 600 l/perc) (21 KA TF 08 MPX helyett)
25-ös gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/2"b, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA IW 21 MPN helyett)
25-ös gyorscsatlakozó (külső menettel - R1/2"k, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA AK 21 MPN helyett)
25-ös gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O10, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA TF 10 MPN helyett)
25-ös gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O13, 0-35 bar - DN=7,8mm - max. 1800 l/perc) (25 KA TF 13 MPN helyett)
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25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (külső menettel - R1/2"k, 0-35 bar) (25 SF AK 21 SXN helyett)
25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (külső menettel - R1/4"k, 0-35 bar) (25 SF AK 13 SXN helyett)
25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (külső menettel - R3/8"k, 0-35 bar) (25 SF AK 17 SXN helyett)
25-ös/26-os dugó gyorscsatlakozóhoz - ACÉL (tömlővéggel - O13, 0-35 bar) (25 SF TF 13 SXN helyett)
26-os biztonsági gyorscsatlakozó vákuumra is (belső menettel - G1/4"b, –0,99-15 bar - DN=7,8mm - max. 900 l/perc) (00662-1/4)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/2"b, 0-16 bar) (26 SF IW 21 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar) (26 SF IW 13 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar) (26 SF IW 10 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G3/8"b, 0-16 bar) (26 SF IW 17 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/2"k, 0-16 bar) (26 SF AW 21 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar) (26 SF AW 13 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar) (26 SF AW 10 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - G3/8"k, 0-16 bar) (26 SF AW 17 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O10/8-as csőhöz - M14x1, 0-16 bar) (26 SF KO 10 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O12/10-es csőhöz - M16x1, 0-16 bar) (26 SF KO 12 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O12/9-es csőhöz - M16x1, 0-16 bar) (26 SF KO 12 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O6/4-es csőhöz - M10x1, 0-16 bar) (26 SF KO 06 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (O8/6-os csőhöz - M12x1, 0-16 bar) (26 SF KO 08 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O10, 0-16 bar) (26 SF TF 10 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O11-12, 0-16 bar) (26 SF TF 11 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O12, 0-16 bar) (26 SF TF 12 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O13, 0-16 bar) (26 SF TF 13 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O6, 0-16 bar) (26 SF TF 06 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O8, 0-16 bar) (26 SF TF 08 MXX helyett)
26-os dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O9, 0-16 bar) (26 SF TF 09 MXX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (belső menettel - 3/8"b, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 17 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (belső menettel - G1/2"b, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 21 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 13 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (külső menettel - G1/2"k, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 21 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 13 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (külső menettel - G3/8"k, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 17 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O10/8-as csőhöz - M14x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 10 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O12/10-es csőhöz - M16x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 12 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O6/4-es csőhöz - M10x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 06 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (O8/6-os csőhöz - M12x1, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA KO 08 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O10, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 10 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O12, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 12 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 06 MPX helyett)
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26-os gyorscsatlakozó, Aignep (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 08 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (belső menettel - 3/8"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 17 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (belső menettel - G1/2"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 21 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (belső menettel - G1/4"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 13 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (belső menettel - G1/8"b, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA IW 10 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (külső menettel - G1/2"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 21 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (külső menettel - G1/4"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 13 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (külső menettel - G1/8"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 10 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O10, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 10 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O13-14, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 13 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O6, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 06 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O8, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 08 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke (tömlővéggel - O9, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA TF 09 MPX helyett)
26-os gyorscsatlakozó, Ludecke/Parker (külső menettel - G3/8"k, 0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc) (26 KA AW 17 MPX helyett)
27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G1/2"b, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF IW 21 SXN helyett)
27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (belső menettel - G3/4"b, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF IW 26 SXN helyett)
27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - R1/2"k, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF AK 21 SXN helyett)
27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (külső menettel - R3/4"k, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF AK 26 SXN helyett)
27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O13, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF TF 13 SXN helyett)
27-es dugó gyorscsatlakozóhoz (tömlővéggel - O19, 0-35 bar - max. 1800 l/perc) (27 SF TF 19 SXN helyett)
27-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G1/2"b, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA IW 21 MPN helyett)
27-es gyorscsatlakozó (belső menettel - G3/4"b, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA IW 26 MPN helyett)
27-es gyorscsatlakozó (külső menettel - G1/2"k, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA AW 21 MPN helyett)
27-es gyorscsatlakozó (külső menettel - R3/4"k, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KA AK 26 MPN helyett)
27-es gyorscsatlakozó (tömlővéggel - O19, 0-35 bar - DN=10mm - max. 1800 l/perc) (27 KB TF 19 MPN helyett)
3-as elágazás (G1/2"bbbb, DN=15mm, max. 25 bar) DO 21
3-as elágazás (G3/8"bbbb, DN=11mm, max. 25 bar) DO 17
3 utas "L"-furatú karos gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G1/2"bbb, DN=13mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
3 utas "L"-furatú mini gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G3/8"bbb, DN=7mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
3 utas "T"-furatú karos gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G1/2"bbb, DN=13mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
3 utas "T"-furatú mini gömbcsap pneumatikához (3/3-as, G3/8"bbb, DN=7mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6200 l/perc)
Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 600 l/perc)
Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 600 l/perc)
Aignep nyomásszabályozó - manométerrel (G3/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 6200 l/perc)
Aignep olajzó (G1/4"bb - max. 15 bar - max. 700 l/perc)
Aignep olajzó (G1/8"bb - max. 15 bar - max. 700 l/perc)
Aignep összekötőcsavarok 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
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124 Átalakító csavar - acél (M14x1,5k - G1/8"b - 19-es laptáv)
125 Átalakító csavar - acél (M18x1,5k - G1/4"b - 27-es laptáv)
126 Átalakító csavar - acél (M22x1,5k - G3/8"b - 27-es laptáv)
127 Átalakító csavar - nikkelezett réz (M10x1k - M5x0,8b, max. 50 bar)
128 Átalakító csavar - nikkelezett réz (M16x1,5k - G1/8"b, max. 50 bar)
129 Átalakító csavar - nikkelezett réz (M20x1,5k - G1/4"b, max. 50 bar)
130 Átalakító csavar - nikkelezett réz (M26x1,5k - G3/8"b, max. 50 bar)
131 Átalakító csavar - nikkelezett réz (M28x1,5k - G1/2"b, max. 50 bar)
132 Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/4"k - G1/4"b, max. 50 bar)
133 Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT1/8"k - G1/8"b, max. 50 bar)
134 Átalakító csavar - NPT - nikkelezett réz (NPT3/8"k - G3/8"b, max. 50 bar)
135 Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M16x1,5k - 10-es csőhöz, "L" sorozat)
136 Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M18x1,5k - 12-es csőhöz, "L" sorozat)
137 Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M20x1,5k - 12-es csőhöz, ''S'' sorozat)
138 Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M22x1,5k - O15-ös csőhöz, "L" sorozat)
139 Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M24x1,5k - O16-os csőhöz, "S" sorozat)
140 Átalakító közcsavar - acél (G1/2"k - M26x1,5k - O18-as csőhöz, "L" sorozat)
141 Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M12x1,5k - O6-os csőhöz, "L" sorozat)
142 Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
143 Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M16x1,5k - O10-es csőhöz, "L" sorozat)
144 Átalakító közcsavar - acél (G1/4"k - M18x1,5k - O12-es csőhöz, "L" sorozat)

Aignep rögzítő saroklemez 0-ás építési méretű levegőelőkészítőkhöz
Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/perc)
Aignep szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 600 l/perc)
Aignep szűrő (G1/4"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 800 l/perc levegő - VÍZRE is)
Aignep szűrő (G1/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 800 l/perc levegő - VÍZRE is)
Alaplap-záróelem 1/4"-os az Pneumatica alaplapokhoz
Alaplap-záróelem 1/8"-os az Pneumatica alaplapokhoz
Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 5 db szelep számára
Alaplap 1/4"-os az Pneumatica szelepekhez - 6 db szelep számára
Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 2 db szelep számára
Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 3 db szelep számára
Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 4 db szelep számára
Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 5 db szelep számára
Alaplap 1/8"-os az Pneumatica szelepekhez - 6 db szelep számára
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145 Átalakító közcsavar - acél (G3/8"k - M14x1,5k - O8-as csőhöz, "L" sorozat)
146 Átalakító közcsavar - acél (G3/8"k - M16x1,5k - O10-es csőhöz, "L" sorozat)
147 Átalakító közcsavar - acél (G3/8"k - M18x1,5k - O12-es csőhöz, "L" sorozat)
148 Átalakító tömlőcsonk dugaszolható csatlakozóba - FÉM (O6mm-es dugaszolható csatlakozóba és O7-8mm belső átmérőjű tömlőhöz, max. 15 bar)
149 Átalakító tömlőcsonk dugaszolható csatlakozóba - FÉM (O8mm-es dugaszolható csatlakozóba és O7-8mm belső átmérőjű tömlőhöz, max. 15 bar)
150 Átalakító tömlőcsonk dugaszolható csatlakozóba - FÉM (O8mm-es dugaszolható csatlakozóba és O9mm belső átmérőjű tömlőhöz, max. 15 bar)
151 Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O11, max. 16 bar)
152 Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O13, max. 16 bar) GI 21/13
153 Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O6, max. 16 bar) GI 21/06
154 Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O9, max. 16 bar) GI 21/09
155 Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O13, max. 16 bar) GI 13/13
156 Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O6, max. 16 bar) GI 13/06
157 Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O8, max. 16 bar)
158 Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O9, max. 16 bar) GI 13/09
159 Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O6, max. 16 bar) GI 10/06
160 Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O8, max. 16 bar)
161 Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O9, max. 16 bar)
162 Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O11, max. 16 bar)
163 Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O13, max. 16 bar) GI 17/13
164 Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O6, max. 16 bar) GI 17/06
165 Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O9, max. 16 bar) GI 17/09
166 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O10 - O12 x 9 - W1) MPC 11
167 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O11 - O13 x 9 - W1) MPC 12
168 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O12 - O14 x 9 - W1) MPC 13
169 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O13 - O15 x 9 - W1) MPC 14
170 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O14 - O16 x 9 - W1) MPC 15
171 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O15 - O17 x 9 - W1) MPC 16
172 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O16 - O18 x 9 - W1) MPC 17
173 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O17 - O19 x 9 - W1) MPC 18
174 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O7 - O9 x 9 - W1) MPC 8
175 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O8 - O10 x 9 - W1) MPC 9
176 Benzincső bilincs - csavaros - M4-es csavarral (O9 - O11 x 9 - W1) MPC 10
177
178
179 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/2"k - 11 bar - DN=10mm - Q=7461 liter/perc)
180 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 10 bar - DN=6mm - Q=2446 liter/perc)
181 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 16,5 bar - DN=6mm - Q=3653 liter/perc)
182 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 4 bar - DN=6mm - Q=1114 liter/perc)

Bilincsszalag - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
Bilincsszalaghoz csigamenetes zárszerkezet - ROZSDAMENTES (14 mm - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301 - A2)
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183 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 6 bar - DN=6mm - Q=1466 liter/perc)
184 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G1/4"k - 8 bar - DN=6mm - Q=2001 liter/perc)
185 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/4"k - 11 bar - DN=13mm - Q=15861 liter/perc)
186 Biztonsági szelep (légtartályhoz) (G3/8"k - 11 bar - DN=10mm - Q=4716 liter/perc)
187 Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/2"k - 6...12 bar - DN=10mm) műbizonylat nélkül
188 Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4"k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
189 Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/4"k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
190 Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G1/8"k - 6...12 bar - max. 650 liter/perc) műbizonylat nélkül
191 Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8"k - 0...5 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
192 Biztonsági szelep (légtartályhoz) ÁLLÍTHATÓ (G3/8"k - 6...12 bar - DN=6mm) műbizonylat nélkül
193 Bővítő betét, dugaszolható (O10 - O12, max. 15 bar)
194 Bővítő betét, dugaszolható (O4 - O6, max. 15 bar)
195 Bővítő betét, dugaszolható (O6 - O8, max. 15 bar)
196 Bővítő betét, dugaszolható (O8 - O10, max. 15 bar)
197
198 Bővítő csavar (G1/2"k - G3/4"b, max. 15 bar) - vízhez
199 Bővítő csavar (G1/8"k - G1/2"b, max. 50 bar)
200 Bővítő csavar (G3/4"k - G1"b, max. 50 bar)
201 Bővítő csavar (G3/8"k - G1/2"b, max. 15 bar) - vízhez
202 Bővítő csavar (M5x0,8k - G1/8"b, max. 50 bar)
203 Bővítő csavar (R1/2"k - G3/4"b, max. 50 bar)
204 Bővítő csavar (R1/4"k - G1/2"b, max. 50 bar)
205 Bővítő csavar (R1/4"k - G3/8"b, max. 50 bar)
206 Bővítő csavar (R1/8"k - G1/4"b, max. 50 bar)
207 Bővítő csavar (R1/8"k - G3/8"b, max. 50 bar)
208 Bővítő csavar (R3/8"k - G1/2"b, max. 50 bar)
209 Bővítő csavar (R3/8"k - G3/4"b, max. 50 bar)
210 Csapágybak + csapszeg O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
211 Csapágybak + csapszeg O20-as és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
212 Csapágybak + csapszeg O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
213 Csapágybak O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
214 Csapágybak O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez
215 Csapágybak O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
216 Csapágybak O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
217
218
219
220

Bővítő csavar (G1/2"k - G1"b, max. 15 bar) Gebo

Csapszeg és Seeger-gyűrűk O32-es csapágybakokhoz (O10x53mm)
Csapszeg és Seeger-gyűrűk O40-es csapágybakokhoz (O12x60mm)
Csapszeg és Seeger-gyűrűk O50-es csapágybakokhoz (O12x68mm)
Csapszeg és Seeger-gyűrűk O63-as csapágybakokhoz (O16x78mm)
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 Csőrögzítő - kék színű (14-es csőhöz) 1 db
239 Csőrögzítő - natúr színű (10-es csőhöz) 1 db
240 Csőrögzítő - natúr színű (12-es csőhöz) 1 db
241 Csőrögzítő - natúr színű (15-ös csőhöz) 1 db
242 Csőrögzítő - natúr színű (4-es csőhöz) 1 db
243 Csőrögzítő - natúr színű (6-os csőhöz) 1 db
244 Csőrögzítő - natúr színű (8-as csőhöz) 1 db
245 Csőrögzítő - szürkésfehér színű (16-os csőhöz) 1 db
246 Csőrögzítő - szürkésfehér színű, állítható (O12...20-as csőhöz) 1 pár
247 Csőrögzítő - szürkésfehér színű, állítható (O16...24-es csőhöz) 1 pár
248 Csőrögzítő - szürkésfehér színű, állítható (O3...7-es csőhöz) 1 pár
249 Csőrögzítő - szürkésfehér színű, állítható (O6...13-as csőhöz) 1 pár
250 Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O2, max. 10 bar) RTU-PK-2/2-B (FESTO)
251 Csőtoldó (rövid, réz) (O2/O3, max. 10 bar) RTU-PK-2/3 (FESTO)
252 Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O3, max. 10 bar) RTU-PK-3/3 (FESTO)
253 Csőtoldó (rövid, réz) (O3/O4, max. 10 bar) RTU-PK-3/4 (FESTO)
254 Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O4, max. 10 bar) RTU-PK-4/4 (FESTO)
255 Csőtoldó (rövid, réz) (O4/O6, max. 10 bar) RTU-PK-4/6 (FESTO)
256
257 Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6, max. 10 bar) RTU-PK-6/6 (FESTO)
258

Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4"k - O10/6,5-ös és O10/7-es csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4"k - O10/8-as csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4"k - O6/4-es csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/4"k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/8"k - O6/4-es csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G1/8"k - O8/6-os csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G3/8"k - O12/10-es csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - ELFORGÓ (G3/8"k - O12/8-as és O12/9-es csőhöz) max. 15 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/4"k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G1/8"k - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G3/8"k - O12/10-es csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (G3/8"k - O12/9-es csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (R1/4"k - O10/6,5-ös és O10/7-es csőhöz) max. 25 bar
Csavarzat rugós csővédővel, hollanderes - nem elforgó (R3/8"k - O12/8-as és O12/9-es csőhöz) max. 25 bar

Csőtoldó (rövid, réz) (O6/O6, max. 10 bar) DK 06/06 - csak Rectus!

Csővágó csipesz (10 mm csőátmérőig) Aignep



Oldal 8 / 65

259 Csővágó fogó (4-25mm csőátmérőig - PNZ-25)
260
261 Csővágó fogóhoz (PNZ-25) penge
262 Csővágó fogóhoz (ZRS) penge 1 db - 218606 (FESTO)
263 Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/2"k - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
264 Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/4"k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
265 Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/4"k - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
266 Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G1/8"k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
267 Egyenes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (G3/8"k - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
268
269
270
271
272
273 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4"k - O5, max. 15 bar)
274
275
276
277 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8"k - O5, max. 15 bar)
278
279
280
281
282
283
284 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M10x1,5"k - O6, max. 30 bar)
285 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M6x1"k - O4, max. 30 bar)
286 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M6x1"k - O6, max. 30 bar)
287 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M8x1"k - O4, max. 30 bar)
288 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M8x1"k - O6, max. 30 bar)
289 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (M8x1,25"k - O6, max. 30 bar)
290 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, hengeres, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar)
291 Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, hengeres, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar)
292 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3-I
293 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4-I
294 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3-I
295 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4-I
296 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6-I

Csővágó fogóhoz (John Guest JG-TS-28) penge

Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-10)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/2"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/2-12)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-10)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-12)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-4)

Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-6)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/4"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/4-8)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-4)

Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-6)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G1/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G1/8-8)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-10)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-12)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-6)
Egyenes csatlakozó - FÉM kioldógyűrűs, dugaszolható (G3/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-G3/8-8)



Oldal 9 / 65

297 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4) QSM-M7-4-I
298 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6) QSM-M7-6-I
299 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (M8x0,75k - O6) QSMP-M8x0.75-6
300 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/2"k - O12) QS-1/2-12-I
301 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4"k - O10) QS-1/4-10-I
302
303 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4"k - O6) QS-1/4-6-I
304 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4"k - O8) QS-1/4-8-I
305 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8"k - O4) QS-1/8-4-I
306 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8"k - O6) QS-1/8-6-I
307 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/8"k - O8) QS-1/8-8-I
308 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8"k - O10) QS-3/8-10-I
309 Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R3/8"k - O8) QS-3/8-8-I
310
311
312 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O14, max. 15 bar)
313 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O15) (műanyag) max. 10 bar
314
315 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O18) CQ-1/2-18 (műanyag) max. 10 bar
316 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O22, max. 15 bar)
317 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O6, max. 15 bar)
318 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O8, max. 15 bar)
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/4"k - O22, max. 15 bar)
329
330
331 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O14, max. 15 bar)
332
333
334

Egyenes csatlakozó - HENGERES, dugaszolható (R1/4"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-4-I)

Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/2-10)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/2-12)

Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/2-16)

Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-10)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-12)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-4)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-6)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/4-8)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-10)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-4)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-6)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-1/8-8)

Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-10)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-12)

Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-16)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-6)
Egyenes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-3/8-8)
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335 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,25k - O6, max. 15 bar)
336 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O10, max. 15 bar)
337 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O6, max. 15 bar)
338 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1,5k - O8, max. 15 bar)
339 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M12x1k - O6, max. 15 bar)
340 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M14x1,5k - O8, max. 15 bar)
341 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O10, max. 15 bar)
342 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O12, max. 15 bar)
343 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M16x1,5k - O8, max. 15 bar)
344 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSM-M3-3
345 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSM-M3-4
346 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSM-M5-3
347 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSM-M5-4
348 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O5, max. 15 bar)
349 Egyenes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSM-M5-6
350 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8"k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
351 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8"k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
352 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
353 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
354 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
355 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
356 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
357 Egyenes csatlakozó, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
358
359
360
361
362
363
364
365 Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
366 Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
367 Egyenes toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
368
369 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O11 - O11, max. 15 bar)
370
371 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O13 - O13, max. 15 bar)
372 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14, max. 15 bar)

Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-3)
Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-4)
Egyenes csatlakozó, mini sorozat - hatlapú, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-6)
Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-4-I)
Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M5-6-I)
Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M7-4-I)
Egyenes csatlakozó, mini sorozat - HENGERES, dugaszolható (M7x1k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-M7-6-I)

Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-10)

Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-12)
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373 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O15 - O15, max. 15 bar)
374 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O16 - O16, max. 15 bar)
375
376 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5, max. 15 bar)
377
378 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O7 - O7, max. 15 bar)
379
380 Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O9 - O9, max. 15 bar)
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O14 - O12, max. 12 bar)
391
392 Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O14, max. 12 bar)
393 Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3) QSM-4-3
394
395
396
397
398
399 Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag) max. 10 bar
400
401 Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQ-18 (műanyag) max. 10 bar
402 Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22, max. 12 bar)
403 Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3) QSM-3
404
405
406
407 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
408 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
409 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
410 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar

Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-4)

Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-6)

Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-8)

Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-10-8)
Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-12-10)
Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-6-4)
Egyenes toldó csatlakozó - FÉM, szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-F-8-6)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10-6)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10-8)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12-10)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12-6)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12-8)

Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12, max. 12 bar) (Festo jelölés: QS-16-12)

Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-6-4)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8-4)
Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8-6)
Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10)
Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12)

Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QS-16)

Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-4)
Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-6)
Egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8)
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411 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
412 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
413 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G5/8"b - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
414 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (UNF 7/16"b - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
415 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O10) (műanyag) max. 10 bar
416 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O12) (műanyag) max. 10 bar
417 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O15) (műanyag) max. 10 bar
418 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O16) (műanyag) max. 10 bar
419 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O6) (műanyag) max. 10 bar
420 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G1/2"b - O8) (műanyag) max. 10 bar
421 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O10) (műanyag) max. 10 bar
422 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O12) (műanyag) max. 10 bar
423 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O6) (műanyag) max. 10 bar
424 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/4"b - O8) (műanyag, réz menettel) max. 10 bar
425 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O6) (műanyag) max. 10 bar
426 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható - tömítőgyűrűvel (G3/8"b - O8) (műanyag) max. 10 bar
427
428
429 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O8, max. 15 bar)
430
431
432
433 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O5, max. 15 bar)
434
435
436 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O10, max. 15 bar)
437 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O12, max. 15 bar)
438
439 Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O5, max. 15 bar)
440
441
442
443
444
445
446
447
448

Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/2-10)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/2"b - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/2-12)

Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-10)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-12)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-4)

Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-6)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/4"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/4-8)

Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/8-4)

Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/8-6)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G1/8"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-1/8-8)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-10)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-12)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-6)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (G3/8"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSF-3/8-8)
Egyenes, belsőmenetes csatlakozó, dugaszolható (M5x0,8b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMF-M5-4)
Elektromos csatlakozó - 4 PÓLUSÚ - led és varisztor nélküli (30mm) MSSD-C-4P (FESTO)
Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) - nem Festo
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449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460 Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar)
461
462 Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar)
463
464
465
466
467
468
469
470 Elosztótömb - alumínium (2x1/2"b + 4x3/8"b, max. 15 bar)
471 Elosztótömb - alumínium (2x1/2"b + 6x3/8"b, max. 15 bar)
472 Elosztótömb - alumínium (2x1/4"b + 4x1/8"b, max. 15 bar)
473 Elosztótömb - alumínium (2x1/4"b + 6x1/8"b, max. 15 bar)
474 Elosztótömb - alumínium (2x3/8"b + 4x1/4"b, max. 15 bar)
475 Elosztótömb - alumínium (2x3/8"b + 6x1/4"b, max. 15 bar)
476 Elosztótömb - fém (2x3/4"b + 4x1/2"b, max. 15 bar)
477 Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/2"b, max. 15 bar)
478 Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/4"b, max. 15 bar)
479 Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x1/8"b, max. 15 bar)
480 Elosztótömb, kereszt - alumínium (4x3/8"b, max. 15 bar)
481
482
483
484
485 Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10) HE-3-QS-10 (FESTO)
486

Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (16mm) MSSD-E (FESTO)
Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (22mm)
Elektromos csatlakozó - led és varisztor nélküli (30mm)
Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (22mm)
Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 230V±10% - max. 10A (30mm)
Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (22mm)
Elektromos csatlakozó - ledes, varisztoros - 24VAC/DC±10% - max. 10A (30mm)
Elforgatható kb közcsavar - hollanderes (G3/4"k - G3/4"b, max. 15 bar)
Elforgatható kb közcsavar (G1/4"k - G1/4"b, max. 15 bar)
Elforgatható kb közcsavar (G1/8"k - G1/8"b, max. 15 bar)
Elforgatható kb közcsavar (G3/8"k - G3/8"b, max. 15 bar)

Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O6 - O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSQ-6-4)

Elosztó csatlakozó "Y", dugaszolható (O8 - O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSQ-8-6)
Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-10-8)
Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-4-4)
Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-6-4)
Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-6-6)
Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-8-6)
Elosztó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST3-8-8)

Előlapra szerelhető kéziszelep (3/2-es - M5x0,8bb - alaph. zárt - csatlakozók alul - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 311 202
Előlapra szerelhető kéziszelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - 0-10 bar - 280 l/perc) BA 511 301
Előlapra szerelhető univerzális kéziszelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/perc) BA 311 301
Előlapra szerelhető univerzális kéziszelep (3/2-es - M5x0,8bbb - alaph. z./ny./váltószelep - csatl. old. - 0-10 bar - 125 l/perc) BA 311 201

Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10, –0,95-15 bar) IQSH 3100 (Sang-A)
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487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500 Falon átvezető csatlakozó (M5x0,8bb - M10x1k, max. 50 bar)
501 Falon átvezető toldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
502
503
504
505
506
507
508 Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O5-O5 - M14x1, max. 15 bar)
509
510
511 Felár: nedvességálló 22mm-es mágnes (alapkivitel helyett)
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10, DN=8mm, max. 1350 liter/perc, max. 10 bar)

Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O12 - O12, –0,95-15 bar) IQSH 3120 (Sang-A)
Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6, –0,95-15 bar) IQSH 360 (Sang-A)
Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8, –0,95-15 bar) IQSH 380 (Sang-A)
Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8, max. 15 bar) V3V L 8-8 (MetalWork)
ÉS logikai szelep (G1/8"bbb - 2-10 bar)
Fali elosztóegység - RÉZ - 5xG1/2"bbbb, max. 16 bar (WD 12 LW 3 MS - Landefeld)
Falikorong (könyökidom, fali rögzítéssel) léghálózathoz (G1/2"bb, DN=16mm, max. 50 bar)
Falikorong (könyökidom, fali rögzítéssel) léghálózathoz (G3/8"bb, DN=14,5, max. 16 bar)
Falon átvezető csatlakozó (G1/2"bb - M28x1,5k, max. 50 bar)
Falon átvezető csatlakozó (G1/4"bb - M20x1,5k, max. 50 bar)
Falon átvezető csatlakozó (G1/8"bb - M16x1,5k, max. 50 bar)
Falon átvezető csatlakozó (G3/4"bb - M33x1,5k, max. 50 bar)
Falon átvezető csatlakozó (G3/8"bb - M26x1,5k, max. 50 bar)

Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10-O8 - M20x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-10-8)
Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6-O4 - M14x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-6-4)
Falon átvezető toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8-O6 - M16x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-8-6)
Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O10-O10 - M20x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-10)
Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O12-O12 - M22x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-12)
Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O4-O4 - M12x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-4)

Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O6-O6 - M14x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-6)
Falon átvezető toldó csatlakozó, dugaszolható (O8-O8 - M16x1, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSS-8)

FESTO hatlapú rögzítőanya MIDI levegőelőkészítőkhöz - M52x1,5 (HMR-D-MIDI - 530026)
FESTO hatlapú rögzítőanya MINI/MAXI levegőelőkészítőkhöz - M36x1,5 (HMR-D-MINI/MAXI - 530025)
FESTO hátsó rögzítés MINI levegőelőkészítőkhöz (HFOE-D-MINI - 159638)
FESTO manométer levegőelőkészítőkhöz (O40 mm - 0-16 bar - G1/8"k - hátsó csatlakozás) MA-40-16-1/8-EN-DPA (529046)
FESTO összekötőcsapok MIDI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MIDI - 159595)
FESTO összekötőcsapok MINI levegőelőkészítőkhöz (párban) - M5k-M5b (FRB-D-MINI - 159642)
FESTO rögzítő saroklemez MIDI levegőelőkészítőkhöz (HR-D-MIDI - 162804)
Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/2"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-1/2)
Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/4"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-1/4)
Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G1/8"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-1/8)
Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (G3/8"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-3/8)
Fojtó-visszacsapószelep - belsőmenetes (M5x0,8bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-M5)
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525 Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12, max. 10 bar)
526
527
528
529
530 Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/2"k, max. 15 bar)
531 Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/4"k, max. 15 bar)
532 Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G1/8"k, max. 15 bar)
533 Fojtó-visszacsapószelep BETÉT munkahengerbe (távozó levegő fojtásához) - menetes könyökhöz (G3/8"k, max. 15 bar)
534 Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/4"k, max. 15 bar)
535 Fojtó-visszacsapószelep BETÉT SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához, "A" jelölésű!) - menetes könyökhöz (G1/8"k, max. 15 bar)
536 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/2"k - O12, max. 10 bar)
537 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O12, max. 10 bar)
538 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O4, max. 10 bar)
539 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O6) GRLA-1/4-QS-6-D (FESTO)
540 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O6, max. 10 bar)
541 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O8, max. 10 bar)
542 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O4) GRLA-1/8-QS-4-RS-D (FESTO)
543 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O4, max. 10 bar)
544 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O6, max. 10 bar)
545 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O8, max. 10 bar)
546 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O10, max. 10 bar)
547 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O12, max. 10 bar)
548 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O6) GRLA-3/8-QS-6-D (FESTO)
549 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4, max. 10 bar)
550 Fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6, max. 10 bar)
551
552
553
554
555 Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O10 - O10, DN=8mm, max. 1350 liter/perc, max. 10 bar)
556
557
558 Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O8 - O8, DN=6mm, max. 1050 liter/perc, max. 10 bar)
559 Folyadékporlasztó egység - M5-ös belső menetekkel - DP 2005 (max. 10 bar)
560 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/2"k x 37mm, max. 25 bar)
561 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/4"k x 28mm, max. 25 bar)
562 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G1/8"k x 24mm, max. 25 bar)

Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: GR-QS-3)
Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4, DN=2mm, max. 163 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GR-QS-4)
Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6, DN=4mm, max. 410 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GR-QS-6)
Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8, DN=6mm, max. 1050 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GR-QS-8)

Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O4) (Festo jelölés: GRLZ-M5-QS-4)
Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (bemenő levegő fojtásához!) - dugaszolható, menetes könyök (M5x0,8k - O6) (Festo jelölés: GRLZ-M5-QS-6)
Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/4"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GRO-1/4)
Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - belsőmenetes (G1/8"bb, max. 15 bar) (Festo jelölés: GRO-1/8)

Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O4 - O4, DN=2mm, max. 163 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GRO-QS-4)
Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O6 - O6, DN=4mm, max. 410 liter/perc, max. 10 bar) (Festo jelölés: GRO-QS-6)
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563 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (G3/8"k x 32mm, max. 25 bar)
564 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M10x1 x 19mm, max. 100 bar) - ACÉL
565 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 15mm, max. 25 bar)
566 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 1 szintes (M5x0,8k x 19mm, max. 25 bar)
567 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/4"k x 47mm, max. 25 bar)
568 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G1/8"k x 41mm, max. 25 bar)
569 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 2 szintes (G3/8"k x 54mm, max. 25 bar)
570 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/4"k x 66mm, max. 25 bar)
571 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G1/8"k x 56mm, max. 25 bar)
572 Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) 3 szintes (G3/8"k x 76mm, max. 25 bar)
573
574
575
576 Fúvatótömlő csatlakozó (M16x1,5b - O6, max. 16 bar)
577 Fúvatótömlő csatlakozó (M16x1,5b - O8, max. 16 bar)
578
579
580
581
582
583
584
585 Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (2/2-es, O1/4"-O1/4" (6,35mm), DN=4mm, max. 10 bar) (műanyag) max. 10 bar
586 Gömbcsap - dugaszolható - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (2/2-es, O3/8"-O3/8" (9,525mm), DN=5,5mm, max. 10 bar) (műanyag) max. 10 bar
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/4"kb x 40,5mm, max. 25 bar)
Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G1/8"kb x 34,5mm, max. 25 bar)
Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) átmenő menetes furattal (G3/8"kb x 45,5mm, max. 25 bar)

GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1"b (max. 10 bar)
GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1/2"b (max. 10 bar)
GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/4"b (max. 10 bar)
GEBO hollander vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/8"b (max. 10 bar)
GEBO inox bordáscső 1" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O20,3 x O25,0 x 0,3 mm) - max. 10 bar, max. 200°C
GEBO inox bordáscső 1/2" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O13,1 x O16,8 x 0,3 mm) - max. 10 bar, max. 200°C
GEBO inox bordáscső 3/8" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O9,3 x O12,2 x 0,3 mm) - max. 10 bar, max. 200°C

Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G1"bb, DN=25mm, max. 200 PSI/13,8 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G1/2"bb, DN=14,5mm, max. 200 PSI/13,8 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G1/4"bb, DN=8mm, max. 200 PSI/13,8 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G3/4"bb, DN=20mm, max. 200 PSI/13,8 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - hosszúkaros, lakatolható (3/2-es, G3/8"bb, DN=9,5mm, max. 200 PSI/13,8 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - mini (2/2-es, G1/2"bb, DN=10mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (2/2-es, G1/4"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (2/2-es, G1/8"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (2/2-es, G3/4"bb, DN=14mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (2/2-es, G3/8"bb, DN=8mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (3/2-es, G1/4"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (3/2-es, G1/8"bb, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini (3/2-es, G3/8"bb, DN=8mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O10-O10, DN=8mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
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601
602 Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O4-O4, DN=2,5mm, max. 10 bar) QH-QS-4 (FESTO)
603
604 Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O6-O6, DN=4mm, max. 10 bar) QH-QS-6 (FESTO)
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
622 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
623 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
624 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
625 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
626 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
627 Gömbfej munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
628
629
630
631
632
633
634
635 GRLA-1/8-B fojtó-visszacsapószelep munkahengerbe - FESTO
636 Gumi védőburkolat O63 mm-es, alsó és hátsó csatlakozású manométerekhez
637
638

Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O12-O12, DN=10mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)

Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O4-O4, DN=3mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)

Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O6-O6, DN=5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini, dugaszolható (2/2-es, O8-O8, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R1/2"k-G1/2"b, DN=10mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R1/4"k-G1/4"b, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R1/8"k-G1/8"b, DN=5,5mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - mini, külső/belső menet (2/2-es, R3/8"k-G3/8"b, DN=8mm, max. 20 bar, –20°C...+80°C) (Aignep)
Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G1"bb, DN=25mm, max. 40 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G1/2"bb, DN=15mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G1/4"bb - DN=10mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G3/4"bb, DN=20mm, max. 40 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros (2/2-es, G3/8"bb, DN=10mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G1"kb, DN=25mm, max. 40 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G1/2"kb, DN=15mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G1/4"kb, DN=10mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G3/4"kb, DN=20mm, max. 40 bar, –20°C...+80°C)
Gömbcsap - pillangókaros, külső/belső menet (2/2-es, G3/8"kb, DN=10mm, max. 50 bar, –20°C...+80°C)

Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 1250 l/perc) BR 311 701
Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/perc) 431 MR
Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MR
Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók alul - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR
Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz, dugaszolható - csatlakozók oldalt - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR UL
Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - 0-10 bar - 1250 l/perc) BR 511 701
Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - 0-10- bar - 280 l/perc) BR 511 301 / 451 MR

Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/2"bbb - 0,3-10 bar - max. 3500 l/perc)
Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/4"bbb - 0,3-10 bar - max. 1200 l/perc)
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639
640
641
642
643
644
645
646 Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O5, max. 15 bar)
647
648
649
650 Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O5, max. 15 bar)
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673 Hangtompító-fojtó (G1/2"k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
674 Hangtompító-fojtó (G1/4"k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
675 Hangtompító-fojtó (G1/8"k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar
676 Hangtompító-fojtó (G3/8"k - csavarhúzóval állítható) max. 10 bar

Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G1/8"bbb - 0,3-10 bar - max. 680 l/perc)
Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/4"bbb - 0,3-10 bar - max. 4000 l/perc)
Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (G3/8"bbb - 0,3-10 bar - max. 2300 l/perc)
Gyorslefúvó (gyorsleürítő) szelep (M5bbb - 0,3-10 bar - max. 110 l/perc)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/2" - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/2-QS-12)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-10)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-12)

Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-6)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-QS-8)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-4)

Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-6)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-QS-8)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-10)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-12)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-QS-8)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-M5-QS-4)
Gyűrűs "L" csatlakozó - dugaszolható (M5x0,8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-M5-QS-6)
Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-4)
Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/4-PK-6)
Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-4)
Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-1/8-PK-6)
Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (3/8" - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-3/8-PK-6)
Gyűrűs "L" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: LK-M5-PK-4)
Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/2" - G1/2", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/2)
Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/4" - G1/4", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/4)
Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (1/8" - G1/8", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-1/8)
Gyűrűs "L" csatlakozó - menetes (3/8" - G3/8", max. 15 bar) (Festo jelölés: LK-3/8)
Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-4)
Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6 - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/4-PK-6)
Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-4)
Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6 - O8/6, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-1/8-PK-6)
Gyűrűs "T" csatlakozó - hollanderes (M5x0,8 - O6/4 - O6/4, max. 25 bar) (Festo jelölés: TK-M5-PK-4)
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677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697 Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O10-es csőhöz, ''L'' sorozat - M16 x 1,5mm)
698 Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O12-es csőhöz, ''L'' sorozat - M18 x 1,5mm)
699 Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O15-ös csőhöz, ''L'' sorozat - M22 x 1,5mm)
700 Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O6-os csőhöz, ''L'' sorozat - M12 x 1,5mm)
701 Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz (O8-as csőhöz, ''L'' sorozat - M14 x 1,5mm)
702 Hidraulika - karmantyú (G1/2"b x 30 vagy 35 mm)
703 Hidraulika - karmantyú (G1/4"b x 26 vagy 30 mm)
704 Hidraulika - karmantyú (G1/8"b x 22,5 mm)
705 Hidraulika - karmantyú (G3/8"b x 26 vagy 30 mm)
706 Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M12x1,5b x 26 mm)
707 Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M14x1,5b x 24 vagy 26 mm)
708 Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M16x1,5b x 28,5 mm)
709 Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M18x1,5b x 26 vagy 30 mm)
710 Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M20x1,5b x 26 mm)
711 Hidraulika - karmantyú, METRIKUS (M22x1,5b x 38 mm)
712 Hidraulika - közcsavar (G1/2"k - G1/2"k) 60°-os belső kúppal
713 Hidraulika - közcsavar (G1/4"k - G1/4"k) 60°-os belső kúppal
714 Hidraulika - közcsavar (G1/8"k - G1/8"k) 60°-os belső kúppal

Hangtompító - műanyag (G1"k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1)
Hangtompító - műanyag (G1/2"k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/2)
Hangtompító - műanyag (G1/4"k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/4)
Hangtompító - műanyag (G1/8"k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-1/8)
Hangtompító - műanyag (G3/4"k - max. 10 bar) (Festo jelölés: U-3/4)
Hangtompító - műanyag (G3/8"k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-3/8)
Hangtompító - műanyag (M5x0,8k - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-M5)
Hangtompító - műanyag, száras (O10 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-10H)
Hangtompító - műanyag, száras (O12 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-12H)
Hangtompító - műanyag, száras (O4 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-4H)
Hangtompító - műanyag, száras (O6 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-6H)
Hangtompító - műanyag, száras (O8 - max. 10 bar) (Festo jelölés: UC-QS-8H)
Hangtompító - szinterbronz (G1"k - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterbronz (G1/2" - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterbronz (G1/4"k - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterbronz (G1/8"k - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterbronz (G3/4"k - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterbronz (G3/8"k - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterbronz (M5x0,8k - max. 10 bar)
Hangtompító - szinterfém (M7x1k - max. 10 bar)
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715 Hidraulika - közcsavar (G3/8"k - G3/8"k) 60°-os belső kúppal
716 Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O10 x 10mm) 10LS
717 Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O12 x 10mm) 12LS
718 Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O15 x 10mm) 15L
719 Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O20 x 12,5mm) 20S
720 Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O6 x 9,5mm) 06LS
721 Hidraulika - vágógyűrű (roppantógyűrű) - acél (O8 x 9,5mm) 08LS
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/8 - O10/8 - O8/6, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O8/6 - O8/6 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó - menetes középen (R1/8"k - O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó - menetes középen (R1/8"k - O8/6 - O8/6, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó (O10/8 - O10/8 - 10/8, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó (O12/10 - O12/10 - 12/10, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó (O5/3 - O5/3 - O5/3, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó (O6/4 - O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes "T" csatlakozó (O8/6 - O8/6 - 8/6, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O12/10-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O17,6/13-as FESTO PL-13 csőhöz, max. 25 bar) (Festo jelölés: CK-1/2-PK-13)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O12/9-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O5/3-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O12/10-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O12/9-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O4/2,7-es és O4/3-as csőhöz) EV 05/04
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753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O5/3-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes csatlakozó (M5x0,8k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/8 - O8/6, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O6/4 - O5/3, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O10/8 - O10/8, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O12/10 - O12/10, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O5/3 - O5/3, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O8/6 - O8/6, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O5/3-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O12/9-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M10x1b - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O10/8 - O10/8, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O12/10 - O12/10, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O15/12,5 vagy O15/12, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O5/3 - O5/3, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O6/4 - O6/4, max. 25 bar)
Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O8/6 - O8/6, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O10/8-as csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - elforgó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/2"k - O15/12,5-ös és O15/12-es csőhöz, max. 25 bar)
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812
813 Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O10 - max. 16 bar) UL 13/9
814 Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G1/4"b - O9,5 - max. 16 bar) UL 13
815 Hollandi anya tömlővéghez - BALMENETES (G3/8"b - O12,6 - max. 16 bar) UL 17
816 Hollandi anya tömlővéghez (G1/2"b - O15,3 - max. 16 bar) UR 21
817 Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O10 - max. 16 bar) UR 13/9
818 Hollandi anya tömlővéghez (G1/4"b - O9,5 - max. 16 bar) UR 13
819 Hollandi anya tömlővéghez (G1/8"b - O7,3 - max. 16 bar) UR 10
820 Hollandi anya tömlővéghez (G3/8"b - O12,6 - max. 16 bar) UR 17
821 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
822 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
823 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
824 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
825 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - nikkelezett réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
826 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 10000-es sorozat - réz - M22x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
827 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat- réz - M20x1,5 (O14 mm-es csőhöz)
828 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat- réz - M20x1,5 (O15 mm-es csőhöz)

Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/4"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O6/4-es csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes menetes könyökcsatlakozó - NEM elforgó (R1/8"k - O8/6-os csőhöz, max. 25 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O13, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O19, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1"b - O25, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O13, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G1/2"b - O9-10, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O13, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O16, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O19, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/4"b - O9-10, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - egyenes (G3/8"b - O9-10, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O19, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1"b - O25, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O13, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G1/2"b - O9-10, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O13, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O19, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/4"b - O9-10, max. 16 bar)
Hollanderes tömlőszerelvény - könyök (G3/8"b - O9-10, max. 16 bar)
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829 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
830 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
831 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
832 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
833 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 13000-es sorozat - réz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
834 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - 9000-es sorozat - nikkelezett réz - M24x1,5 (O16 mm-es csőhöz)
835 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - acél - M10x1 (O5 mm-es csőhöz)
836 Hollandi anya vágógyűrűs (roppantógyűrűs) csatlakozókhoz - réz - G1/2" (O15 mm-es csőhöz)
837 Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/2"k - G1/2"b - 18 mm, max. 50 bar)
838 Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/4"k - G1/4"b - 13,5 mm, max. 50 bar)
839 Hosszabbító csavar - KÚPOS (R1/8"k - G1/8"b - 10 mm, max. 50 bar)
840 Hosszabbító csavar - KÚPOS (R3/8"k - G3/8"b - 14,5 mm, max. 50 bar)
841 Hosszabbító csavar (G1/2"k - G1/2"b - 25 mm, max. 50 bar)
842 Hosszabbító csavar (G1/4"k - G1/4"b - 20 mm, max. 50 bar)
843 Hosszabbító csavar (G1/4"k - G1/4"b - 27 mm, max. 50 bar)
844 Hosszabbító csavar (G1/4"k - G1/4"b - 43 mm, max. 50 bar)
845 Hosszabbító csavar (G1/8"k - G1/8"b - 16 mm, max. 50 bar)
846 Hosszabbító csavar (G1/8"k - G1/8"b - 26 mm, max. 50 bar)
847 Hosszabbító csavar (G1/8"k - G1/8"b - 36 mm, max. 50 bar)
848 Hosszabbító csavar (G3/8"k - G3/8"b - 23 mm, max. 50 bar)
849 Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 14,5 mm, max. 50 bar)
850 Hosszabbító csavar (M5x0,8k - M5x0,8b - 7 mm, max. 50 bar)
851 Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1"k - G1"b - 25 mm, max. 15 bar)
852 Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1"k - G1"b - 50 mm, max. 15 bar)
853 Hosszabbító csavar, csaptoldó (G1/2"k - G1/2"b - 10 mm, max. 15 bar)
854 Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/4"k - G3/4"b - 25 mm, max. 15 bar)
855 Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8"k - G3/8"b - 15 mm, max. 15 bar)
856 Hosszabbító csavar, csaptoldó (G3/8"k - G3/8"b - 50 mm, max. 15 bar)
857
858
859
860 Időzítőegység kondenzátum-leeresztőhöz, 30mm-es elektromos csatlakozójú mágnesszelepekhez - m&m (analóg) AT2000
861 Karmantyú - szűkítő (G1/2"b - G1"b - 39 mm, max. 50 bar)
862 Karmantyú - szűkítő (G1/2"b - G3/4"b - 30 mm, max. 50 bar)
863 Karmantyú - szűkítő (G1/4"b - G1/2"b - 25 mm, max. 50 bar)
864 Karmantyú - szűkítő (G1/4"b - G3/8"b - 23 mm, max. 50 bar)
865 Karmantyú - szűkítő (G1/8"b - G1/2"b - 24 mm, max. 50 bar)
866 Karmantyú - szűkítő (G1/8"b - G1/4"b - 19 mm, max. 50 bar)

Időkésleltető szelep (3/2-es, PK-3, alaph. NYITOTT, 2,5-8 bar, 0,25-5 másodperc) VZO-3-PK-3 (FESTO)
Időkésleltető szelep, impulzus-generátor (3/2-es, G1/8"bb, alaph. NYITOTT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.001.4)
Időkésleltető szelep, impulzus-generátor (3/2-es, G1/8"bb, alaph. ZÁRT, 2-10 bar, 1-6 másodperc) (10.009.4)
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867 Karmantyú - szűkítő (G1/8"b - G3/8"b - 20 mm, max. 50 bar)
868 Karmantyú - szűkítő (G3/4"b - G1"b - 41 mm, max. 50 bar)
869 Karmantyú - szűkítő (G3/8"b - G1/2"b - 27,5 mm, max. 50 bar)
870 Karmantyú - szűkítő (M5x0,8b - G1/8"b - 13 mm, max. 50 bar)
871
872
873
874
875
876
877 Karmantyú (M5x0,8bb - 11 mm, max. 50 bar)
878 Kerékfúvató csatlakozó - német (6 mm belső átmérőjű csőhöz)
879 Kerékfúvató pisztoly - 60 G (olasz)
880 Kerékfúvató pisztoly, kalibrálható, sorszámozott manométerrel - 60 DT (olasz)
881 Kerékszelep - nikkelezett réz (G1/8"k)
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904

Karmantyú (G1"bb - 46 mm, max. 50 bar)
Karmantyú (G1/2"bb - 30 mm, max. 50 bar)
Karmantyú (G1/4"bb - 22 mm, max. 50 bar)
Karmantyú (G1/8"bb - 15 mm, max. 50 bar)
Karmantyú (G3/4"bb - 32 mm, max. 50 bar)
Karmantyú (G3/8"bb - 24 mm, max. 50 bar)

Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-10)
Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-12)
Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMX-3)
Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-4)
Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-6)
Keresztcsatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSX-8)
Keresztidom (G1/2"bbbb, DN=14mm, max. 50 bar)
Keresztidom (G1/4"bbbb, DN=8mm, max. 50 bar)
Keresztidom (G1/8"bbbb, DN=6mm, max. 50 bar)
Keresztidom (G3/8"bbbb, DN=11mm, max. 50 bar)
Keresztidom 1 db külső menettel (R1/2"k - G1/2"bbb, DN=14mm, max. 50 bar)
Keresztidom 1 db külső menettel (R1/4"k - G1/4"bbb, DN=8mm, max. 50 bar)
Keresztidom 1 db külső menettel (R1/8"k - G1/8"bbb, DN=6mm, max. 50 bar)
Keresztidom 1 db külső menettel (R3/8"k - G3/8"bbb, DN=11mm, max. 50 bar)
Kétkezes vezérlőtömb (műbizonylattal - 08.156.4) (Festo jelölés: ZSB-1/8-B)
Kézi bekapcsolószelep: 3/2-es lakatolható gömbcsap, G1/2"bb, 0-16 bar (KBAM-212) Knocks
Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/2"bb - bistabil - 0-10 bar)
Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/4"bb - bistabil - 0-10 bar)
Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/8"bb - bistabil - 0-10 bar)
Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G3/8"bb - bistabil - 0-10 bar)
Kézikaros mini szelep (3/2-es - M5bb - bistabil - 0-10 bar) 305 LL
Kézikaros szelep - függőleges elrendezésű (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 LL
Kézikaros szelep - függőleges elrendezésű (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 LL
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905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918 Klipsz (biztosító villa) O10mm-es és O9,525mm-es (O3/8") dugaszolható csatlakozókhoz
919 Klipsz (biztosító villa) O12mm-es és O12,7mm-es (O1/2") dugaszolható csatlakozókhoz
920 Klipsz (biztosító villa) O6mm-es és O6,35mm-es (O1/4") dugaszolható csatlakozókhoz
921 Klipsz (biztosító villa) O8mm-es és O7,938mm-es (O5/16") dugaszolható csatlakozókhoz
922 Kondenzátum-leeresztő csap automata kondenzátum-leeresztőhöz - m&m (G1/2"k-G1/4"k) 887059000
923 Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (R1/4"k, max. 16 bar)
924 Kondenzátum-leürítő (légtartályhoz) (R3/8"k, max. 16 bar)
925
926
927
928
929
930
931 Könyökidom - külső/belső (M5x0,8k - M5x0,8b, DN=2mm, max. 50 bar)
932 Könyökidom - külső/belső (R1"k - G1"b, DN=24mm, max. 50 bar)
933 Könyökidom - külső/belső (R1/2"k - G1/2"b, DN=14mm, max. 50 bar)
934 Könyökidom - külső/belső (R1/4"k - G1/4"b, DN=8mm, max. 50 bar)
935 Könyökidom - külső/belső (R1/8"k - G1/8"b, DN=6mm, max. 50 bar)
936 Könyökidom - külső/belső (R3/4"k - G3/4"b, DN=19mm, max. 50 bar)
937 Könyökidom - külső/belső (R3/8"k - G3/8"b, DN=11mm, max. 50 bar)
938 Könyökidom - külső/belső, SZŰKÍTŐ (R1/4"k - G1/8"b, DN=6mm, max. 50 bar)
939
940
941
942

Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 LL90
Kézikaros szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil, rugós visszaállítással - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) HV 311 701
Kézikaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 LL90
Kézikaros szelep (4/3-as - G1/4"bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar - síktárcsás - 530 l/perc - 10.069.4)
Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 LL90
Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 522 ML90 (HV 511 701)
Kézikaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 LL90
Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5223C LL90
Kézikaros szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5223C ML90
Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5213A LL90
Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben LESZELLŐZTETETT, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5213A ML90
Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel - 0-10 bar) 5213C LL90
Kézikaros szelep (5/3-as - G1/8"bbbbb - középhelyzetben zárt, monostabil, rugós visszaállítással - 0-10 bar) 5213C ML90

Könyökidom - belső/belső (G1"bb, DN=24mm, max. 50 bar)
Könyökidom - belső/belső (G1/2"bb, DN=14mm, max. 50 bar)
Könyökidom - belső/belső (G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)
Könyökidom - belső/belső (G1/8"bb, DN=6mm, max. 50 bar)
Könyökidom - belső/belső (G3/4"bb, DN=19mm, max. 50 bar)
Könyökidom - belső/belső (G3/8"bb, DN=11mm, max. 50 bar)

Könyökidom - külső/külső (R1"kk, DN=24mm, max. 50 bar)
Könyökidom - külső/külső (R1/2"kk, DN=14mm, max. 50 bar)
Könyökidom - külső/külső (R1/4"kk, DN=8mm, max. 50 bar)
Könyökidom - külső/külső (R1/8"kk, DN=6mm, max. 50 bar)
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943
944
945 Könyökidom - külső/külső, SZŰKÍTŐ (R1/4" - R1/8"k, DN=6mm, max. 50 bar)
946 Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2" - O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
947 Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
948 Könyöktoldó csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8" - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
949
950
951 Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14, max. 15 bar)
952
953 Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5, max. 15 bar)
954
955
956 Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6, max. 15 bar)
957 Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar)
958 Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar)
959 Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar)
960 Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar)
961
962
963 Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15) (műanyag) max. 10 bar
964
965 Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18) CQL-18 (műanyag) max. 10 bar
966 Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22, max. 12 bar)
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

Könyökidom - külső/külső (R3/4"kk, DN=19mm, max. 50 bar)
Könyökidom - külső/külső (R3/8"kk, DN=11mm, max. 50 bar)

Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-10)
Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-12)

Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-4)

Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-6)
Könyöktoldó csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-8)

Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-10)
Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-12)

Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QSL-16)

Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-3)
Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-4)
Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5, max. 15 bar) MetalWork
Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-6)
Könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-8)
Körmös FESZÍTŐANYÁS levegőcsatlakozókhoz tömítőgyűrű (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó - G1"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó - G1/2"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó - G3/4"b - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó FESZÍTŐANYÁVAL - O19-es tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozó FESZÍTŐANYÁVAL - O25-ös tömlővéggel - acél temperöntvény (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
Körmös levegőcsatlakozókhoz tömítőgyűrű (Ludecke/Müllenbach) max. 12 bar
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981 Közcsavar - KÚPOS (R1"k - R1"k, max. 50 bar)
982 Közcsavar - KÚPOS (R1/2"k - R1/2"k, max. 50 bar)
983 Közcsavar - KÚPOS (R1/4"k - R1/4"k, max. 50 bar)
984 Közcsavar - KÚPOS (R1/8"k - R1/8"k, max. 50 bar)
985 Közcsavar - KÚPOS (R3/4"k - R3/4"k, max. 50 bar)
986 Közcsavar - KÚPOS (R3/8"k - R3/8"k, max. 50 bar)
987
988 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2"k - R3/4"k, max. 50 bar)
989 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/4"k - R1/2"k, max. 50 bar)
990 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/4"k - R3/8"k, max. 50 bar)
991 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8"k - R1/2"k, max. 50 bar)
992 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8"k - R1/4"k, max. 50 bar)
993 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/8"k - R3/8"k, max. 50 bar)
994
995 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/4"k - R1"k, max. 50 bar)
996 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/8"k - R1/2"k, max. 50 bar)
997 Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/8"k - R3/4"k, max. 50 bar)
998 Közcsavar - RECTUS - DN 10/10 (G1/8"k - G1/8"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
999 Közcsavar - RECTUS - DN 13/13 (G1/4"k - G1/4"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel

1000 Közcsavar - RECTUS - DN 17/17 (G3/8"k - G3/8"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1001 Közcsavar - RECTUS - DN 21/21 (G1/2"k - G1/2"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1002 Közcsavar - RECTUS - DN 26/26 (G3/4"k - G3/4"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1003 Közcsavar - szűkítő - RECTUS - DN 05/13 (M5x0,8k - G1/4"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1004 Közcsavar - szűkítő - RECTUS - DN 17/26 (G3/8"k - G3/4"k, max. 16 bar) 45°-os belső kúpfelülettel
1005 Közcsavar - szűkítő (G1/2"k - G3/4"k, max. 50 bar)
1006 Közcsavar - szűkítő (G1/4"k - G1/2"k, max. 50 bar)
1007 Közcsavar - szűkítő (G1/4"k - G3/8"k, max. 50 bar)
1008 Közcsavar - szűkítő (G1/8"k - G1/2"k, max. 50 bar)
1009 Közcsavar - szűkítő (G1/8"k - G1/4"k, max. 50 bar)
1010 Közcsavar - szűkítő (G1/8"k - G3/8"k, max. 50 bar)
1011 Közcsavar - szűkítő (G3/8"k - G1/2"k, max. 50 bar)
1012 Közcsavar - szűkítő (M5x0,8k - G1/8"k, max. 50 bar)
1013 Közcsavar (G1/2"k - G1/2"k, max. 50 bar)
1014 Közcsavar (G1/4"k - G1/4"k, max. 50 bar)
1015 Közcsavar (G1/8"k - G1/8"k, max. 50 bar)
1016 Közcsavar (G3/8"k - G3/8"k, max. 50 bar)
1017 Közcsavar (M5x0,8k - M5x0,8k, max. 50 bar)
1018

Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R1/2"k - R1"k, max. 15 bar) Viega

Közcsavar - KÚPOS, szűkítő (R3/4"k - R1"k) Viega

Közelítéskapcsoló - REED, 2 vezetékes, 5m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (10-230V AC/DC, 8VA/10W, 250mA) - RV2I
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1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

Közelítéskapcsoló - REED, 3 vezetékes, 2m vezetékkel, alaph. nyitott, LED-es (5-30V AC/DC, 6W, 500mA) - RS6-3F
Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4"k - O5-6, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4"k - O6-7, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/4"k - O8-9, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8"k - O5-6, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - KÖNYÖK (R1/8"k - O6-7, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1"k - O17-18, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1"k - O23-24, max. 16 bar) - Aignep
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4"k - O6, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4"k - O8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/4"k - O9, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8"k - O3-4, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8"k - O6, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8"k - O8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R1/8"k - O9, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R3/4"k - O17, max. 16 bar) - Aignep
Külsőmenetes tömlővég - kúpos menettel (R3/4"k - O23-24, max. 16 bar) - Aignep
Külsőmenetes tömlővég (G1"k - O19, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1"k - O25, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O11-12, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O11, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O12-13, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O13, max. 16 bar) GT 21/13
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O16-17, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O16, max. 16 bar) GT 21/16
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O19, max. 16 bar) GT 21/19
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O6, max. 16 bar) GT 21/06
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O7-8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O9-10, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/2"k - O9, max. 16 bar) GT 21/09
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O11-12, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O11, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O13, max. 16 bar) GT 13/13
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O6-7, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O6, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O7-8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O8-9, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O8, max. 16 bar)
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1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083 L betét - BŐVÍTŐ, dugaszolható (O4 - O6, max. 15 bar)
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 L csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-2 (FESTO)

Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O9-10, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/4"k - O9, max. 16 bar) GT 13/09
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O4, max. 16 bar) GT 10/04
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O6, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O7-8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O7, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O8-9, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G1/8"k - O9, max. 16 bar) GT 10/09
Külsőmenetes tömlővég (G3/4"k - O13, max. 16 bar) GT 26/13
Külsőmenetes tömlővég (G3/4"k - O16, max. 16 bar) GT 26/16
Külsőmenetes tömlővég (G3/4"k - O19, max. 16 bar) GT 26/19
Külsőmenetes tömlővég (G3/4"k - O25, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O11-12, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O11, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O13, max. 16 bar) GT 17/13
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O16-17, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O6, max. 16 bar) GT 17/06
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O8-9, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O8, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O9-10, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (G3/8"k - O9, max. 16 bar) GT 17/09
Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O2, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O3, max. 16 bar)
Külsőmenetes tömlővég (M5x0,8k - O4, max. 16 bar) GT 05/04
Külsőmenetes tömlővég tömítőgyűrűvel (M5x0,8k - O4) N-M5-PK-4 (FESTO)

L betét - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-10H-8)
L betét - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-12H-10)
L betét - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-6H-4)
L betét - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-8H-6)
L betét, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-10H)
L betét, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-12H)
L betét, dugaszolható (O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-3H)
L betét, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-4H)
L betét, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-6H)
L betét, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-8H)
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1095 L csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-3 (FESTO)
1096 L csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-4 (FESTO)
1097 L csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) L-PK-6 (FESTO)
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O13,5 - O15 x 12 - W1) 14-es
1109 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O14,5 - O16 x 12 - W1) 15-ös
1110 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O15 - O17 x 12 - W1) 16-os
1111 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O16 - O18 x 12 - W1) 17-es
1112 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O17 - O19 x 12 - W1) 18-as
1113 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O18 - O20 x 12 - W1) 19-es
1114 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O19 - O21 x 15 - W1) 20-as
1115 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O20 - O22 x 12 - W1) 21-es
1116 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O21 - O23 x 15 - W1) 22-es
1117 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O22 - O24 x 15 - W1) 23-as
1118 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O23 - O25 x 15 - W1) 24-es
1119 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O24 - O26 x 15 - W1) 25-ös
1120 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O25 - O27 x 15 - W1) 26-os
1121 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O26 - O28 x 15 - W1) 27-es
1122 Légféktömlő bilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O27 - O29 x 15 - W1) 28-as
1123 Légszűrő kompresszorhoz (G3/8"k) műanyag, nem szétszerelhető
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132

Lábműködtetésű szelep (3/2-es, G1/4", 0-10 bar, 1200 l/perc, monostabil (nem reteszelhető) - burkolattal) - Römer FV 311 801
Lábműködtetésű szelep (5/2-es, G1/4", 2-10 bar, DN=7,5mm, bistabil (reteszelhető) - burkolattal) PED 502B
Lábműködtetésű szelep (5/2-es, G1/4", 2-10 bar, DN=7,5mm, monostabil (nem reteszelhető) - burkolattal) PED 502M
Lábműködtetésű szelepekhez reteszelőegység (Römer)
Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (hosszú, műanyag, max. 8 bar) - Easun
Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, műanyag, max. 8 bar) - Easun
Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (rövid, alumínium) - S-26K-SN (Stasto) / 0714921390 (WÜRTH) max. 8 bar
Lefúvató pisztoly 110mm-es hajlított fúvókával, nikkelezett alumínium házzal (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, max. 10 bar) ANI 25/A2
Lefúvató pisztoly 180mm-es egyenes fúvókával, nikkelezett alumínium házzal (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, max. 10 bar) ANI 25/B2
Lefúvató pisztoly rövid fúvókával, nikkelezett alumínium házzal (G1/4"bb, 26-os gyorscsatlakozó-dugóval, max. 10 bar) ANI 25/B1

Légszűrő kompresszorhoz (G3/8"k) szárnyasanyás, műanyag, szétszerelhető
Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/2"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 3000 l/perc) P 311 121
Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 322 CC (P 320 801)
Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MC (P 311 801)
Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil - váltószelep is - 0-10 bar) 321 CC (P 320 501)
Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MC (P 311 501)
Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 522 CC (P 520 801)
Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil - 0-10 bar) 522 MC (P 511 801)
Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 0-10 bar) 521 CC (P 520 501)
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1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170

Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - 0-10 bar) 521 MC (P 511 501)
Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 0-10 bar) 5223A CC (P 532 701)
Levegővezérlésű szelep (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. zárt - 0-10 bar) 5223C CC (P 531 701)
LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 50m (+130°C-ig, 3/8"-tól)
LOXEAL 58-11 melegítés nélkül bontható menettömítő (max. 3"-ig, max. 0,3mm réskitöltés, max. 20 bar, -55°C...+150°C) - 50ml
Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. NYITOTT - mágnessel, 2,5-10 bar) 322 MEA
Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel, 2,5-10 bar) 322 ME
Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. NYITOTT - mágnessel, 2,5-10 bar) 321 MEA
Mágnesszelep - az (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt - mágnessel, 2,5-10 bar) 321 ME
Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 2db mágnessel, 1-10 bar) 522 EE
Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil - mágnessel, 2,5-10 bar) 522 ME
Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil - 2db mágnessel, 1-10 bar) 521 EE
Mágnesszelep - az (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - mágnessel, 2,5-10 bar) 521 ME
Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5223A EE
Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/4"bbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5223C EE
Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8"bbbbb - alaph. LESZELLŐZTETETT - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5213A EE
Mágnesszelep - az (5/3-as - G1/8"bbbbb - alaph. zárt - 2db mágnessel, 2,5-10 bar) 5213C EE
Mágnesszelep - az (NAMUR - 5/2-es - G1/4" - monostabil - mágnessel, 2,5-10 bar) 582 ME
Mágnesszelep - Easun (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil, MÁGNES NÉLKÜL - 1,5-9 bar) 4V210-06
Mágnesszelep - Hafner - direkt vez. G1/8" - 3/2-es - alaph. NYITOTT (0-10bar - DN=1mm - 50 l/perc - mágnessel) MOH 311 015
Mágnesszelep - m&m - dir. v. G1/2" - 2/2-es - VÁKUUMRA - CSAK AC! (-0,8-0 bar - DN=10,5mm, –10°C...+90°C-ig - al. z. - mágnessel) D239DBU1
Mágnesszelep - m&m - dir. v. G1/2" - 2/2-es - VÁKUUMRA - CSAK DC! (-0,8-0 bar - DN=10,5mm, –10°C...+90°C-ig - al. z. - mágnessel) C D239DBU1
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1" - 2/2-es - CSAK AC! (0-16 bar - DN=20mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01FG20A0XB000
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1" - 2/2-es - CSAK DC! (0-9 bar - DN=20mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01FG20C0XB000
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/2" - 2/2-es - CSAK AC! (0-16 bar - DN=16mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01DG20A0WB000
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/2" - 2/2-es - CSAK DC! (0-12 bar - DN=16mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01DG20C0WB000
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/2" - 2/2-es (0-6 bar DC / 0-16 bar AC - DN=10,5mm, –10°C...+130°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) D886DVU
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/4" - 2/2-es - alaph. NYITOTT (0-12 bar - DN=3mm, –10°C...+130°C-ig - mágnessel) RD236DVH
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-6 bar DC / 0-16 bar AC - DN=10,5mm, –10°C...+130°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) D884DVU
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G3/4" - 2/2-es - CSAK AC! (0-16 bar - DN=20mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01EG20A0XB000
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G3/4" - 2/2-es - CSAK DC! (0-9 bar - DN=20mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) RSV01EG20C0XB000
Mágnesszelep - m&m - direkt v. G3/8" - 2/2-es (0-6 bar DC / 0-16 bar AC - DN=10,5mm, –10°C...+130°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) D885DVU
Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G1" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=25mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B222DBY
Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G1/2" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=13mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B205DBZ
Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G1/4" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=13mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B203DBZ
Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G3/4" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=21mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B206DBX
Mágnesszelep - m&m - elővezérelt G3/8" - 2/2-es (0,3-16 bar - DN=13mm, –10°C...+90°C-ig - alaph. zárt - mágnessel) B204DBZ
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-10 bar - DN=3mm - alaph. zárt, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
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1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1183 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1184 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1185 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1186 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1187 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1188 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1189 Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1190 Manométer - VÁKUUMMÉRŐ - glicerines csillapítású (O63 mm -1...0 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1191 Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1192 Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O40 mm -1...0 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1193 Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1194 Manométer - VÁKUUMMÉRŐ (O63 mm -1...0 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1195 Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2"k - alsó csatlakozás)
1196 Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2"k - hátsó csatlakozás)
1197 Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1198 Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1199 Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1200 Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1201 Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1202 Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1203 Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1204 Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1205 Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1206 Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1207 Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1208 Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)

Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-10 bar - DN=4mm - alaph. zárt, –10°C...+90°C-ig - mágnessel) EBV-113-A40-1/4B-012DC-S9
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-10 bar - DN=4mm - alaph. zárt, –10°C...+90°C-ig - mágnessel) EBV-113-A40-1/4B-024DC-S9
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/4" - 2/2-es (0-25 bar - DN=2mm - alaph. zárt, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es - alaph. NYITOTT (0-10 bar - DN=1,5mm, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es - alaph. NYITOTT (0-8 bar - DN=1,8mm, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es (0-10 bar - DN=3mm - alaph. zárt, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 2/2-es (0-25 bar - DN=2mm - alaph. zárt, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 3/2-es (0-10 bar - DN=1,5mm - alaph. zárt, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Mágnesszelep - Römer - direkt v. G1/8" - 3/2-es (0-8 bar - DN=1,8mm - alaph. zárt, –10°C...+130°C-ig - 22mm-es mágnessel)
Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O6-O6) (9067016) MetalWork
Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O8-O8) (9067024) MetalWork
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1209 Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1210 Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1211 Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1212 Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1213 Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8"k - alsó csatlakozás)
1214 Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1215 Manométer (O50 mm - 0-12 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1216 Manométer (O50 mm - 0-4 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1217 Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1218 Manométer (O63 mm - 0-1 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1219 Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1220 Manométer (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1221 Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1222 Manométer (O63 mm - 0-10 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1223 Manométer (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1224 Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1225 Manométer (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1226 Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1227 Manométer (O63 mm - 0-16 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1228 Manométer (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1229 Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1230 Manométer (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1231 Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1232 Manométer (O63 mm - 0-25 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1233 Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1234 Manométer (O63 mm - 0-4 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1235 Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1236 Manométer (O63 mm - 0-40 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1237 Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1238 Manométer (O63 mm - 0-6 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1239 Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4"k - alsó csatlakozás)
1240 Manométer (O63 mm - 0-60 bar - G1/4"k - hátsó csatlakozás)
1241 Manométer, KENGYELES (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"k - hátsó csatlakozás)
1242 Manométerhez peremes átalakító (O40mm-es manométerekhez) - műanyag
1243 Manométerhez peremes átalakító + plexi lap (O63mm-es MŰANYAG házas manométerekhez) - fém
1244 Membrán D884DVU, D885DVU és D886DVU mágnesszelepekhez - VITON, –10°C...+130°C-ig (84035100A) m&m
1245 Membrán egyfázisú NE-MA nyomáskapcsolóhoz (021027002)
1246 Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (G1/4"k - O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
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1247 Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (R1/4"k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
1248 Menetes dugasz - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ (R1/8"k - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
1249
1250
1251 Menetes dugasz (G1/2"k - O14, max. 15 bar)
1252 Menetes dugasz (G1/2"k - O15) CQ-1/2-15H (műanyag) max. 10 bar
1253
1254
1255 Menetes dugasz (G1/2"k - O22) (műanyag) max. 10 bar
1256
1257
1258
1259 Menetes dugasz (G1/4"k - O5, max. 15 bar)
1260
1261
1262
1263
1264 Menetes dugasz (G1/8"k - O5, max. 15 bar)
1265
1266
1267
1268
1269 Menetes dugasz (G3/8"k - O14, max. 15 bar)
1270
1271 Menetes dugasz (M5x0,8k - O3, max. 15 bar)
1272
1273 Menetes dugasz (M5x0,8k - O5, max. 15 bar)
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G3/8"b - O10) QSLF-3/8-10-B
1284 Menetes könyökcsatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (R1/4"k - O1/4" (6,35mm) (műanyag, nem elforgó) max. 10 bar

Menetes dugasz (G1/2"k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-10H)
Menetes dugasz (G1/2"k - O12, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-12H)

Menetes dugasz (G1/2"k - O16, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/2-16H)
Menetes dugasz (G1/2"k - O18) CQ-1/2-18H (műanyag, John Guest) max. 10 bar

Menetes dugasz (G1/4"k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-10H)
Menetes dugasz (G1/4"k - O12, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-12H)
Menetes dugasz (G1/4"k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-4H)

Menetes dugasz (G1/4"k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-6H)
Menetes dugasz (G1/4"k - O8, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/4-8H)
Menetes dugasz (G1/8"k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-10H)
Menetes dugasz (G1/8"k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-4H)

Menetes dugasz (G1/8"k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-6H)
Menetes dugasz (G1/8"k - O8, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G1/8-8H)
Menetes dugasz (G3/8"k - O10, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-10H)
Menetes dugasz (G3/8"k - O12, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-12H)

Menetes dugasz (G3/8"k - O8, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-G3/8-8H)

Menetes dugasz (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M5-4H)

Menetes dugasz (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M5-6H)
Menetes dugasz (M7x1k - O4, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M7-4H)
Menetes dugasz (M7x1k - O6, max. 15 bar) (régi Festo jelölés: QS-F-M7-6H)
Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4"b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/4-4-B)
Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/4-6-B)
Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/4"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/4-8-B)
Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8"b - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/8-4-B)
Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8"b - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/8-6-B)
Menetes könyökcsatlakozó - BELSŐ MENETTEL, dugaszolható (G1/8"b - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSLF-1/8-8-B)
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1285
1286
1287 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2"k - O14, max. 15 bar)
1288
1289
1290
1291 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O5, max. 15 bar)
1292
1293
1294
1295 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O5, max. 15 bar)
1296
1297
1298
1299
1300 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O14, max. 15 bar)
1301
1302
1303 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,25k - O6, max. 15 bar)
1304 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O6, max. 15 bar)
1305 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1,5k - O8, max. 15 bar)
1306 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M12x1k - O6, max. 15 bar)
1307
1308 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O5, max. 15 bar)
1309
1310 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8"k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1311 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, G1/8"k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1312 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1313 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M10x1k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1314 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1315 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M6x1k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1316 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O4 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1317 Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható, NAGY NYOMÁSRA kenőrendszerekhez, M8x1k - O6 (–0,98 bar...250 bar, –40°C...+150°C)
1318
1319
1320
1321 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O22, max. 12 bar)
1322 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O6, max. 15 bar)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-10)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/2"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/2-12)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-10)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-12)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-4)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-6)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/4"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/4-8)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-4)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-6)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G1/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G1/8-8)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-10)
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-12)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O6, max. 15 bar) Camozzi
Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (G3/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-G3/8-8)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-M5-4)

Menetes könyökcsatlakozó - FÉM, dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-F-M5-6)

Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/2-10)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/2-12)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QSL-1/2-16)
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1323 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/2"k - O8, max. 15 bar)
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/4"k - O22, max. 12 bar)
1334
1335
1336
1337
1338
1339 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O3) QSML-M3-3
1340 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M3x0,5k - O4) QSML-M3-4
1341 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O3) QSML-M5-3
1342 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSML-M5-4
1343 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O4) QSMLL-M5-4
1344 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M5x0,8k - O6) QSML-M5-6
1345 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O4) QSML-M7-4
1346 Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (M7x1k - O6) QSML-M7-6
1347
1348
1349
1350
1351 Mini nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL - dugaszolható (O6-O6 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 150 l/perc)
1352 Mini nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL - dugaszolható (O8-O8 - 1-8 bar - max. 10 bar - max. 260 l/perc)
1353 Munkahenger - ISO 15552 (ISO 6431) - O..x..mm - fémdugattyús
1354 Munkahenger - ISO 6432 - O..x..mm
1355 Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O6, max. 10 bar) TRS 6-4-6 (anyag: POM)
1356 Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O8, max. 10 bar) TRS 8-6-8 (anyag: POM)
1357 Műanyag "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10, max. 10 bar) TS 10 (anyag: POM)
1358 Műanyag "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 10 bar) TS 13 (anyag: POM)
1359 Műanyag "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19, max. 10 bar) TS 19 (anyag: POM)
1360 Műanyag "T" csatlakozó (O25 - O25 - O25, max. 10 bar) TS 25 (anyag: POM)

Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-10)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-12)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-4)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-6)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/4"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/4-8)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-10)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-4)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-6)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G1/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-1/8-8)

Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-10)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-12)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-16)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-6)
Menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható (G3/8"k - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSL-3/8-8)

Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M5x0,8k - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M5-4)
Menetes könyökcsatlakozó, mini sorozat - dugaszolható (M5x0,8k - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSML-M5-6)
MetalWork nyomásszabályozó VÍZRE - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 13 bar) (BIT 5208002)
MetalWork szűrő-nyomásszabályozó VÍZRE - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 13 bar - 20 µm) (BIT 5205105)
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1361 Műanyag "T" csatlakozó (O3 - O3 - O3, max. 10 bar) TS 3 (anyag: POM)
1362 Műanyag "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4, max. 10 bar) TS 4 (anyag: POM)
1363 Műanyag "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 10 bar) TS 5 (anyag: POM)
1364 Műanyag "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 10 bar) TS 6 (anyag: POM)
1365 Műanyag "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 10 bar) TS 8 (anyag: POM)
1366 Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O4 - O6 - O4, max. 10 bar) YRS 4-6-4 (anyag: POM)
1367 Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O6 - O8 - O6, max. 10 bar) YRS 6-8-6 (anyag: POM)
1368 Műanyag "Y" csatlakozó (O10 - O10 - O10, max. 10 bar) YS 10 (anyag: POM)
1369 Műanyag "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 10 bar) YS 13 (anyag: POM)
1370 Műanyag "Y" csatlakozó (O19 - O19 - O19, max. 10 bar) YS 19 (anyag: POM)
1371 Műanyag "Y" csatlakozó (O3 - O3 - O3, max. 10 bar) YS 3 (anyag: POM)
1372 Műanyag "Y" csatlakozó (O4 - O4 - O4, max. 10 bar) YS 4 (anyag: POM)
1373 Műanyag "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 10 bar) YS 5 (anyag: POM)
1374 Műanyag "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 10 bar) YS 6 (anyag: POM)
1375 Műanyag "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 10 bar) YS 8 (anyag: POM)
1376 Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O10 - O8, max. 10 bar) GRS 10-8 (anyag: POM)
1377 Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O4 - O3, max. 10 bar) GRS 4-3 (anyag: POM)
1378 Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O6 - O4, max. 10 bar) GRS 6-4 (anyag: POM)
1379 Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O8 - O6, max. 10 bar) GRS 8-6 (anyag: POM)
1380 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10, max. 10 bar) GS 10 (anyag: POM)
1381 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O13 - O13, max. 10 bar) GS 13 (anyag: POM)
1382 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O19 - O19, max. 10 bar) GS 19 (anyag: POM)
1383 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O25 - O25, max. 10 bar) GS 25 (anyag: POM)
1384 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3, max. 10 bar) GS 3 (anyag: POM)
1385 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4, max. 10 bar) GS 4 (anyag: POM)
1386 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5, max. 10 bar) GS 5 (anyag: POM)
1387 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6, max. 10 bar) GS 6 (anyag: POM)
1388 Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8, max. 10 bar) GS 8 (anyag: POM)
1389 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10, max. 10 bar) WS 10 (anyag: POM)
1390 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O13 - O13, max. 10 bar) WS 13 (anyag: POM)
1391 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O19 - O19, max. 10 bar) WS 19 (anyag: POM)
1392 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O25 - O25, max. 10 bar) WS 25 (anyag: POM)
1393 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3, max. 10 bar) WS 3 (anyag: POM)
1394 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4, max. 10 bar) WS 4 (anyag: POM)
1395 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5, max. 10 bar) WS 5 (anyag: POM)
1396 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6, max. 10 bar) WS 6 (anyag: POM)
1397 Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8, max. 10 bar) WS 8 (anyag: POM)
1398 Működtetőelem-feltét "BA" szelepekhez (BA 22)
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1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433 Nyomáskapcsolóhoz gumisapka (24mm-es laptávú, IP54-es védettségű)
1434
1435
1436

Működtetőelem - forgókapcsoló "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - hosszú (O22 mm - bistabil) N-22-SW (BA 224 01)
Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - fekete (O22 mm - monostabil) P-22-SW (BA 222 01)
Működtetőelem - gomba alakú nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) BA 222 02
Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - monostabil) T-22-RT (BA 221 02)
Működtetőelem - süllyesztett nyomógomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - zöld (O22 mm - monostabil) BA 221 03
Működtetőelem - vészleállító gomb "BA.." és "Festo SV.." szelepekhez - piros (O22 mm - bistabil) PR-22-RT (BA 223 02)
Napi olajzó - DN=7mm - ABAC (R1/4"k - G1/4"b, max. 10 bar) - acél
NewDeal leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/2"-os (és 3/8"-os) levegőelőkészítőhöz - 2xG1/4" (9400401) MetalWork
NewDeal leágazó közdarab olajozás nélküli levegőhöz, 1/4"-os levegőelőkészítőhöz - 2xG1/8" (9200401) MetalWork
NewDeal nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 4500 l/perc) (1602003) MetalWork
NewDeal nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 18 bar - max. 650 l/perc) (1202001) MetalWork
NewDeal nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2500 l/perc) (1402003) MetalWork
NewDeal nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 650 l/perc) (1202003) MetalWork
NewDeal olajzó (G1"bb - max. 18 bar - max. 16000 l/perc) (1623001) MetalWork
NewDeal olajzó (G1/2"bb - max. 18 bar - max. 4300 l/perc) (1423001) MetalWork
NewDeal olajzó (G1/4"bb - max. 18 bar - max. 1100 l/perc) (1223001) MetalWork
NewDeal rögzítő saroklemez 1/2"-os (és 3/8"-os) NewDeal és SYNTESI 2 levegőelőkészítőkhöz (9400701) MetalWork
NewDeal rögzítő saroklemez 1/4"-os NewDeal, SYNTESI 1 és BIT levegőelőkészítőkhöz (9200701) MetalWork
NewDeal szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 2500 l/perc) (1425054) MetalWork
NewDeal szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - max. 700 l/perc) (1225054) MetalWork
NewDeal szűrő (G1"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 11000 l/perc) (1621006) MetalWork
NewDeal szűrő (G1/2"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 4100 l/perc) (1421006) MetalWork
NewDeal szűrő (G1/4"bb - max. 18 bar - 20 µm - max. 1720 l/perc) (1221006) MetalWork
Nyomás látjelző (G1/8"b - 1,5-8 bar, M22x1mm - piros) OH-22-RT (FESTO)
Nyomáskapcsoló - kisméretű, 2m vezetékkel (0,5-10 bar - R1/8"k - 0-250V - max. 2A - nyomásmentesen NYITOTT/ZÁRT) (9000401) MetalWork
Nyomáskapcsoló - kisméretű, barna (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8"k - 0-48V - nyomásmentesen NYITOTT, gumisapka nélkül) - az
Nyomáskapcsoló - kisméretű, kék (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8"k - 0-48V - nyomásmentesen ZÁRT, gumisapka nélkül) - az
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (1,5-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - max. 4kW / 230V) CONDOR MDR1/11
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - max. 2,2kW / 230V) CONDOR MDR2-EA/11
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 1,5-2,2kW - 4-6,3A MOTORVÉDELEMMEL) CONDOR MDR3/11
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 3-4kW - 6,3-10A MOTORVÉDELEMMEL) CONDOR MDR3/11
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 4-5,5kW - 10-16A MOTORVÉDELEMMEL) CONDOR MDR3/11
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - 5,5-7,5kW - 16-20A MOTORVÉDELEMMEL) CONDOR MDR3/11
Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-11 bar - G1/4"bbbb - állítható hiszterézis - max. 5,5kW - max. 16A motorv. nélk.) CONDOR MDR4/11

Nyomásszabályozó-FOJTÁS FÉNYEZŐ PISZTOLYOKRA - manométerrel (G1/4"kb - 362,6 liter/3 bar - max. 10 bar) GLOSS GFR-5
Nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 4600 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1/4"bb - 0-4 bar - max. 18 bar - max. 850 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
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1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443 O-gyűrű készletdoboz ("BOX-H" - sárga doboz - NBR 70, –30°C...+90°C - 30-féle méret, 404 db)
1444 Olaj dugattyús kompresszorokhoz (biztonsági adatlappal)
1445 Olaj préslégszerszámokhoz és pneumatikus elemekhez (biztonsági adatlappal)
1446
1447
1448
1449
1450 PA spirálcső (O10/8 mm - 100 mm középátmérő - világoskék színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 14 bar/20°C
1451 PA spirálcső (O12/10 mm - 122 mm középátmérő - világoskék színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 12 bar/20°C
1452 PA spirálcső (O4/2,5 mm - 24/34 mm középátmérő - világoskék színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 30 bar/20°C
1453 PA spirálcső (O6/4 mm - 60 mm középátmérő - világoskék színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 26 bar/20°C
1454 PA spirálcső (O8/6 mm - 77 mm középátmérő - világoskék színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 19 bar/20°C
1455 PA11 cső - COL MÉRETŰ - 3/8" (9,525/7 mm - natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 20 bar/20°C
1456 PA11 cső - VASTAGFALÚ (O8/4 mm - natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 44 bar/20°C
1457 PA11 cső (O10/8 mm - világoskék/natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 14 bar/20°C
1458 PA11 cső (O12/10 mm - világoskék színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 12 bar/20°C
1459 PA11 cső (O2,5/1,5 mm - natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 33 bar/20°C
1460 PA11 cső (O2/1 mm - natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 44 bar/20°C
1461 PA11 cső (O4/2,7 mm - natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 25 bar/20°C
1462 PA11 cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 26 bar/20°C
1463 PA11 cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű, –40°C...+80°C) - PA11 - 19 bar/20°C
1464 PA12 cső (O10/7 mm - fekete színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 23 bar/20°C
1465 PA12 cső (O10/8 mm - natúr/fekete/kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C
1466 PA12 cső (O12/10 mm - natúr színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 12 bar/20°C
1467 PA12 cső (O12/9 mm - fekete/kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 19 bar/20°C
1468 PA12 cső (O14/11 mm - kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 16 bar/20°C
1469 PA12 cső (O15/12 mm - fekete színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C
1470 PA12 cső (O16/13 mm - fekete színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C
1471 PA12 cső (O16/13 mm - kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 14 bar/20°C
1472 PA12 cső (O18/14 mm - sötétkék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 17 bar/20°C
1473 PA12 cső (O22/18 mm - kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 13 bar/20°C
1474 PA12 cső (O3/1,7 mm - kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 35 bar/20°C

Nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 2600 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 18 bar - max. 850 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Nyomócsapos (nyomórudas) szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BG 311 401 / 321 MP
Nyomógombos kéziszelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 322 MT
Nyomógombos kéziszelep (3/2-es - G1/8"bbb - BISTABIL - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BH 320 401
Nyomógombos kéziszelep (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) BH 311 401

Olajzó (G1"bb - max. 12 bar - max. 16000 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Olajzó (G1/2"bb - max. 12 bar - max. 4500 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Olajzó (G1/4"bb - max. 12 bar - max. 1700 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Összekötőegység és fali rögzítés (KKOP.2W - Knocks)
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1475 PA12 cső (O4/2,5 mm - kék/fekete színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 30 bar/20°C
1476 PA12 cső (O5/3 mm - kék/fekete/natúr színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 33 bar/20°C
1477 PA12 cső (O6/4 mm - fekete/natúr/kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 26 bar/20°C
1478 PA12 cső (O7/5 mm - fekete színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 22 bar/20°C
1479 PA12 cső (O8/6 mm - fekete/natúr/kék színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 19 bar/20°C
1480 PA12 cső (O9/6 mm - fekete színű, –40°C...+80°C) - PA12 - 26 bar/20°C
1481 PA6.6 cső - NAGY NYOMÁSÚ (O4/2 mm - natúr színű, –0°C...+100°C) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C
1482 PA6.6 cső - NAGY NYOMÁSÚ (O6/3 mm - natúr színű, –0°C...+100°C) - NYLON PA6.6 - 100 bar/20°C
1483
1484
1485
1486
1487 PE cső (O10/7 mm - világoskék/natúr színű, –10°C...+60°C) - 11 bar/20°C
1488 PE cső (O12/9 mm - világoskék/natúr színű, –10°C...+60°C) - 9 bar/20°C
1489 PE cső (O4/2,5 mm - világoskék/natúr színű, –10°C...+60°C) - 14 bar/20°C
1490 PE cső (O6/4 mm - világoskék/natúr színű, –10°C...+60°C) - 12 bar/20°C
1491 PE cső (O8/6 mm - világoskék/natúr színű, –10°C...+60°C) - 9 bar/20°C
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505 PU cső - UV-ÁLLÓ (O12/8 mm - víztiszta átlátszó, –40°C...+60°C) - PU 1198 - 10 bar/20°C
1506 PU cső - UV-ÁLLÓ (O4/2,5 mm - víztiszta átlátszó, –40°C...+60°C) - PU 1198 - 12 bar/20°C
1507 PU cső - UV-ÁLLÓ (O6/4(3,8) mm - víztiszta átlátszó, –40°C...+60°C) - PU 1198 - 11 bar/20°C
1508 PU cső - UV-ÁLLÓ (O8/5,5 mm - víztiszta átlátszó, –40°C...+60°C) - PU 1198 - 9 bar/20°C
1509
1510
1511
1512 PU cső (O3/2 mm - fekete színű - 10 bar/20°C) PUN-3x0,5-SW (FESTO)

PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 1/2" (O12,7/9,525 mm - sötétkék színű, –20°C...+70°C) - 10 bar/20°C
PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 1/4" (O6,35/4,35 mm - natúr színű, –20°C...+70°C) - 16 bar/20°C
PE cső - COL MÉRETŰ - élelmiszeripari - 3/8" (O9,525/6,7 mm - natúr színű, –20°C...+70°C) - 10 bar/20°C
PE cső - élelmiszeripari (O8/6 mm - natúr színű, –20°C...+70°C) - 12 bar/20°C

PL cső (O9/11,6 mm - 3/8" - világoskék színű, –10°C...+40°C) PL-9 (Festo) - 10 bar/20°C
Pohár BIT szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/8 és 1/4" - félautomata - 9255001 (MetalWork)
Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/2" - 9451201 (MetalWork)
Pohár NewDeal olajzóhoz - 1/4" - 9251201 (MetalWork)
Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - félautomata - 9450301 (MetalWork)
Pohár NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/4" - félautomata - 9250301 (MetalWork)
PU cső - Extraflex 1190 (O10/6,5 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - 11 bar/20°C
PU cső - Extraflex 1190 (O12/8 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - 10 bar/20°C
PU cső - Extraflex 1190 (O16/11 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - 9 bar/20°C
PU cső - Extraflex 1190 (O3/1,5 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - 17 bar/20°C
PU cső - Extraflex 1190 (O6/4(3,8) mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - 11 bar/20°C
PU cső - Extraflex 1190 (O8/5,5 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - 9 bar/20°C
PU cső - UV-ÁLLÓ (O10/7 mm - víztiszta átlátszó, –40°C...+60°C) - Extraflex 1198 - 9 bar/20°C 

PU cső (O10/7 mm - fekete színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 11 bar/20°C
PU cső (O12/9 mm - fekete színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 10 bar/20°C
PU cső (O14/11 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 8 bar/20°C



Oldal 41 / 65

1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532 PUN-10x1,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1533 PUN-12x2-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1534 PUN-16x2,5-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1535 PUN-4x0,75-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1536 PUN-6x1-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1537 PUN-8x1,25-BL cső (-0.95...10 bar/20°C) - FESTO
1538 QS-1/2-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1539 QS-1/2-16 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1540 QS-1/4-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1541 QS-1/4-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1542 QS-1/4-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1543 QS-1/4-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1544 QS-1/4-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1545 QS-1/8-4 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1546 QS-1/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1547 QS-1/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1548 QS-10-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1549 QS-10 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1550 QS-12-10 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO

PU cső (O4,3/3(2,9) mm - fekete színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 12 bar/20°C
PU cső (O4/2,5 mm - világoskék/fekete színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 15 bar/20°C
PU cső (O5/3 mm - világoskék színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 16 bar/20°C
PU cső (O6/4 mm - fekete színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 14 bar/20°C
PU cső (O8/6 mm - fekete/natúr színű, –40°C...+60°C) - serie C 98 - 12 bar/20°C
PU spirálcső (O10/6,5 mm - 10 m - O60 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
PU spirálcső (O10/6,5 mm - 12,5 m - O60 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
PU spirálcső (O10/6,5 mm - 5 m - O60 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
PU spirálcső (O10/6,5 mm - 7,5 m - O60 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
PU spirálcső (O12/8 mm - 10 m - O74 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
PU spirálcső (O12/8 mm - 15 m - O74 mm ; max. 10,5 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
PU spirálcső (O12/8 mm - 5 m - O74 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 10 bar/20°C
PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 2 m - O32 mm ; max. 1,4 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
PU spirálcső (O6/4(3,8) mm - 4 m - O32 mm ; max. 2,8 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 11 bar/20°C
PU spirálcső (O8/5,5 mm - 10 m - O41 mm ; max. 7 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
PU spirálcső (O8/5,5 mm - 12,5 m - O41 mm ; max. 8,75 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
PU spirálcső (O8/5,5 mm - 2,5 m - O41 mm ; max. 1,75 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
PU spirálcső (O8/5,5 mm - 5 m - O41 mm ; max. 3,5 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
PU spirálcső (O8/5,5 mm - 7,5 m - O41 mm ; max. 5,25 m munkahosszal - világoskék színű, –40°C...+60°C) - Extraflex 1190 - 9 bar/20°C
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1551 QS-12-8 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1552 QS-12 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1553 QS-16 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1554 QS-3/8-10 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1555 QS-3/8-12 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1556 QS-3/8-6 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1557 QS-3/8-8 egyenes csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1558 QS-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1559 QS-6-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1560 QS-6 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1561 QS-8-4 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1562 QS-8-6 egyenes toldó csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1563 QS-8 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1564 QSL-1/2-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1565 QSL-1/2-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1566 QSL-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1567 QSL-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1568 QSL-1/4-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1569 QSL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1570 QSL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1571 QSL-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1572 QSL-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1573 QSL-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1574 QSL-10 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1575 QSL-12 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1576 QSL-16 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1577 QSL-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1578 QSL-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1579 QSL-3/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1580 QSL-4 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1581 QSL-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1582 QSL-8 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1583 QSLL-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1584 QSLL-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható, hosszú - FESTO
1585 QSLV-1/2-16 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1586 QSLV-1/4-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1587 QSLV-1/4-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1588 QSLV-1/4-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
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1589 QSLV-1/8-4 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1590 QSLV-1/8-6 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1591 QSLV-1/8-8 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1592 QSLV-3/8-10 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1593 QSLV-3/8-12 menetes könyökcsatlakozó, dugaszolható - FESTO
1594 QSLV2-1/4-6 dugaszolható elosztó csatlakozó - FESTO
1595 QSM-4 egyenes toldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1596 QSML-6 könyöktoldó csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1597 QSMT-6 "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1598 QSMT-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1599 QSMTL-M5-6 menetes "T" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1600 QSMX-4 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1601 QSMX-6 keresztcsatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1602 QSMY-4 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1603 QSMY-6 "Y" csatlakozó, mini sorozat, dugaszolható - FESTO
1604 QST-1/4-6 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1605 QST-1/8-6 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1606 QST-10-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1607 QST-10 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1608 QST-12 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1609 QST-16 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1610 QST-3/8-10 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1611 QST-3/8-12 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1612 QST-3/8-8 középen menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1613 QST-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1614 QST-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1615 QST-8-4 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1616 QST-8-6 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1617 QST-8 "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1618 QSTL-1/2-16 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1619 QSTL-1/4-10 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1620 QSTL-1/8-4 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1621 QSTL-1/8-6 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1622 QSTL-3/8-8 oldalt menetes "T" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1623 QSY-1/8-6 menetes "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1624 QSY-10-8 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1625 QSY-10 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1626 QSY-12 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
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1627 QSY-16-12 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1628 QSY-4 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1629 QSY-6 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1630 QSY-8-6 "Y" csatlakozó - szűkítő, dugaszolható - FESTO
1631 QSY-8 "Y" csatlakozó, dugaszolható - FESTO
1632 Réz "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 16 bar) T 13 MS
1633 Réz "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19, max. 16 bar) T 19 MS
1634 Réz "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 16 bar) T 5 MS
1635 Réz "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 16 bar) T 6 MS
1636 Réz "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 16 bar) T 8 MS
1637 Réz "T" csatlakozó (O9 - O9 - O9, max. 16 bar) T 9 MS
1638 Réz "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13, max. 16 bar) Y 13 MS
1639 Réz "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5, max. 16 bar) Y 5 MS
1640 Réz "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 16 bar) Y 6 MS
1641 Réz "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 16 bar) Y 8 MS
1642 Réz "Y" csatlakozó (O9 - O9 - O9, max. 16 bar) Y 9 MS
1643 Rögzítőanya (G1") - réz
1644 Rögzítőanya (G1/2") - nikkelezett réz
1645 Rögzítőanya (G1/4") - nikkelezett réz
1646 Rögzítőanya (G1/8") - nikkelezett réz
1647 Rögzítőanya (G3/4") - réz
1648 Rögzítőanya (G3/8") - nikkelezett réz
1649 Rögzítőanya (M10x1,25) - acél
1650
1651 Rögzítőanya (M12x1,25) - acél
1652 Rögzítőanya (M16x1,5) - acél
1653 Rögzítőanya (M20x1,5) - acél
1654 Rögzítőanya (M22x1,5) - acél
1655 Rögzítőanya (M27x2) - acél
1656
1657
1658 Rögzítőanya nyomásszabályzókhoz (M30x1,5mm) műanyag C.00-34
1659
1660
1661
1662
1663
1664

Rögzítőanya (M12x1) Römer dugaszolható fojtó-(visszacsapó)szelepekhez - nikkelezett réz

Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsövére (Festo, Rexroth, az Pneumatica, Hafner, MetalWork stb.) - műanyag
Rögzítőanya (M8x0,75) mágnesszelepek ankercsövére (Festo, Rexroth, az Pneumatica, Hafner, MetalWork stb.) - réz

Rugós csővédő csavarzat (O6mm-es csőhöz - M10x1b, max. 25 bar)
Rugós csővédő csavarzat (O8mm-es csőhöz - M12x1b, max. 25 bar)
Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O10/8-as csőhöz) (26 SF KK 10 MXX helyett)
Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O12/10-es csőhöz) (26 SF KK 12 MXX helyett)
Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O12/9-es csőhöz) 26 SF KK 12 MXX - Rectus
Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O6/4-es csőhöz) (26 SF KK 06 MXX helyett)
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1665
1666
1667
1668
1669
1670 SYNTESI-1 menetes véglap (G1/4"b) + 2db rögzítőcsavar (9210002)
1671 SYNTESI-1 menetes véglap (G1/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210001)
1672 SYNTESI-1 menetes véglap (G3/8"b) + 2db rögzítőcsavar (9210003)
1673
1674
1675 SYNTESI-1 összeépítő közdarab + 4 db rögzítőcsavar (9210000)
1676
1677
1678 Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 110VAC - 3,8VA - ED100% - U7K1)
1679 Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 12VDC - 5W - ED100% - U72)
1680 Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 230VAC - 4VA - ED100% - U7J)
1681 Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VAC/3,5VA vagy 12VDC/3,1W - ED100% - U7H)
1682 Szelepmágnes - CAMOZZI (22mm - O10x29,5mm - 24VDC - 5W - ED100% - U73)
1683
1684
1685
1686
1687
1688 Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-12DC-OD - 11,7W - ED100%) elektromos csatlakozóval
1689 Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSG-24DC-OD - 11W - ED100%) elektromos csatlakozóval
1690 Szelepmágnes - FESTO (30mm - O10x40mm - MSW-24AC-OD - 22VA - ED100%) elektromos csatlakozóval
1691
1692
1693
1694 Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 110VAC - 10VA - ED100% - 2400)
1695 Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 12VDC - 7W - ED100% - 2150)
1696 Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 230VAC - 10VA - ED100% - 2700)
1697 Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VAC - 10VA - ED100% - 2200)
1698 Szelepmágnes - m&m (22mm - O10x34mm - 24VDC - 7W - ED100% - 2250)
1699 Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 110VAC - 18VA - ED100% - 7400)
1700 Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 12VDC - 14W - ED100% - 7150)
1701 Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 230VAC - 18VA - ED100% - 7700)

Spirálcső-szerelvény - dugó gyorscsatlakozóhoz (0-16 bar - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 SF KK 08 MXX helyett)
Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,2mm - max. 900 l/perc - O12/9-es csőhöz) 26 KA KK 12 MPX - Rectus
Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc - O10/8-as csőhöz) (26 KA KK 10 MPX helyett)
Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc - O6/4-es csőhöz) (26 KA KK 06 MPX helyett)
Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó, Aignep (0-16 bar - DN=7,5mm - max. 900 l/perc - O8/6-os és O8/5,5-ös csőhöz) (26 KA KK 08 MPX hely.)

SYNTESI-1 nyomásszabályozó - manométerrel (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - max. 1200/2800/3350 l/perc) (5610R160)
SYNTESI-1 olajzó (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - max. 1600/3000/3650 l/perc) (5610L100)

SYNTESI-1 szűrő-nyomásszab. + manométer (G1/8"-1/4"-3/8"bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/2000/3000 l/perc) (5610B260)
SYNTESI-1 szűrő (G1/8"-1/4"-3/8"bb - max. 15 bar - 20 µm - max. 1300/1650/1750 l/perc) (5610F200)

Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 12VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 230VAC - 4,5VA vagy 5VA - ED100%)
Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VAC - 4,5 VA vagy 5VA - ED100%)
Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30/30,5mm - 24VDC - 3W vagy 5W - ED100%)
Szelepmágnes - Easun/Hafner (22mm - O9x30mm - 110VAC - 4,5VA - ED100%)

Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 230VAC - 5VA - ED100%)
Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VAC - 5VA vagy 12VDC - 3W - ED100%)
Szelepmágnes - Hafner, nedvességálló (22mm - O9x30,5mm - 24VDC - 3W - ED100%)
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1702 Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VAC - 18VA - ED100% - 7200)
1703 Szelepmágnes - m&m (30mm - O15x41mm - 24VDC - 14W - ED100% - 7250)
1704 Szelepmágnes - m&m, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (30mm - 15x41mm - 24VAC - 25VA - ED100% - 72K1)
1705 Szelepmágnes - m&m, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (30mm - 15x41mm - 24VDC - 22W - ED100% - 72Z1)
1706 Szelepmágnes - m&m, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (30mm - O15x41mm - 230VAC - 25VA - ED100% - 77K1)
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725 Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 110VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1726 Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 230VAC/6VA - ED100% - ZB10A)
1727 Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 24VAC/6VA vagy 12VDC - ED100% - ZB10A)
1728 Szelepmágnes - SIRAI/ASCO (22mm - O10x30mm - 24VDC - 5,5W - ED100% - ZB10A)
1729 Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1"k - R1"k, max. 50 bar)
1730 Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/2"k - R1/2"k, max. 50 bar)
1731 Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/4"k - R1/4"k, max. 50 bar)
1732 Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R1/8"k - R1/8"k, max. 50 bar)
1733 Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/4"k - R3/4"k, max. 50 bar)
1734 Szétszerelhető közcsavar - tömítőgyűrűs (R3/8"k - R3/8"k, max. 50 bar)
1735
1736
1737
1738

Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-12VDC helyett - 5W - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFG-24VDC helyett - 5W - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-110VAC helyett - 8VA - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-230VAC helyett - 5VA - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (22mm - O8x29mm - MSFW-24VAC helyett - 5VA - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 110VAC - 13VA - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 230VAC - 13VA - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VAC - 13VA vagy 12VDC - 10W - ED100%)
Szelepmágnes - MetalWork (30mm - O13x40mm - 24VDC - 10W - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 110VAC - 6VA - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 230VAC - 6VA - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VAC - 5,5VA - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (22mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 12VDC - 8W - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 230VAC - 11VA - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VAC - 12VA - ED100%)
Szelepmágnes - Römer (30mm - O10x32mm - 24VDC - 8W - ED100%)

Szilikoncső (0,1 bar - O12/8 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
Szilikoncső (0,1 bar - O14/10 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
Szilikoncső (0,1 bar - O4/2 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
Szilikoncső (0,1 bar - O5/3 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
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1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O10, max. 15 bar)
1764 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O12, max. 15 bar)
1765 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O14 - O8, max. 15 bar)
1766 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15 - O10) (műanyag) max. 10 bar
1767 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O15 - O12) (műanyag) max. 10 bar
1768 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O18 - O15) (műanyag) max. 10 bar
1769 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O22 - O15) (műanyag) max. 10 bar
1770
1771 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O5 - O4, max. 15 bar)
1772
1773 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O5, max. 15 bar)
1774
1775 Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O5, max. 15 bar)

Szilikoncső (0,1 bar - O6/4 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
Szilikoncső (0,1 bar - O8/5 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
Szilikoncső (0,1 bar - O9/6 mm - natúr színű - 61 ShA keménységű, élelmiszeripari, –40°C...+180°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O10/17 mm - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O16/24 mm - 5/8" - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O25/35 mm - 1" - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses gumi OLAJtömlő/levegőtömlő (20 bar/20°C - O8/14 mm - fekete színű, antisztatikus, –40°C...+100°C)
Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (16 bar/20°C - O25/34 mm - 1" - átlátszó, –15°C...+60°C)
Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O13/20 mm - 1/2" - átlátszó, –15°C...+60°C)
Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O19/27 mm - 3/4" - átlátszó, –15°C...+60°C)
Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O4/8 mm - átlátszó, –15°C...+60°C)
Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (20 bar/20°C - O9/15 mm - 3/8" - átlátszó, –15°C...+60°C)
Szöveterősítéses PVC tömlő, élelmiszeripari (22 bar/20°C - O6/12 mm - 1/4" - átlátszó, –15°C...+60°C)
Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O12,7/19 mm - 1/2" - világoskék színű, –20°C...+60°C)
Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O6,3/11 mm - 1/4" - világoskék színű, –20°C...+60°C)
Szöveterősítéses Super Nobelair Soft PVC tömlő (15 bar/20°C - O9/14,5 mm - 3/8" - világoskék színű, –20°C...+60°C)
Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10H-6)
Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-10H-8)
Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12H-10)
Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12H-6)
Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O12 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-12H-8)

Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O4 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSM-4H-3)

Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-6H-4)

Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8H-4)
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1776
1777 Szűkítő csavar (G1/2"b - G3/4"k, max. 50 bar)
1778 Szűkítő csavar (G1/2"b - R1"k, max. 50 bar)
1779 Szűkítő csavar (G1/4"b - G1/2"k, max. 50 bar)
1780 Szűkítő csavar (G1/4"b - G3/8"k, max. 50 bar)
1781 Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/2"k, max. 50 bar)
1782 Szűkítő csavar (G1/8"b - G1/4"k, max. 50 bar)
1783 Szűkítő csavar (G1/8"b - G3/8"k, max. 50 bar)
1784 Szűkítő csavar (G3/4"b - R1"k, max. 50 bar)
1785 Szűkítő csavar (G3/8"b - G1/2"k, max. 50 bar)
1786 Szűkítő csavar (G3/8"b - G3/4"k, max. 50 bar)
1787 Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/4"k, max. 16 bar) RK 05/13
1788 Szűkítő csavar (M5x0,8b - G1/8"k, max. 50 bar)
1789 Szűkítő csavarbetét (G1/2"b - G3/4"k x 14mm, max. 50 bar)
1790 Szűkítő csavarbetét (G1/4"b - G3/8"k x 9mm, max. 50 bar)
1791 Szűkítő csavarbetét (G1/8"b - G1/4"k x 8mm, max. 50 bar)
1792 Szűkítő csavarbetét (G3/4"b - G1"k x 20mm, max. 50 bar)
1793 Szűkítő csavarbetét (G3/8"b - G1/2"k x 10mm, max. 50 bar)
1794
1795
1796
1797 Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O10-O10mm, 100 µm) max. 10 bar
1798 Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O12-O12mm, 100 µm) max. 10 bar
1799 Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O6-O6mm, 100 µm) max. 10 bar
1800 Szűrő - dugaszolható csatlakozóval (O8-O8mm, 100 µm) max. 10 bar
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812

Szűkítő betét - egyenes, dugaszolható (O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QS-8H-6)

Szűrő-nyomásszabályozó - MANOMÉTER NÉLKÜL (G1"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - max. 4600 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/2"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - 20 µm - max. 2600 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel (G1/4"bb - 0-12 bar - max. 12 bar - 20 µm - max. 850 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS

Szűrő (G1"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 11000 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Szűrő (G1/2"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 4300 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Szűrő (G1/4"bb - max. 12 bar - 20 µm - max. 1750 l/perc) olasz, FÉMHÁZAS
Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 20 µm) (9251709) MetalWork
Szűrőbetét - BIT (1/8"-1/4" BIT és 0-ás építési méretű Aignep - 5 µm) (9210150) MetalWork
Szűrőbetét - Hafner Metál széria (1/8" és 1/4" - 20 µm)
Szűrőbetét - Hafner Metál széria (1/8" és 1/4" - 5 µm)
Szűrőbetét - Hafner Metál széria és NewDeal (1" és 3/4" - 20 µm)
Szűrőbetét - Hafner Metál széria és NewDeal (3/8" és 1/2" - 20 µm)
Szűrőbetét - Hafner Metál széria és NewDeal (3/8" és 1/2" - 5 µm)
Szűrőbetét - Knocks-Futura 0-ás és 1-es építési méret (1/4" és 3/8") - Rexroth AS2 (5 µm)
Szűrőbetét - Knocks-Futura 2-es építési méret (3/8" és 1/2") - Rexroth AS3 (5 µm)
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1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824 Szűrőbetét (1/8" és 1/4" - 5 µm) AF20P-060S (SMC)
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846 T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O15, max. 10 bar)
1847 T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O22 - O22 - O16, max. 12 bar)
1848 T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O4 - O4 - O3) QSMT-4-3
1849

Szűrőbetét - NewDeal (1/2" és 3/8" - 20 µm) (9450102) MetalWork
Szűrőbetét - NewDeal (1/2" és 3/8" - 4 µm) (9450103) MetalWork
Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 20 µm) (9250102) MetalWork
Szűrőbetét - NewDeal (1/4" - 4 µm) (9250103) MetalWork
Szűrőbetét - SYNTESI-1 (20 µm) (9210151) MetalWork
Szűrőbetét - SYNTESI-1 (5 µm) (9210150) MetalWork
Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (0-ás építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (1/2" - 5/20 µm) (Hoerbiger/az pneumatica)

Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 20 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 5 µm) (Aignep)
Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MIDI-40M
Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MIDI-5M
Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 40 µm) LFP-D-MINI-40M
Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) LFP-D-MINI-5M
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1"k, max. 10 bar)
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/2"k, max. 10 bar)
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/4"k, max. 10 bar)
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G1/8"k, max. 10 bar)
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/4"k, max. 10 bar)
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterbronz (G3/8"k, max. 10 bar)
Szűrődugó (rövid hangtompító) - fémszövetes/szinterfém (M5x0,8k, max. 10 bar)
Szűrőpatron ivóvízhez, aktívszén + ezüst (NPT1/4"bb, max. 3,5 liter/perc, max. 6 bar, +2°C...+40°C) használat előtt alaposan átöblíteni!
T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-10-6)
T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O10 - O10 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-10-8)
T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-12-10)
T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O12 - O12 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-12-8)
T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O16 - O16 - O12, max. 12 bar) (Festo jelölés: QST-16-12)

T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O6 - O6 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-6-6-4)
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1850
1851
1852 T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/2"-O1/2"-O1/2" (12,7mm) (műanyag) max. 10 bar
1853 T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4"-O1/4"-O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
1854 T csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8"-O3/8"-O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
1855
1856
1857 T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O14 - O14 - O14, max. 15 bar)
1858
1859 T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5, max. 15 bar)
1860
1861
1862 T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O9 - O9 - O9, max. 15 bar)
1863
1864 T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2"k - O22 - O22, max. 12 bar)
1865
1866
1867
1868
1869 T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O5 - O5, max. 15 bar)
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876 T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O5 - O5, max. 15 bar)
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6, max. 15 bar)

T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-8-8-4)
T csatlakozó - bővítő, dugaszolható (O8 - O8 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-8-8-6)

T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-10)
T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-12)

T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-4)

T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-6)
T csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-F-8)

T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/2"k - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/2-12)

T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/4-10)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/4-6)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/4-8)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/8-4)

T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/8-6)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-1/8-8)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8"k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-3/8-10)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8"k - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-3/8-12)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (G3/8"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-3/8-8)
T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMT-M5-4)

T csatlakozó - menetes középen, dugaszolható (M5x0,8k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMT-M5-6)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/4-10)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/4-6)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/4-8)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/8-4)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/8-6)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-1/8-8)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (G3/8"k - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSTL-3/8-12)
T csatlakozó - menetes oldalt, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMTL-M5-4)
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1887 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8, max. 15 bar)
1888 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10, max. 15 bar)
1889 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O16 - O12 - O12, max. 12 bar)
1890 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4, max. 15 bar)
1891 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4, max. 15 bar)
1892 T csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6, max. 15 bar)
1893
1894
1895 T csatlakozó, dugaszolható (O15 - O15 - O15) (műanyag) max. 10 bar
1896
1897 T csatlakozó, dugaszolható (O18 - O18 - O18) CQT-18 (műanyag) max. 10 bar
1898 T csatlakozó, dugaszolható (O22 - O22 - O22, max. 12 bar)
1899
1900
1901
1902
1903 T csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-2 (FESTO)
1904 T csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-3 (FESTO)
1905 T csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-4 (FESTO)
1906 T csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) T-PK-6 (FESTO)
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

T csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-10)
T csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-12)

T csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16, max. 12 bar) (Festo jelölés: QST-16)

T csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMT-3)
T csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-4)
T csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-6)
T csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QST-8)

T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O100 x O20 x 26)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O125 x O20 x 30)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O160 x O27 x 31 vagy O160 x O24 x 30)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O25 x O8 x 12)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O32 x O8 x 15)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O35 x O8 x 15)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O40 x O10 x 18)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O50 x O10 x 18)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O63 x O12 x 22)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O70 x O12 x 22)
T Duo dugattyú pneumatikához - NBR anyagú - max. 10 bar (O80 x O16 x 25)
T idom - belsőmenetes (G1"bbb, DN=24mm, max. 50 bar)
T idom - belsőmenetes (G1/2"bbb, DN=14mm, max. 50 bar)
T idom - belsőmenetes (G1/4"bbb, DN=8mm, max. 50 bar)
T idom - belsőmenetes (G1/8"bbb, DN=6mm, max. 50 bar)
T idom - belsőmenetes (G3/4"bbb, DN=19mm, max. 50 bar)
T idom - belsőmenetes (G3/8"bbb, DN=11mm, max. 50 bar)
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1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954 Talp O12 és O16mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O16-os furattal) (1db)
1955 Talp O20 és O25mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O22-es furattal) (1db)
1956 Talp O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1957 Talp O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1958 Talp O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1959 Talp O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1960 Talp O8 és O10mm-es ISO 6432-es munkahengerekhez (O12-es furattal) (1db)

T idom - középen belső/külső/külső (G1"b - R1"kk, DN=24mm, max. 50 bar)
T idom - középen belső/külső/külső (G1/2"b - R1/2"kk, DN=14mm, max. 50 bar)
T idom - középen belső/külső/külső (G1/4"b - R1/4"kk, DN=8mm, max. 50 bar)
T idom - középen belső/külső/külső (G1/8"b - R1/8"kk, DN=6mm, max. 50 bar)
T idom - középen belső/külső/külső (G3/4"b - R3/4"kk, DN=19mm, max. 50 bar)
T idom - középen belső/külső/külső (G3/8"b - R3/8"kk, DN=11mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/belső/belső (R1"k - G1"bb, DN=24mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb, DN=14mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb, DN=6mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb, DN=19mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb, DN=11mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/külső/belső (R1"kk - G1"b, DN=24mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/külső/belső (R1/2"kk - G1/2"b, DN=14mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/külső/belső (R1/4"kk - G1/4"b, DN=8mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/külső/belső (R1/8"kk - G1/8"b, DN=6mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/külső/belső (R3/4"kk - G3/4"b, DN=19mm, max. 50 bar)
T idom - középen külső/külső/belső (R3/8"kk - G3/8"b, DN=11mm, max. 50 bar)
T idom - külsőmenetes (R1"kkk, DN=24mm, max. 50 bar)
T idom - külsőmenetes (R1/2"kkk, DN=14mm, max. 50 bar)
T idom - külsőmenetes (R1/4"kkk, DN=8mm, max. 50 bar)
T idom - külsőmenetes (R1/8"kkk, DN=6mm, max. 50 bar)
T idom - külsőmenetes (R3/4"kkk, DN=19mm, max. 50 bar)
T idom - külsőmenetes (R3/8"kkk, DN=11mm, max. 50 bar)
T idom - oldalt külső/belső/belső (R1"k - G1"bb, DN=24mm, max. 50 bar)
T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb, DN=14mm, max. 50 bar)
T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)
T idom - oldalt külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb, DN=6mm, max. 50 bar)
T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/4"k - G3/4"bb, DN=19mm, max. 50 bar)
T idom - oldalt külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb, DN=11mm, max. 50 bar)
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1961 Talp O80-as ISO-VDMA munkahengerekhez (1db)
1962 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O10/7 x 17mm)
1963 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O10/8 x 17mm)
1964 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O12/10 x 19mm)
1965 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O12/9 x 19mm)
1966 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O14/11 x 16mm)
1967 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O14/12 x 21mm)
1968 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O15/12,5 x 21mm)
1969 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O16/13 x 22mm)
1970 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O18/15 x 23mm)
1971 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O18/16 x 23mm)
1972 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O22/18 x 25mm)
1973 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O4/2 x 8mm)
1974 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O4/2,7 x 13mm)
1975 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O5/3 x 10mm)
1976 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O6/4 x 13mm)
1977 Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhoz - réz (O8/6 x 16,5mm)
1978 Teflon (P.T.F.E.) cső (O10/8 mm - natúr színű, –60°C...+260°C) - 8 bar/20°C és 1,6 bar/200°C
1979 Teflon (P.T.F.E.) cső (O4/2 mm - natúr színű, –60°C...+260°C) - 25 bar/20°C és 5 bar/200°C
1980 Teflon (P.T.F.E.) cső (O6/4 mm - natúr színű, –60°C...+260°C) - 15 bar/20°C és 3 bar/200°C
1981 Teflon (P.T.F.E.) cső (O8/6 mm - natúr színű, –60°C...+260°C) - 10 bar/20°C és 2 bar/200°C
1982 Teflon (P.T.F.E.) szalag gázhoz (0,1 mm x 12 mm x 12 m) AIGNEP
1983 Tehermentesítő-szelep (G1/4"k - 2,2 bar zárási/nyitási nyomás)
1984 Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR2 nyomáskapcsolókhoz - AEV 2S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) narancssárga - 200741
1985 Tehermentesítő-szelep CONDOR MDR3 nyomáskapcsolókhoz - EV 3S (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) szürke - 201069
1986 Tehermentesítő-szelep NE-MA nyomáskapcsolóhoz (egyenes, O6mm-es dugaszolható csatlakozóval) - 011158004
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 Tömítőgyűrű - alumínium (M5-ös külső menethez - O5x7,5x1mm, –150°C...+120°C)
1994
1995 Tömítőgyűrű - fémházas (M34-es külső menethez, O34,2x39,5x2mm, –20°C...+90°C, –0,95...30 bar)
1996
1997
1998

Tömítőgyűrű - alumínium (G1"-os külső gázmenethez- O33,5x39x2mm, –150°C...+120°C)
Tömítőgyűrű - alumínium (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, –150°C...+120°C)
Tömítőgyűrű - alumínium (G1/4"-os külső gázmenethez- O13,5x17,5x1,5mm, –150°C...+120°C)
Tömítőgyűrű - alumínium (G1/8"-os külső gázmenethez és M10-es külső menethez- O10,3x14x1,5mm, –150°C...+120°C)
Tömítőgyűrű - alumínium (G3/4"-os külső gázmenethez és M26-os külső menethez- O27,2x32x2mm, –150°C...+120°C)
Tömítőgyűrű - alumínium (G3/8"-os külső gázmenethez- O16,7x21x1,5mm, –150°C...+120°C)

Tömítőgyűrű - fémh., leesésgátlós (M5-ös k. menethez és G1/8" BEL. menethez, O5,05x7,4x1,45mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-M5 (FESTO)

Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/2"-os külső gázmenethez, O21x25,5x2,6mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-1/2 (FESTO)
Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/4"-os külső gázmenethez, O13,2x16,8x2,2mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-1/4 (FESTO)
Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G1/8"-os külső gázmenethez, O9,8x12,8x1,8mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-1/8 (FESTO)
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1999
2000
2001 Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (M6-os külső menethez, O6,1x8,3x1,35mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-M6 (FESTO)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 Tömítőgyűrű - FÍBER (M14-es külső menethez - O14x20x2mm, 110°C-ig)
2009
2010
2011
2012 Tömítőgyűrű - FÍBER (M8-as külső menethez - O8x13x1mm, 110°C-ig)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G3/4"-os külső gázmenethez, O26,5x32x2,6mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-3/4 (FESTO)
Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (G3/8"-os külső gázmenethez, O16,65x20,5x2,95mm, –40°C...+100°C, –0,95...30 bar) OL-3/8 (FESTO)

Tömítőgyűrű - FÍBER (G1/2"-os külső gázmenethez - O21,3x25x1,5mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (G1/4"-os külső gázmenethez - O13,5x17,5x1,5mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (G3/8"-os külső gázmenethez - O16,7x21x1,5mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1,5mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x15x2mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (M12-es külső menethez, G1/2"-os BELSŐ gázmenethez és oxigén reduktorhoz - O12x18,5x2mm, 110°C-ig)

Tömítőgyűrű - FÍBER (M16-os külső menethez és G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x2mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (M18-as külső menethez és G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O18x24x2mm, 110°C-ig)
Tömítőgyűrű - FÍBER (M20-as külső menethez és G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x2mm, 110°C-ig)

Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x2mm, –200°C...+260°C)
Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O12x18x2mm, –200°C...+260°C)
Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x2mm, –200°C...+260°C)
Tömítőgyűrű - P.T.F.E. (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O10x15x2mm, –200°C...+260°C)
Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O7x11,3x1,75mm, –200°C...+260°C)
Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O5x8,4x1,5mm, –200°C...+260°C)
Tömítőgyűrű - PVC (G1"-os külső gázmenethez - O33,3x38,9x2mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - PVC (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26,5x2mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - PVC (G1/4"-os külső gázmenethez - O13,2x18x2mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - PVC (G3/4"-os külső gázmenethez - O26,5x32,3x2mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - PVC (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x2mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - PVC (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x13x1,5mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - PVC (M5-ös külső menethez és G1/8"-os BELSŐ gázmenethez - O5,3x8x1mm, –10°C...+60°C, –0,95...10 bar)
Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x3mm, –40°C...+180°C, nem olajálló!)
Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O10x18x2mm, –40°C...+180°C, nem olajálló!)
Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O6x12x2mm, –40°C...+180°C, nem olajálló!)
Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x3mm, –40°C...+180°C, nem olajálló!)
Tömítőgyűrű - szilikongumi, 60 Shore keménységű (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O8x14x2mm, –40°C...+180°C, nem olajálló!)
Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1"-os BELSŐ gázmenethez - O20x30x3mm, –30°C...+80°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1/2"-os BELSŐ gázmenethez - O10x18x3mm, –30°C...+80°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - TPE gumi (G1/4"-os BELSŐ gázmenethez - O6x12x2mm, –30°C...+80°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - TPE gumi (G3/4"-os BELSŐ gázmenethez - O16x24x3mm, –30°C...+80°C, olajálló)
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2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M12-es külső menethez - O12x16x1,5mm, –150°C...+300°C)
2062 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M12-es külső menethez - O12x18x1,5mm, –150°C...+300°C)
2063 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M14-es külső menethez - O14x18x1,5mm, –150°C...+300°C)
2064 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M14-es külső menethez - O14x20x1,5mm, –150°C...+300°C)
2065 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M16-os külső menethez - O16x20x1,5mm, –150°C...+300°C)
2066 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M18-as külső menethez - O18x22x1,5mm, –150°C...+300°C)
2067 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M18-as külső menethez - O18x24x1,5mm, –150°C...+300°C)
2068 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M20-as külső menethez - O20x24x1,5mm, –150°C...+300°C)
2069 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M20-as külső menethez - O20x26x1,5mm, –150°C...+300°C)
2070 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M22-es külső menethez - O22x27x1,5mm, –150°C...+300°C)
2071 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M22-es külső menethez - O22x29x1,5mm, –150°C...+300°C)

Tömítőgyűrű - TPE gumi (G3/8"-os BELSŐ gázmenethez - O10x15x2mm, –30°C...+80°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1"-os külső gázmenethez (O33,89x42,8x2,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1/2"-os külső gázmenethez (O21,54x28,58x2,47mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1/4"-os külső gázmenethez (O13,74x20,57x2,03mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - G1/8"-os külső gázmenethez (O10,37x15,88x2,03mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - G3/4"-os külső gázmenethez (O27,05x34,93x2,47mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - G3/8"-os külső gázmenethez (O17,28x23,80x2,03mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M10-es külső menethez (O10,7x14x1,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M12-es külső menethez (O12,7x19x1,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M14-es külső menethez (O14,7x22x1,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M16-os külső menethez (O16,7x24x1,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M18-as külső menethez (O18,7x29x1,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M20-as külső menethez (O20,7x28x1,5mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M22-es külső menethez (O22,7x30x2mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M24-es külső menethez (O24,7x32x2mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M6-os külső menethez (O6,7x10x1mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - USIT-ring - M8-as külső menethez (O8,7x13x1mm, –30°C...+90°C, olajálló)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x26x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x27x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/2"-os külső gázmenethez - O21x28x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G1/4"-os külső gázmenethez - O13x18x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x21x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x22x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (G3/8"-os külső gázmenethez - O17x23x1,5mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x14x1mm, –150°C...+300°C)
Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M10-es külső menethez és G1/8"-os külső gázmenethez - O10x16x1mm, –150°C...+300°C)
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2072 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M24-es külső menethez - O24x30x2mm, –150°C...+300°C)
2073
2074 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M27-es külső menethez - O27x32x2mm, –150°C...+300°C)
2075 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M28-as külső menethez - O28x34x2mm, –150°C...+300°C)
2076 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M30-as külső menethez - O30x36x2mm, –150°C...+300°C)
2077
2078 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M4-es külső menethez - O4x8x1mm, –150°C...+300°C)
2079 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M5-ös külső menethez - O5x9x1mm, –150°C...+300°C)
2080 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M6-os külső menethez - O6x10x1mm, –150°C...+300°C)
2081 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M6-os külső menethez - O6x12x1mm, –150°C...+300°C)
2082 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M8-as külső menethez - O8x12x1mm, –150°C...+300°C)
2083 Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M8-as külső menethez - O8x14x1mm, –150°C...+300°C)
2084
2085 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M5-ös csavarral (O26 - O28 x 18 - W1) MPC S
2086 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O29 - O31 x 20 - W1) MPC S
2087 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O32 - O35 x 20 - W1) MPC S
2088 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O36 - O39 x 20 - W1) MPC S
2089 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O40 - O43 x 20 - W1) MPC S
2090 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O44 - O47 x 22 - W1) MPC S
2091 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O48 - O51 x 22 - W1) MPC S
2092 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O52 - O55 x 22 - W1) MPC S
2093 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M6-os csavarral (O56 - O59 x 22 - W1) MPC S
2094 Tömlőbilincs - átmenő csavaros - 8.8-as M8-as csavarral (O60 - O63 x 22 - W1) MPC S
2095 Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12 - O20 x 9 - W4)
2096 Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16 - O25 x 9 - W4)
2097 Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20 - O32 x 9 - W4)
2098 Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O25 - O40 x 9 - W4)
2099 Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O12 x 9 - W4)
2100 Tömlőbilincs - csigamenetes - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O16 x 9 - W4)
2101 Tömlőbilincs - csigamenetes (O10 - O16 x 9 - W2)
2102 Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O20 x 9 - W2)
2103 Tömlőbilincs - csigamenetes (O12 - O22 x 9 - W2)
2104 Tömlőbilincs - csigamenetes (O25 - O40 x 9 - W2)
2105 Tömlőbilincs - csigamenetes (O30 - O45 x 9 - W2)
2106 Tömlőbilincs - csigamenetes (O32 - O50 x 9 - W2)
2107 Tömlőbilincs - csigamenetes (O8 - O12 x 9 - W2)
2108 Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O16 - O27 x 12 - W2)
2109 Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O20 - O32 x 12 - W2)

Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M26-os külső menethez és G3/4"-os külső gázmenethez - O26x32x2mm, –150°C...+300°C)

Tömítőgyűrű - VÖRÖSRÉZ, lágyított (M33-as külső menethez és G1"-os külső gázmenethez - O33x39x2mm, –150°C...+300°C)

Tömítőgyűrű széndioxid-palackokhoz (többször felhasználható, fémházas USIT-ring - O10x18x2mm, –30°C...+90°C, olajálló)
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2110 Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O25 - O40 x 12 - W2)
2111 Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O30 - O45 x 12 - W2)
2112 Tömlőbilincs - csigamenetes, széles (O32 - O50 x 12 - W2)
2113 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,3 - O12,3 x 7,4) 12,8 RER
2114 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O10,6 - O12,6 x 8,2) 13,3 RER
2115 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11,3 - O13,3 x 8,2) 14,0 RER
2116 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,3 - O14,3 x 8,2) 15,0 RER
2117 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O13,2 - O15,8 x 8,2) 16,5 RER
2118 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14,6 - O16,8 x 8,2) 17,5 RER
2119 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O15,6 - O17,8 x 8,2) 18,5 RER
2120 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,5 - O18,8 x 8,2) 19,5 RER
2121 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O17,1 - O20,0 x 9,2) 20,7 RER
2122 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,8 - O21,1 x 9,2) 21,8 RER
2123 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O19,2 - O21,8 x 9,2) 22,5 RER
2124 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O20,2 - O22,8 x 9,2) 23,5 RER
2125 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O26,5 - O30,0 x 9,2) 30,7 RER
2126 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O3,7 - O4,7 x 5,5) 5,1 RER
2127 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O4,7 - O5,7 x 5,5) 6,1 RER
2128 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5,6 - O6,5 x 6,4) 7,0 RER
2129 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O6,3 - O7,5 x 6,4) 8,0 RER
2130 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,0 - O8,5 x 7,4) 9,0 RER
2131 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7,5 - O9,0 x 7,4) 9,5 RER
2132 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8,5 - O10,0 x 7,4) 10,5 RER
2133 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,1 - O10,8 x 7,4) 11,3 RER
2134 Tömlőbilincs - egyfülű, roppantható, betétgyűrűs - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O9,5 - O11,5 x 7,4) 12,0 RER
2135 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O11 - O13 x 7) 13 OET
2136 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O13 - O15 x 7,5) 15 OET
2137 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O15 - O17 x 8) 17 OET
2138 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O17 - O20 x 8,5) 20 OET
2139 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O19 - O22 x 9) 22 OET
2140 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O22 - O25 x 10) 25 OET
2141 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O25 - O28 x 10) 28 OET
2142 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O5 - O7 x 6) 7 OET
2143 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O7 - O9 x 7) 9 OET
2144 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - horganyzott acél (O8 - O11 x 7) 11 OET
2145 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O11 - O13 x 7) 13 OET
2146 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O12,5 - O15 x 7,5) 15 OET
2147 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O14 - O17 x 8) 17 OET
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2148 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O16,2 - O20 x 8,5) 20 OET
2149 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O18,1 - O22 x 9) 22 OET
2150 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O21,1 - O25 x 10) 25 OET
2151 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O24 - O28 x 10) 28 OET
2152 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O5 - O7 x 6) 7 OET
2153 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O7 - O9 x 7) 9 OET
2154 Tömlőbilincs - kétfülű, roppantható - ROZSDAMENTES, 1.4301 (O8 - O11 x 7) 11 OET
2155 Tömlőtoldó (hosszú, acél) (O25/O25, max. 16 bar)
2156 Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O10/O10, max. 16 bar) DS 09/09
2157
2158 Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O14/O14) DS 13/13
2159
2160
2161
2162
2163 Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O7/O7, max. 16 bar) DS 06/06
2164
2165
2166 Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O13, max. 16 bar) STP 21/13
2167 Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O6, max. 16 bar) STP 21/06
2168 Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O9, max. 16 bar) STP 21/09
2169 Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O4, max. 16 bar) STP 13/04
2170 Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O6, max. 16 bar) STP 13/06
2171 Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O9, max. 16 bar) STP 13/09
2172 Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O4, max. 16 bar) STP 10/04
2173 Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O6, max. 16 bar) STP 10/06
2174 Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O4, max. 16 bar) STP 17/04
2175 Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O6, max. 16 bar) STP 17/06
2176 Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O7, max. 16 bar) STP 17/07
2177 Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O9, max. 16 bar) STP 17/09
2178 U-1/2-B hangtompító - fémházas műanyag (G1/2"k - max. 10 bar) (FESTO)
2179 U-1/4 - hangtompító - műanyag (G1/4"k - max. 10 bar) (FESTO)
2180 U-1/8 - hangtompító - műanyag (G1/8"k - max. 10 bar) (FESTO)
2181 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O10 x 7,5mm)
2182 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O12 x 8mm)
2183 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O16 x 9,5mm)
2184 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O4 x 5,5mm)
2185

Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O13/O13 - 1/2"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 13/13 (tst)

Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O16/O16, max. 16 bar) AU 16/16 (tst)
Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O19/O19 - 3/4"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 19/19 (tst)
Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O4/O4 - 1/8"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 04/04 (tst)
Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O6/O6 - 1/4"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 06/06 (tst)

Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O8/O8 - 5/16"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 08/08 (tst)
Tömlőtoldó (hosszú, réz) (O9/O9 - 3/8"-os tömlőhöz, max. 16 bar) AU 09/09 (tst)

Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O5 x 6mm) (Parker-Legris)
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2186 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O6 x 6,5mm)
2187 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 10000-es sorozat, réz (O8 x 6,5mm)
2188 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O10 x 8mm)
2189 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O12 x 8,5mm)
2190 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O14 x 8,5mm)
2191 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O15 x 8,5mm)
2192 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O4 x 6mm)
2193 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O6 x 6,5mm)
2194 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - 13000-es sorozat, réz (O8 x 7mm)
2195 Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - acél (O5 x 7mm)
2196
2197 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O10 - O10 - O10, max. 94 bar)
2198 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O12 - O12 - O12, max. 74 bar)
2199 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O14 - O14 - O14, max. 99 bar)
2200 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O15 - O15 - O15, max. 94 bar)
2201 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O16 - O16 - O16, max. 95 bar)
2202 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O4 - O4 - O4, max. 148 bar)
2203 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O6 - O6 - O6, max. 148 bar)
2204 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) "T" csatlakozó - réz (O8 - O8 - O8, max. 133 bar)
2205 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (1/2"k - O14, max. 99 bar)
2206 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (M5x0,8k - O6) REXROTH
2207 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2"k - O10, max. 94 bar)
2208 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2"k - O12, max. 74 bar)
2209 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2"k - O15, max. 94 bar)
2210 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/2"k - O16, max. 95 bar)
2211 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4"k - O10, max. 94 bar)
2212 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4"k - O12, max. 74 bar)
2213 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4"k - O6, max. 148 bar)
2214 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/4"k - O8, max. 133 bar)
2215 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/8"k - O4, max. 148 bar)
2216 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/8"k - O6, max. 148 bar)
2217 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R1/8"k - O8, max. 133 bar)
2218 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8"k - O10, max. 94 bar)
2219 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8"k - O12, max. 74 bar)
2220 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8"k - O14, max. 99 bar)
2221 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes csatlakozó - réz (R3/8"k - O8, max. 133 bar)
2222 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - felületkezelt acél (O5 - O5, max. 200 bar)
2223 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O10 - O10, max. 94 bar)

Vágógyűrű (roppantógyűrű) pneumatika csatlakozókhoz - réz (O22 x 10mm) (Rexroth)
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2224 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O12 - O12, max. 74 bar)
2225 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O14 - O14, max. 99 bar)
2226 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 94 bar)
2227 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O16 - O16, max. 95 bar)
2228 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O4 - O4, max. 148 bar)
2229 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O6 - O6, max. 148 bar)
2230 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes toldó csatlakozó - réz (O8 - O8, max. 133 bar)
2231 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/2"b - O10, max. 94 bar)
2232 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/2"b - O12, max. 74 bar)
2233 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4"b - O10, max. 94 bar)
2234 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4"b - O6, max. 148 bar)
2235 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/4"b - O8, max. 133 bar)
2236 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8"b - O4, max. 148 bar)
2237 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8"b - O6, max. 148 bar)
2238 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G1/8"b - O8, max. 133 bar)
2239 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8"b - O10, max. 94 bar)
2240 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8"b - O12, max. 74 bar)
2241 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) egyenes, BELSŐMENETES csatlakozó - réz (G3/8"b - O8, max. 133 bar)
2242 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O10 - O10, max. 94 bar)
2243 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O12 - O12, max. 74 bar)
2244 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O14 - O14, max. 99 bar)
2245 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O15 - O15, max. 94 bar)
2246 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O16 - O16, max. 95 bar)
2247 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O4 - O4, max. 148 bar)
2248 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O6 - O6, max. 148 bar)
2249 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) könyöktoldó csatlakozó - réz (O8 - O8, max. 133 bar)
2250 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2"k - O10, max. 94 bar)
2251 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2"k - O12, max. 74 bar)
2252 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2"k - O14, max. 99 bar)
2253 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2"k - O15, max. 94 bar)
2254 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/2"k - O16, max. 95 bar)
2255 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4"k - O10, max. 94 bar)
2256 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4"k - O12, max. 74 bar)
2257 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4"k - O6, max. 148 bar)
2258 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/4"k - O8, max. 133 bar)
2259 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/8"k - O4, max. 148 bar)
2260 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/8"k - O6, max. 148 bar)
2261 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R1/8"k - O8, max. 133 bar)
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2262 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8"k - O10, max. 94 bar)
2263 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8"k - O12, max. 74 bar)
2264 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8"k - O14, max. 99 bar)
2265 Vágógyűrűs (roppantógyűrűs) menetes könyökcsatlakozó - réz (R3/8"k - O8, max. 133 bar)
2266
2267
2268
2269
2270 Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O14 - O14, max. 15 bar)
2271
2272 Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O5 - O5, max. 15 bar)
2273
2274
2275 Váltó dugasz (O10 - O6, max. 15 bar) QSH-10-6
2276 Váltó dugasz (O10 - O8, max. 15 bar) QSH-10-8
2277 Váltó dugasz (O12 - O10, max. 15 bar) QSH-12-10
2278 Váltó dugasz (O12 - O8, max. 15 bar) QSH-12-8
2279 Váltó dugasz (O16 - O12, max. 15 bar) QSH-16-12
2280 Váltó dugasz (O6 - O4, max. 15 bar) QSH-6-4
2281 Váltó dugasz (O8 - O4, max. 15 bar) QSH-8-4
2282 Váltó dugasz (O8 - O6, max. 15 bar) QSH-8-6
2283
2284
2285
2286 Vezérelt visszacsapószelep (G1/8"k - G1/8"b - M5x0,8b, 0,5-10 bar, max. 430 l/perc) HGL-1/8-B (FESTO)
2287 Vezérelt visszacsapószelep (G3/8"k - G3/8"b - G1/4"b, 0,5-10 bar, max. 1500 l/perc) HGL-3/8-B (FESTO)
2288
2289 Vezérelt visszacsapószelep (M5x0,8k - M5x0,8b - M5x0,8b, 0,5-10 bar, max. 200 l/perc) HGL-M5-B (FESTO)
2290
2291 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M10x1,25) O32-es ISO 6431-es és O25-ös ISO 6432-es munkahengerekhez
2292 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M12x1,25) O40-es ISO 6431-es munkahengerekhez
2293 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M16x1,5) O50-es és O63-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2294 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M20x1,5) O80-as és O100-as ISO 6431-es munkahengerekhez
2295 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M4x0,7) O8-as és O10-es ISO 6432-es munkahengerekhez
2296 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M6x1) O12-es és O16-os ISO 6432-es munkahengerekhez
2297 Villa munkahenger dugattyúrúdjának végére (M8x1,25) O20-as ISO 6432-es munkahengerekhez
2298 Villás csapágybak O32-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2299 Villás csapágybak O40-es ISO-VDMA munkahengerekhez

VAGY logikai szelep (G1/4"bbb - 2-10 bar)
VAGY logikai szelep (G1/8"bbb - 2-10 bar)
Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-10)
Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-12)

Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-4)

Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-6)
Váltó dugasz (egyenlő) - FÉM (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSH-8)

Végelosztó "ALAP" doboz - 3xG1/2"bbb, max. 12 bar (E800231 - Schneider)
Végelosztó "TOP" doboz - 3xG1/2"bbb, max. 12 bar (E800241 - Schneider)
Vezérelt visszacsapószelep (G1/4"k - G1/4"b - O4mm, 0,3-10 bar, max. 1420 l/perc) A-08880N-1/4 (Aignep)

Vezérelt visszacsapószelep (G3/8"k - G3/8"b - O4mm, 0,3-10 bar, max. 2100 l/perc) A-08880N-3/8 (Aignep)

Vezetéknyomás-csökkentő (G1/4"k - G1/4"b) (max. 15 bar bem. - 4 bar kim.) DRV 13/40
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2300 Villás csapágybak O50-es ISO-VDMA munkahengerekhez
2301 Villás csapágybak O63-as ISO-VDMA munkahengerekhez
2302 Visszacsapószelep - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ - dugaszolható ( O1/4" - O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
2303
2304
2305
2306 Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O10 - O10) max. 10 bar
2307 Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O12 - O12) max. 10 bar
2308 Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O6 - O6) max. 10 bar
2309 Visszacsapószelep - dugaszolható, műanyag (O8 - O8) max. 10 bar
2310
2311
2312 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"k - G1/2"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2313 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"k - UNF 3/4"k - peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2314
2315 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4"k - G1/2"k, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2316 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4"k - G3/4"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2317 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"k-G1/2"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2318 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"k-G3/8"k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2319 Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"k - G3/8"b, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333 Y csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O1/4"-O1/4"-O1/4" (6,35mm) (műanyag) max. 10 bar
2334 Y csatlakozó - COL MÉRETŰ CSŐHÖZ, dugaszolható (O3/8"-O3/8"-O3/8" (9,525mm) (műanyag) max. 10 bar
2335
2336

Visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4, max. 10 bar) (Festo jelölés: H-QS-4)
Visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6, max. 10 bar) (Festo jelölés: H-QS-6)
Visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8, max. 10 bar) (Festo jelölés: H-QS-8)

Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1"bb - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"k-G3/8"k-O10 vágógyűrűs csatlakozóval - max. +70°C-ig, max 16 bar)

Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2"kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)

Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8"kk, peremezett csőhöz - max. +70°C-ig, max. 16 bar)
Visszacsapószelep levegőhöz (G1"bb - DN=25mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
Visszacsapószelep levegőhöz (G1/2"bb - DN=15mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
Visszacsapószelep levegőhöz (G1/4"bb - DN=7mm - max. 25 bar - max. 110°C) - olajálló, hőálló
Visszacsapószelep levegőhöz (G1/8"bb - DN=5,2mm - max. 25 bar - max. 110°C) - olajálló, hőálló
Visszacsapószelep levegőhöz (G3/4"bb - DN=20mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8"bb - DN=10mm - max. 25 bar - max. 70°C) - olajálló, fém tányérral
Visszacsapószelep levegőhöz (G3/8"bb - max.1650 l/min - max. 15 bar - max. 70°C) (REXROTH - 534 098 120 0) - olajálló, hőálló
Y betét, dugaszolható (O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-10H)
Y betét, dugaszolható (O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12H)
Y betét, dugaszolható (O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-4H)
Y betét, dugaszolható (O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-6H)
Y betét, dugaszolható (O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8H)

Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-10)
Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-4)
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2337 Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O5 - O5 - O5, max. 15 bar)
2338
2339
2340
2341 Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O12 - O12, max. 15 bar)
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362 Y csatlakozó, dugaszolható (O5 - O5 - O5, max. 15 bar)
2363
2364
2365 Y csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-2 (FESTO)
2366 Y csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-3 (FESTO)
2367 Y csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-4 (FESTO)
2368 Y csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz, max. 10 bar) Y-PK-6 (FESTO)
2369
2370
2371
2372
2373

Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-6)
Y csatlakozó - FÉM, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-F-8)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/4-10)

Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/4-6)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/4"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/4-8)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/8-4)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/8-6)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (G1/8"k - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-1/8-8)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-M5-4)
Y csatlakozó - menetes, dugaszolható (M5x0,8k - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-M5-6)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O6 - O6) (Festo jelölés: QSY-10-6, max. 15 bar)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O10 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-10-8)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12-10)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O12 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12-8)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O4 - O3 - O3) (Festo jelölés: QSMY-4-3)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O6 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-6-4)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8-4)
Y csatlakozó - szűkítő, dugaszolható (O8 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8-6)
Y csatlakozó, dugaszolható (O10 - O10 - O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-10)
Y csatlakozó, dugaszolható (O12 - O12 - O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-12)
Y csatlakozó, dugaszolható (O16 - O16 - O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-16)
Y csatlakozó, dugaszolható (O3 - O3 - O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMY-3)
Y csatlakozó, dugaszolható (O4 - O4 - O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-4)

Y csatlakozó, dugaszolható (O6 - O6 - O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-6)
Y csatlakozó, dugaszolható (O8 - O8 - O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSY-8)

Y idom - külső/belső/belső (R1/2"k - G1/2"bb, DN=15mm, max. 50 bar)
Y idom - külső/belső/belső (R1/4"k - G1/4"bb, DN=8mm, max. 50 bar)
Y idom - külső/belső/belső (R1/8"k - G1/8"bb, DN=5,5mm, max. 50 bar)
Y idom - külső/belső/belső (R3/8"k - G3/8"bb, DN=11mm, max. 50 bar)
Y idom (G1/2"bbb, DN=19mm, max. 50 bar)
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2374
2375
2376
2377
2378 Záróanya (G1"b, max. 15 bar) - vízhez
2379 Záróanya (G1/2"b, max. 50 bar)
2380 Záróanya (G1/4"b, max. 50 bar)
2381 Záróanya (G1/8"b, max. 50 bar)
2382 Záróanya (G3/4"b, max. 15 bar) - vízhez
2383 Záróanya (G3/8"b, max. 50 bar)
2384 Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/2"k, max. 50 bar)
2385 Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/4"k, max. 50 bar)
2386 Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R1/8"k, max. 50 bar)
2387 Zárócsavar - perem nélküli, belső kulcsnyílású (R3/8"k, max. 50 bar)
2388
2389
2390
2391 Zárócsavar - peremes, acél (M12x1,5k)
2392 Zárócsavar - peremes, acél (M14x1,5k)
2393 Zárócsavar - peremes, acél (M16x1,5k)
2394 Zárócsavar - peremes, acél (M18x1,5k)
2395 Zárócsavar - peremes, acél (M20x1,5k)
2396 Zárócsavar - peremes, acél (M22x1,5k)
2397 Zárócsavar - peremes, acél (M24x1,5k)
2398 Zárócsavar - peremes, acél (M26x1,5k)
2399 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, acél, tömítőgyűrűvel (G1"k)
2400 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, acél, tömítőgyűrűvel (G3/4"k)
2401 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/2"k, max. 50 bar)
2402 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/4"k, max. 50 bar)
2403 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G1/8"k, max. 50 bar)
2404 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (G3/8"k, max. 50 bar)
2405 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M10x1k, max. 50 bar)
2406 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M12x1,25k, max. 50 bar)
2407 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M5x0,8k, max. 50 bar)
2408 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M7x1k) B-M7 (FESTO)
2409 Zárócsavar - peremes, belső kulcsnyílású, tömítőgyűrűvel (M8x1k, max. 50 bar)
2410 Zárócsavar - peremes, hatlapú (G1"k, max. 50 bar)
2411 Zárócsavar - peremes, hatlapú (G3/4"k, max. 50 bar)

Y idom (G1/4"bbb, DN=11,5mm, max. 50 bar)
Y idom (G1/8"bbb, DN=8,5mm, max. 50 bar)
Y idom (G3/8"bbb, DN=15mm, max. 25 bar) ZO 17
Y idom (G3/8"bbb, DN=15mm, max. 50 bar)

Zárócsavar - peremes - Viega (G1"k, max. 10 bar)
Zárócsavar - peremes - Viega (G1/2"k, max. 15 bar)
Zárócsavar - peremes - Viega (G3/8"k, max. 15 bar)
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2412 Zárócsavar - peremes, hatlapú (M12x1k, max. 50 bar)
2413 Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/2") (O12,7mm) max. 10 bar
2414 Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O1/4") (O6,35mm) max. 10 bar
2415 Záródugó - csatlakozó lezárásához - COL MÉRETŰ (O3/8") (O9,525mm) max. 10 bar
2416
2417
2418 Záródugó - csatlakozó lezárásához (O14, max. 15 bar)
2419 Záródugó - csatlakozó lezárásához (O15, max. 10 bar)
2420
2421 Záródugó - csatlakozó lezárásához (O18, max. 10 bar)
2422 Záródugó - csatlakozó lezárásához (O22, max. 10 bar)
2423
2424
2425 Záródugó - csatlakozó lezárásához (O5, max. 15 bar)
2426
2427
2428
2429
2430 Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O15, max. 10 bar)
2431
2432 Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O18, max. 10 bar)
2433 Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O22, max. 10 bar)
2434 Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O3, max. 15 bar) QSMC-3
2435
2436
2437

Záródugó - csatlakozó lezárásához (O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-10H)
Záródugó - csatlakozó lezárásához (O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-12H)

Záródugó - csatlakozó lezárásához (O16, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-16H)

Záródugó - csatlakozó lezárásához (O3, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSMC-3H)
Záródugó - csatlakozó lezárásához (O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-4H)

Záródugó - csatlakozó lezárásához (O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-6H)
Záródugó - csatlakozó lezárásához (O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-8H)
Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O10, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-10)
Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O12, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-12)

Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O16, max. 10 bar) (SMC/DMfit)

Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O4, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-4)
Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O6, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-6)
Zárókupak - csővég lezárásához, dugaszolható (O8, max. 15 bar) (Festo jelölés: QSC-8)
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