
IMI NORGRENבוכנות של חברת 



מציעה מגון רחב ביותר של IMI Norgrenחברת •

, בוכנות קומפקטיות , ISOבוכנות : בוכנות כגון

אשר יכולות  . בוכנות נירוסטה ועוד , בוכנות ללא מוט

להתאים את הפתרון הטוב ביותר ליישומים הדרושים  

ודפי  ם"תיבבאתר החברה ניתן למצוא שרטוטי . 

בנוסף ניתן  ,  NORGRENנתונים של כול מוצרי

של שירות הלקוחותאו להתקשר אל קטלוגלהזמין 

מ לקבלת תמיכה  ”בעגוטמרק.מחברת מהנדס 

.לבחירת הבוכנה המתאימה ליישום ספציפי

http://www.norgren.com/il/info/26/catalogues
http://www.norgren.com/il/info/6/contact_us


:דוגמא למספר סוגים שונים של בוכנות

roundlineבוכנות •

של roundlineהמגוון הבוכנות מסוג •

Norgrenהם אידיאלי ליישומי כוח נמוכים  ,

מה שבדרך כלל מוביל בוני מכונת לבחור 

.  מסוג זה שהם פשוטות מאמינותבכונות

ניתן להשיג אותם באורכים  •

MM500עד MM10של בין 



 ISO / VDMAבוכנות •

מציע בוכנות תחליפיות  Norgrenחברת•

שמתחרות עם יצרנים אחרים תוך כדי הצעת  

יתרונות נוספים וייחודיים לחברת 

NORGREN 

MM2100ועד MM10באורכים של בין •

ניתן להוסיף מגוון רחב מאוד של אביזרי עזר  •

שונים לבוכנות אלו בכדי להתאים אותם לכל  

<<סרטון.                         אפליקציה

https://www.youtube.com/watch?v=rtSHK3bYzj0


•IVAC ! שסתום יחדיו+ בוכנות:

INTEGRATED VALVE & ACTUATOR ))

יחודיתהם סדרה NorgrenIMIשל IVACבוכנות•

מערכת המכילה חבילה מלאה כולל הינע  שהיא 

מערכת . מהירותובקרת,בקרהשסתום , פנאומטי

IVAC  יכולה להפחית הוצאות תפעול צריכת אנרגיה

.בזכות יעילות הגבוה50%בשיעור של עד 

.  וכן חוסך זמן חיווט צנרת 

https://www.youtube.com/watch?v=gpIWAe1IBRE
https://www.youtube.com/watch?v=gpIWAe1IBRE


Lintra® Plusבוכנה ללא מוט •

חוסכת מקום עם אות ביצועים

היא בחזית של Norgrenכבר שלושים שנה שחברת •

היא   Lintra® Plusסדרת. פיתוח בוכנות ללא מוט

ומתאימה להחלפה באופן  , המהדורה העדכנית ביותר

.מלא עם סדרות קודמות 

שחול האלומיניום , שילוב קל משקל עם חוזק גבוה•

מכאניםהייחודי שלנו עם מתג נפרד וחריצי הרכבת 

ניתן להשיג את הבוכנה באורכים של .מציע גמישות רבה

MM2700ועד MM150בין 

עם מגוון רחב מאוד של אביזרי עזר שונים לבוכנות אלו •

. בכדי להתאים אותם לכל אפליקציה

https://www.youtube.com/watch?v=XRFhxXJQSwk
https://www.youtube.com/watch?v=XRFhxXJQSwk


חלד-בוכנות פלדת אל•

בוכנות המתאימות לעבודה בסביבות קשות או לעבודה •

בתעשיית המזון שם התקנים דורשים שהמערכות יהיו  

מציעה מגוון רחב Norgrenחברת . עשויות נירוסטה 

של בוכנות עשויות נירוסטה המתאימות לדרישות  

הגבוהות של תעשיית המזון ומתאימות לעבודה 

.בסביבות קשות 

בוכנות אלו מתאימות לעבודה מאומצת ואיכותי לאורך  •

זמן ובעלות אמינות גבוהה ביותר  



:בתעשיהאפליקציה 

הן בין  NORGREN IMIהבוכנות של •

האיכותיות בעולם ובזכות המגוון הרב של 

בוכנות אופציונליות ניתן למצוא אותם בכל 

.סוגי התעשיות 



:לפרטים נוספים ויצירת קשר 

מ"בעגוטמרק. מהנדס מ•

55הנביאים 47100השרון -רמת37. ד.ת•

03-5400286: טל   •

03-5493279: פקס•

 info@gutmark.com: מייל•

www.gutmark.comאתר החברה •

http://www.gutmark.com/ContactUs.aspx?p=3
http://www.gutmark.com/

