
Vermoeidheid
Stress

Veiligheid
Efficiëntie
Productiviteit

C
O

D
. 9

91
 1

34
 0

05
 -

 0
9/

20
19ERKENDE TESEO VERKOPER

ERGONOMISCHE 
OPLOSSINGEN

KLANTGERICHTE 
OPLOSSINGEN

ZWENKARM (wand- en tafelmodel)

WAGEN VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP WAGEN VOOR AUTOMOTIVE

CERTIFICERINGEN

MONTAGEBANK

• Bedrijfsdruk: 8 bar
• Toepasselijk gewicht (circa): 30 kg

• Maximaal toegestane werklast: 20 kg
• Uitgangsplaatje van 3/8”
• Gereedschapslede

• Constructie van geanodiseerd
   aluminium
• Afmetingen van het oppervlak:
   75x150 of 200 cm
• Uitgangsopening  

perslucht: 1/4”
• Bedrijfsdruk:
   8 bar
• Op de wagen toepasselijk  

gewicht (circa): 30 kg

Ideaal om persluchtgereedschappen te steunen en voeden

PERSLUCHTSYSTEMEN
2014/68/UE ANSI B31.3

ISO 9001 EN 13501-1:2007 2014/68/UE

TESEO SRL - Via degli Oleandri, 1 
25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia
 +39 030 9150411 - 66 +39 030 9150419
www.teseoair.com - teseo@teseoair.com 

www.teseoair.com NL



DE VOORDELEN VAN EEN MODU-
LAIR BUISSYSTEEM VAN TESEO 

DIENSTEN VOOR 
ONTWERPSTUDIES

GEREEDSCHAPPEN VOOR 
INSTALLATEURS

ONLINE-SOFTWARE BOREN ONDER DRUK

HANDMATIGE BUIZENBUIGERCAD-BIBLIOTHEEK

TECHNISCH ONTWERP MODULAIRE SPRUITSTUKKEN

HBS (holle balksysteem)

AP (Modulair buissysteem)

Selecteer in een paar kliks de juiste diameter.
Beoordeel het rendement van je investering.
www.teseoair.com

DT is ideaal voor het doorboren van 
Teseo leidingen onder druk:
in een paar seconden 
een nieuwe uitgang!

CENT80: buig op de bouwplaats
buizen tot 180°!

Alle buisontwerpen en accessoires kunnen worden aangevraagd 
op www.teseoair.com

Teseo helpt haar partners en klanten bij het ontwerpen en 
de dimensionering van distributie-installaties en -leidingen.

Assortiment van 3/4” tot 2 1/2”
Maximumdruk: 15 bar*
Temperatuur van -20/+120°C

*Door verdubbeling van de blokkeerbeu-
gels van iedere koppeling of eindstuk van 
de installatie, plus een aantal specifieke on-
derdelen, kan het systeem worden gebruikt 
tot een bedrijfsdruk van 25 bar.

Assortiment van 1” tot 4”
Maximumdruk: 15 bar
Temperatuur van -20/+120°C

Verborgen kosten*

Arbeidskosten

Kosten van de onderdelen
*(kwaliteit van de lucht, wijzigin-
gen, lage efficiëntie en lekkages)

TESEO
Systemen

TRADITIONELE
Systemen

Modulaire spruitstukken voor speciale machines.
Voor perslucht, vacuüm, stikstof, 
koelvloeistoffen en emulsies.
Diameters tot 4”.

• Minder wijzigingskosten
• Fraaiere vormgeving van de machine
• Langere de levensduur van de pneumatische apparaten

• Minder energiekosten
• Langere levensduur van de werktuigen
• Modern en aantrekkelijk design
• Lage wijzigingskosten

• Snelle installatie
• Toevoeging nieuwe uitgangen
• Eenvoudige wijzigingen of uitbreidingen
• Reiniging van de binnen-/buitenoppervlakken
• Modulaire opbouw van de componenten


