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SNELKOPPELINGEN (HASCO - DME - DYROS)
Wij leveren snelkoppelingen compatibel met Hasco, DME en Dyros.
Onze koppelingen zijn van hoge kwaliteit en het
assortiment is zeer uitgebreid.
Indien u ons de Hasco, DME, Staubli of TST nummers geeft zetten wij deze om naar onze koppelingen.

WATERSLANG TOT 120°C
Wilmod levert naast de standaard gewapende PVC
slang ook EPDM slang voor water tot 120°C. Het
voordeel van deze slang is dat het lang soepel blijft,
niet uithard en beter knikbestendig is.
Leverbaar in de kleuren rood en blauw.

SAFETY KOPPELINGEN VOOR TEMPEREERTOEPASSINGEN
Voor tempereertoepassingen leveren we snelkoppelingen met bajonetbeveiliging. De koppeling kan maar op één manier ontgrendeld
worden.
Leverbaar met onze speciale HT-Superflex dichting FVMQ een veilige oplossing.

PTFE-PFA SLANG VOOR TEMPEREERTOEPASSINGEN
De metaalomvlochten Teflon slang is een veilige oplossing
voor tempereertoepassingen tot maar liefst 250°C. De
gegolfde PTFE uitvoering is uitermate soepel en knikbestendig, wat vooral voor kleine matrijzen een groot voordeel is. Leverbaar met compleet aangeperste BSP of metrische slangwartel of met snelkoppeling naar keuze, geschikt voor water en thermische olie.
Ook kunnen wij de slangen in compleet RVS uitvoering
leveren.
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MULTIKOPPELINGEN
Multikoppelingen bieden u een groot voordeel
bij matrijswissel, niet alleen qua ombouwtijd
maar ook ter voorkoming van aansluitfouten.
Het aansluiten van de complete matrijskoeling
gebeurt in één handeling en is secondewerk.
Er is een nieuwe DME en Hasco serie voorhanden waardoor matrijzen voorzien van een snelwisselplaat ook nog voorzien kunnen worden
van losse standaard snelkoppelingen.
Leverbaar tot 24-voudig.

WATERCOLLECTOREN—VERDEELBUIZEN
Verdeelbuizen worden steeds meer ingezet ter vervanging van de standaard koelwaterbatterijen. Met onze
rode en blauwe verdeelbuizen is er een snel overzicht van
de aan- en afvoer en is er altijd volle doorstroom dus
optimale koeling.
Leverbaar in verschillende maten en compleet naar klantwens opgebouwd, met of zonder doorstroommonitoring.
Uitvoeringen van 4- tot 20-voudig.

KOEL ACCESSOIRES
Voor slangklemmen, slangpilaren, verloopnippels en
kranen heeft RTC een ruim assortiment artikelen.
Met deze mogelijkheden kunnen wij bijvoorbeeld
verdeelbuizen compleet klantspecifiek opbouwen.

Ga voor zekerheid!
Productie-uitval door randapparatuur is iets waar niemand op zit te wachten.
Voor meer informatie zie onze website www.wilmod.nl of laat u voorlichten door één van onze
medewerkers.
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