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Tang cuộn
Tang cuộn hiệu quả cao
 Tang cuộn hiệu quả cao của Alemite có khoảng trống lớn, phù hợp trong điều kiện ngoài trời khó khăn . Tốc độ 

cuộn cao giảm thời gian, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Đặc tính kỹ thuật:

•

•

Hiệu quả vượt trội - Chốt xoay và vòng bi cầu tang cuộn giảm tải mô-men xoắn 
trên lò xo để rút lại trơn tru
Thiết kế chống khóa - Cóc chống khóa khi ống được kéo ra hết loại bỏ sự xả thủ  
công

• Chống ăn mòn - Vòng bi kín ngăn ngừa nhiễm bẩn và giảm thiểu bảo trì,

một yếu tố quan trọng khi hoạt động trong môi trường bẩn.

• Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

• Cần đôi hỗ trợ thêm cho sử dụng ống lớn hơn trong quá trình sử dụng. Lỗ bu 
lông ở bốn góc ở bên ngoài bệ thêm ổn định

• Khả năng kết hợp – Dầu, khí nén, nước, nhiên liệu.

Phụ kiện bao gồm:

• Tang
• Ống phân phối
• Phanh ống

Dầu
Ống phân phối

Ký hiệu # Thông số KT Chi tiết # Đầu ra Đầu vào Trọng lượng

8080-B

Áp suất tối đa 

1,500 psi (103 bar) 1/2" ID x 80 ft 317813-80 1/2" NPTF(m) 1/2" NPTF(f) 146 lb (66 kg)

8080-H 1,500 psi (103 bar) 1/2" ID x 100 ft 317813-100 1/2" NPTF(m) 1/2" NPTF(f) 150 lb (68 kg)

Mỡ
Ống phân phối

Ký hiệu # Thông số KT Chi tiết # Đầu ra Đầu vào Trọng lượng

8080-A

Áp suất tối đa 

6,000 psi (413 bar) 3/8" ID x 80 ft 317870-80 1/4" NPTF(f) 3/8" NPTF(m) 150 lb (68 kg)

8080 Series
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Tang cuộn 
Tang cuộn hiệu quả cao

Khí nén/Nước
Ống phân phối

Ký hiệu # Áp suất tối đa Thông số KT Chi tiết # Đầu ra Đầu vào Trọng lượng

8080-C 300 psi (20 bar) 1/2" ID x 80 ft 317811-80 1/2" NPTF(m) 1/2" NPTF(f) 115 lb (52 kg)

8080-D 300 psi (20 bar) 1/2" ID x 100 ft 317811-100 1/2" NPTF(m) 1/2" NPTF(f) 125 lb (57 kg)

Nhiên liệu
Ống phân phối

Chi tiết # Áp suất tối đa Thông số KT Chi tiết # Đầu ra Đầu vào Trọng lượng

8080-E 1,000 psi (69 bar) 3/4" ID x 50 ft 317868-50 3/4" NPTF(f) 1" NPTF(f) 145 lb (65 kg)

8080-F 1,000 psi (69 bar) 3/4" ID x 70 ft 317868-70 3/4" NPTF(f) 1" NPTF(f) 155 lb (70 kg)

8080-G 1,000 psi (69 bar) 1" ID x 50 ft 317869-50 1" NPTF(f) 1" NPTF(f) 165 lb (75 kg)

8080-J 150 psi (10 bar) 1" ID x 50 ft 339634-50 1" NPTF(f) 1" NPTF(f) 165 lb (75 kg)

Lõi tang cuộn
Ký hiệu # Màu sắc Sử dụng Đầu vào Trọng lượng

7341 Nâu sẫm Dầu/Khí nén/Nước

Áp suất tối đa 

1,500 psi (103 bar) 1/2" NPTF(f)

Đầu ra

1/2" NPSM(f) Swivel 124 lb (56 kg)

7340 Nâu sẫm Mỡ 6,000 psi (413 bar) 3/8" NPTF(f) 3/8" NPSM(f) Swivel 123 lb (55 kg)

7342 Nâu sẫm Nhiên liệu 1,000 psi (69 bar) 1" NPTF(f) 1" NPSM(f) Swivel 119 lb (54 kg)

7345(1)(3) Nâu sẫm Dầu/Khí nén/Nước/
Nhiên liêu 300 psi (20 bar) 1-1/2" NPTF(f) 1-1/4" NPTF(f) 125 lb (57 kg)

7346(2)(3) Nâu sẫm Dầu/Khí nén/Nước/
Nhiên liệu 300 psi (20 bar) 1-1/2" NPTF(f) 1-1/2" NPTF(f) 125 lb (57 kg)

(1)Kích thước ống lớn nhất 1-1/4" ID x 1-1/2" OD x 50 ft 
(2)Kích thước ống lớn nhất  1-1/2" ID x 2" OD x 50 ft
(3Lõi tang cuộn với phanh ống, không gồm ống


