
72     |    Alemite Product Catalog www.alemite.com

Tang cuộn 
Tang cuộn kín

Tang cuộn kín Alemite rất lý tưởng tại nơi làm việc khách hàng có thể nhìn thấy và cần sạch sẽ.  Những tang cuộn 
này có vẻ bề ngoài và hiệu quả đáp ứng nhu cầu ở cửa hàng. Được tập hợp thành một khối, Tang cuộn kín Alemite 
có một hệ thống ray trượt để dễ dàng lắp đặt.

Đặc tính kĩ thuật:

• Tấm ốp polymer chống bẩn và va đập
• Vỏ ngoài bắt mắt tăng sự chuyên nghiệp.
• Hệ thống giá treo lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
• Con lăn dẫn hướng được gắn vào tang cuộn ống để làm việc thuận tiện
• Tương thích với Dầu, mỡ, khí nén, nước

Phụ kiện bao gồm:

• Tang
• Ống phân phối
• Phanh ống
• Khớp nối
• Ống nối 24" (61 cm)

Phụ kiện mua riêng:

• Hộp
• Tấm chắn dưới

Dầu
Ống phân phối Ống nối(1)

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

8079-C

Áp suất tối đa 

1,500 psi (103 bar) 1/2" ID x 30 ft 317813-30 1/2"(m) 1/2"(m) 317813-2 73 lb (33 kg)

8079-D 1,500 psi (103 bar) 1/2" ID x 50 ft 317813-50 1/2"(m) 1/2"(m) 317813-2 75 lb (34 kg)
(1) Chiều dài ông nối là 24" (61 cm)

Mỡ
Ống phân phối Ống nối(1)

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

8079-A

Áp suất tối đa 

6,000 psi (413 bar) 1/4" ID x 30 ft 317874-30 1/4"(f) 3/8"(m) 317876-2 73 lb (33 kg)

8079-B 6,000 psi (413 bar) 1/4" ID x 50 ft 317874-50 1/4"(f) 3/8"(m) 317876-2 76 lb (35 kg)
(1) Chiều dài ống nối là 24" (61 cm) 

Khí nén/Nước
Ống phân phối Ống nối(1)

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

8079-E * 300 psi (20 bar) 3/8" ID x 30 ft 317803-30 1/4"(f) 3/8"(m) 317811-2 68 lb (30 kg)

8079-F * 300 psi (20 bar) 3/8" ID x 50 ft 317803-50 1/4"(f) 3/8"(m) 317811-2 70 lb (32 kg)
(1) Chiều dài ống nối là 24" (61 cm)

� WARNING California Proposition 65: Cancer and reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov

8079 Series

(shown as a bank 

of cabinets with 

end panels)

*



Alemite Product Catalog   |      731-866-4-ALEMITE (866-425-3648)

Tang cuộn 

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

7335-D Dầu

Áp suất tối đa 

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

Đầu ra

1/2" NPTF(f) Swivel 50 lb (23 kg)

7334-D Mỡ 6,000 psi (413 bar) 1/2" NPTF(f) 3/8" NPTF(f) Swivel 50 lb (23 kg)

7336-D Khí nén/Nước 300 psi (20 bar) 1/2" NPTF(f) 3/8" NPTF(f) 50 lb (23 kg)

Vỏ hộp
Ký hiệu # Trọng lượng

7331

Mô tả

Vỏ hộp kín cho 1 tang 10.5 lb (4.75 kg)

339371 Tấm chắn dưới cho 1 dãy tang 5.4 lb (2.45 kg)

339368 Chân chống cho lắp 1 tang 0.5 lb (0.23 kg)

Quan trọng
Khi đặt hàng các tang cuộn kín, các hộp và tấm phải được đặt hàng riêng như trong bảng trên. Đặt một hộp riêng 
cho mỗi tang cuộn. Sản phẩm Tang cuộn được đánh số chỉ bao gồm các tang cuộn và ống tương ứng,  không bao 
gồm hộp hoặc tấm

7331 339371

Tang cuộn kín


