BFM® Fleksible mansjetter
Seeflex – Clear-flex SDX

Få kontroll på mansjettilkoplingen!
ag.no/pulver

Seeflex mansjetter med
BFM® kopling





Monteres uten verktøy
Enkel montering
Passer perfekt hver gang
Gir tettere anslutning ved høye trykk

BFM® – tilkopling med
040 Seeflex
(klar polyuretan)

Installasjon av rørstusser for BFM mansjett

IG = CL ÷ 10 mm min

CL = mansjettlengde, se egen tabell

÷ 20 mm min

÷ 40 mm min

Clear-Flex SDX sømløs mansjett



Leveres i 10 standarder – tykkelse 0,8 mm
dim Ø57 – 86 – 108 – 134 – 159
Ø181 – 206 – 232 – 257 – 308 mm



Lengde etter kundens ønske,
intill15 mtr.



Materiale: Klar polyuretan
Temp: ÷18 - 93°C



FDA/CFR 21.77.1680
ATEX –EC 1935/2004

Kan også levers etter kundens
dimensjoner

Clear –Flex SDX

Belgmansjetter

Utførelse: Klar polyuretan – naturgummi – neoprene – nitril –
EPDM – silikon

Om Alfsen og Gunderson
Alfsen og Gunderson, etablert i 1926, er et norsk
ingeniør- og handelsfirma med spesialkompetanse innen
vann-, luft-, tørke- og renseteknikk.

I tillegg til egne produkter og systemløsninger markedsfører vi
spesialprodukter fra ledende produsenter.

Inngående kjennskap til våre kunders prosesser og behov
er avgjørende for at vi skal kunne betjene dem best mulig.

Tett og langsiktig samarbeid er derfor helt nødvendig for
utvikling og perfeksjonering av våre løsninger.

Gjennom gode løsninger, grundige arbeidsmetoder og punktlige
leveranser er vårt mål å skape merverdi for våre kunder.

Vår serviceavdeling med ekspertise innen
luft-, vann-, og pumpeteknikk stiller opp på kort varsel.
Vi følger opp våre leveranser både når det gjelder
forebyggende service og i akutte krisetilfeller.
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