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obrázek DN index délka 
[m] materiál

25
RS-SGA025350190

3,5

galvanizovaná ocel
RS-SGA025350160 kyselinovzdorná nerez

50
RS-SGA050350190 galvanizovaná ocel
RS-SGA050350160 kyselinovzdorná nerez

80
RS-SGA080350190 galvanizovaná ocel
RS-SGA080350160 kyselinovzdorná nerez

100
RS-SGA100350190 galvanizovaná ocel
RS-SGA100350160 kyselinovzdorná nerez

Plnící ramena SGA

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

Princip funkce
Plnící rameno slouží jako podpěra hadice a zároveň usnadňuje obsluze práci. Rameno je v závislosti na velikosti 
sestaveno z několika segmentů spojených panty. Pohyb zaručují kluzná ložiska. Na rameni je nainstalována 
hadice ukončená na straně cisterny odtrhovou spojkou. V případě havárie (cisterna odjíždí s připojenou hadicí) 
jsou přetrženy střižné šrouby spojující obě poloviny spojky. Současně s jejím rozpojením se uzavřou ventily v 
obou polovinách spojky a znemožní únik média. Díky instalaci na rameni není hadice vystavena působení napětí 
hrozícího roztržením hadice.

Výhody konstrukce
- hadice není tahána po zemi (zvyšuje se její životnost),
- obsluha nemusí zdvihat hadici s médiem což má velkou výhodu u těžkých hadic DN80, DN100,
- úspora času.

Volba
Pro správnou volbu plnícího ramene musí zákazník vyplnit poptávkový formulář, který obdrží od pracovníků TU-
BES INTERANTIONAL®).

Použití
Plnící ramena nacházejí uplatnění v průmyslových instalacích a stáčecích terminálech pro chemikálie, paliva a 
plyny. Lze dodat ramena jiných délek a verzi P-SGA pro použité ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Normy
Vyrobeny dle standardu výrobce (Roman Seliger, Německo).

Materiál ramen:

Místo montáže: 
Způsob plnění:
Délka:
Poloměr ohybu:

Nerez (AISI 304 / AISI 316)
Uhlíková ocel 1.0037 RAL 5002
Uhlíková ocel 1.0037 galvanizovaná
Stěna, sloup (podpěra) nebo jiné
Spodní nebo horní
Od 2 do 6 m
Od 150 do 450 mm
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Horní plnění:

- práce se čtyřmi vyhřívanými produktovými hadicemi;
- na konci ramene se nachází dokovací stanice, zajiš-

ťující bezpečné připojení koncovek všech čtyř hadic 
po odpojení;

- poslední segment ramene lze polohovat ve svislé ose 
(0,5 m) díky instalovaným plynovým pružinám, pojistná 
páka zajišťuje poslední segment proti sedání;

- délka ramene 3,5 m;
- materiál ramene kyselinovzdorná nerez.

Horní plnění:

- práce se dvěma hadicemi (produktová a výparová),
- rameno umožňuje posuv v kolmé ose (1,2 m),
- rameno je vybaveno pojistnou pákou zamezující se-

dání ramene po připojení hadice k zásobníku,
- délka ramene 2,3 m,
- průměr hadic DN50;
- materiál ramene galvanizovaná ocel.

Horní plnění:

- dokovací stanice pod ramenem zajišťuje bezpečné 
připojení koncovek hadic po plnění.

Spodní plnění:

- rameno s 5% vychýlením umožňujícím vysušení hadice,
- práce s jednou produktovou hadicí,
- poslední segment ramene lze polohovat ve svislé ose (0,25 

m) díky instalovaným plynovým pružinám, pojistná páka 
zajišťuje poslední segment proti sedání,

- rovnoběžné vedení koncovky ramene, pohyb ramene je 
navíc omezen pantografem,

- hadice instalována pod plnícím ramenem,
- délka ramene 4,5 m,
- průměr hadic DN50,
- materiál ramene galvanizovaná ocel.




