
Nerez (1.4301/1.4401), uhlíková ocel 1.0037 RAL5002,                                 
Galvanizovaná hlíková ocel 1.0037.

- uchycení (na stěnu, podlahu nebo jinak)
- spojení (segmenty jsou spojeny čepy- otočné spojení)
- práce hlavice ramene 
  (funkce spuštění, zvednutí, oblouk)

- havarijní odtrhová spojka awa ABV
- bezodkapová rychlospojka TR

2 – 6 m

DN25 do DN100

150 do 450 mm

horní plnění 

dolní plnění
                                                                           
Technické změny vyhrazeny

Materiál:  

Systém:

Armatura:

Nominální délka:

Nominální průměr:

Poloměr ohybu:

Typ:

                                                                           

Plnící ramena SGA

Bezpečnost�v zóně stáčení 
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Víceprvkový bezpečnostní systém
Ramena SGA jsou samy o sobě důležitým prvkem, zvyšujícím 
bezpečnost stáčení.
Ve spojení s dalšími produkty RS se stává součástí celého 
bezpečnostního systému, do něhož mohou dále náležet:
- dobře známé bezodkapové rychlospojky RS
- havarijní odtrhové spojky RS
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Síla ramen je v bezpečnosti Chrání váš rozpočet

Nejlepším způsobem dopravy média z bodu a do bodu B je 
obvykle hadice, ale jak správně spojit hadicí body A a B instalace? 
Existují dva způsoby:
První spočívá v tažení hadice daným směrem, čímž zkoušíme její 
odolnost otěru, cestou jej stáčíme, zkoušíme odpory tření o 
rampu a také minimální poloměr ohybu na hraně rampy. Takové 
používání hadice vede často k jeho opotřebení a nutnosti 
předčasné výměny. Druhým způsobem je umístění hadice na 
rameno SGA.

Méně práce.  Vyšší efektivita.

Stáčení chemikálií je obzvláště náročné s ohledem na bezpoečnost lidí, materiálů a ochrany životního 
prostředí. Stáčecí a plnící systémy jako je hadice na rameni SGA ve spojení s bezpečnostními prvky zvyšují 
bezpečnost a komfort obsluhy. Použitím hadic s bezodkapovými spojkami a havarijními odtrhovými spojkami, 
umístěných na plnících ramenech SGA, jsou splněny nejpřísnější požadavky na bezpečnost  obsluhy i 
životního prostředí a zajištěna snadnější maipulace pro obsluhu. 

Individuální konstrukční řešení

Plnící ramena jsou projektována a vyráběna na objednávku. 
Ramena SGA nejsou dostupná ihned ze skladu. Každé 
rameno je vyráběno na míru a navženo jako samostatný 
konstrukční projekt, přizpůsobený individuálním potřebám 
použití a pracovních parametrů. 
Kontaktujte se s námi – rádi přijedeme, poradíme, 
provedeme zaměření a navrhneme systém.

Optimalizace obsluhy

Plnící rameno SGA bylo navrženo speciálně pro usnadnění 
obsluhy během plnění automobilových a železnočních 
cisteren chemikáliemi. Pružné rameno přenáší váhu hadice 
naplněné médiem. stejně jako hadice pro odvod výparů a 
chrání je před mechanickým poškozením. Navíc lze na 
rameno zároveň instalovat hadici se stlačeným vzduchem 
nebo přívodní elektrický kabel - energie  pro pohon 
armatury na konci ramene.  Systém také umožňuje také 
pohodlnou manipulaci s těžkými vyhřívanými hadicemi 
opatřenými armaturami. Patentovaný systém pružného 
uložení�zaručuje, že nebude podkročen přípustný poloměr 
ohybu.  Je to nejlepší způsob zvýšení životnosti hadic.

Výhody ve zkratce

• značně delší životnost hadice

• mnohem nižší náklady na obsluhu a údržbu

• mnohem menší riziko poškození

• optimalizovaná obsluha stáčecího místa

• není možné podkročit poloměr ohybu
   
  nebo ji zkroutit

• optimalizovaný průtok

• bezpečnost životního prostředí 
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