Dostępny w magazynach na całym świecie:
podstawowy program produkcyjny Festo
do standardowych zadań automatyzacji

Podstawowy program produkcyjny Festo: obejmuje ponad 80% Twoich
zadań automatyzacji gwarantując jakość Festo po atrakcyjnej cenie.
Od napędów po akcesoria do automatyzacji produkcji jak również
do automatyzacji procesów przemysłowych.
Szybka dostawa: produkty gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin
Łatwe zamawianie: wystarczy kilka kliknięć, aby zamówić produkty online
Niezawodne działanie: wysoka jakość po atrakcyjnej cenie
Ponad 2200 produktów: dostępne w magazynach na całym świecie

www.festo.pl

Produkty gotowe do wysyłki z zakładu produkcyjnego w ciągu 24 godzin
Dostępne w 13 centrach logistycznych na całym świecie

Produkty dostępne prosto z magazynu

DSN, DSNU

DSBC

ADN

AEVC, ADVC

DGSL

NEBU

SME-8-M,
SMT-8-M-A

SME/T-10-M

SDE5

SIEN

VSVA ISO

VUVS

VUVG

GRLA-D,
GRLZ-D

HGL

U, U-B, AMTE

QS

PUN, PUN-H

VSNC

CMSX

VZBA

VZXF

VZWD

MS4

MS6

DFM-GF/KF

DRRD

DRVS

VZWM

VZWF

SRBC

Ponad 2 200
produktów

Gotowe do wysyłki z zakładu produkcyjnego Festo do 5 dni
Dostępne w 4 centrach logistycznych na całym świecie!

Produkty zmontowane bezpośrednio dla Ciebie

ESBF

ERMO

EMMS-ST

CMMO-ST

EPCO

EGC

EMME-AS

CMMP-AS

DSNU

DSBC

ADN

DGC

DGC-K

VTSA-F-CPX

VTSA-CPX

VTSA-MP

VTSA-F-MP

VTUS

CPX

VUVG

VUVG-T1

VUVS

VTUG

MPA-CPX

MPAL

LFR

LR

MSB

Do 6 x 1012
wariantów na
serię produktów

Zawsze kiedy zauważysz produkty Festo oznaczone symbolem niebieskiej
gwiazdki , możesz skorzystać z zalet podstawowego programu produkcyjnego!

Nasze najnowsze produkty z podstawowego programu produkcyjnego

Napęd wahadłowy DRVS
z czujnikiem położenia SRBS

Zawory serii VUVS i VUVG –
dwie serie do wielu zastosowań

Idealne
obroty!

Nowe
warianty
zaworów

Kompaktowe oraz
do ciężkich aplikacji!
Główne cechy
• Wybór interfejsów elektrycznych (IP40/IP65/IP67)
• Funkcja 2x 3/2 dla każdej
pozycji zaworowej (VUVG)
• Dostępne popularne
napięcia cewek
• Szeroka oferta osprzętu
do wszystkich zaworów
w danej serii

Podwójna korzyść!
Główne cechy

Nowość: dwa kolejne rozszerzenia asortymentu zaworów serii VUVG
i VUVS. Zawory VUVG-...-S i VUVS-...-S oferują kluczowe cechy
przy zachowaniu wysokich standardów jakości Festo oraz znakomity
stosunek ceny do wydajności.
Kompaktowość: seria VUVG
Duża szybkość i niezawodność
działania elementu wykonawczego
dzięki kompaktowej konstrukcji
i wysokim przepływom.
Lekki i kompaktowy zawór
doskonale odpowiada Twojej
ogólnej koncepcji automatyki,
zarówno jako indywidualny
zawór czy blok zaworowy do
montażu na szynie lub płycie.

• Prosta i kompaktowa
konstrukcja
• Ogromna wydajność
w przystępnej cenie
• Opcjonalnie: dowolnie
ustawiany kąt obrotu
• Innowacyjna sygnalizacja
położenia bez potrzeby
mechanicznej regulacji

Trwałość: seria VUVS
Te solidne zawory wyróżniają się
wysokim przepływem
i eleganckim wzornictwem.
Seria VUVS jest doskonałym
przykładem pneumatyki
do dużych obciążeń, oferując
niezawodne działanie,
zwłaszcza współdziałanie
wszystkich elementów
systemu pneumatycznego.

Koncentrowanie się na tym co istotne: napęd wahadłowy z tłokiem
łopatkowym DRVS w atrakcyjnej cenie ma wszystko, czego można
oczekiwać od napędu wahadłowego – dużą wydajność obrotową
i bardzo innowacyjną konstrukcję. Nowe rozwiązanie czujnika SRBS
pozwala na szybki montaż i dowolne ustawienie. Daje to oszczędności
czasu i pieniędzy.
Zaprojektowany do ruchu
obrotowego
O wydajności DRVS, nawet
w trudnych warunkach pracy,
decyduje kompaktowość
i szczelność, mały ciężar oraz
duże zakresy momentu do
20 Nm. Łatwy montaż i kąt
obrotu – do wyboru 90°/180°
lub 270°.

Wykrywanie położenia stało się
proste
Montaż napędów wahadłowych
z czujnikami nigdy nie był tak
prosty, sprawny i łatwy dzięki
instalacji oraz funkcji uczenia
punktów przełączania z czujnikiem położenia SRBS-Q1/Q12.
Moduł czujnika można w prosty
sposób zamontować a punkty
przełączania są łatwo i sprawnie
zapisywane elektronicznie za
naciśnięciem przycisku. I gotowe!

www.festo.pl
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Jeżeli dany produkt w naszym katalogu lub sklepie internetowym jest oznaczony symbolem
niebieskiej gwiazdki oznacza to, że został wybrany przez naszych ekspertów pod względem
wyjątkowych funkcji oraz wydajności i należy do podstawowego programu produkcyjnego.

www.festo.pl

2016/04 – Zastrzega się możliwość zmian

www.festo.com/corerange

