
■ Hämmästyttävän taloudellista
kutakin tiivistepesää kohti
laskettuna

■ Tehokas kuluneille, urittuneille
akseleille ja holkeille

■ Erittäin puhdas, kuituvahvis-
teinen komposiittiaine 
muodostaa tasa-aineisen
tiivistysmassan

■ Saatavissa grafitoituna tai
valkoisena, tahraamattomana
massana

■ Ainutlaatuinen Sisäinen 
laminaarileikkaus estää
akselin tai holkin 
kitkakulumisen

Pakkaa tiivistepesä yksittäisillä CMS-2000-
puikoilla tai CMS-2000-kasetilla ja suorita
lopputäyttö tarpeen mukaan. Kasettipistooli
toimii 700 barin paineella, jolloin 
tiivistepesän epätasaisuudet 
tasoittuvat ja tiivistyksestä 
tulee täysin tiivis.

Pikaliittimien ansiosta samaa pistoolia 
voidaan käyttää laitoksen eri osastoissa.
Huoltotoimet ovat entistä helpompia,

nopeampia ja taloudellisempia!

■ Huuhtelu ei ole koskaan
tarpeen

■ Tiivistepesän vuotoja ei 
esiinny käytännöllisesti 
katsoen lainkaan

■ Ei tarvitse koskaan purkaa
tiivisteen vaihtamista varten

■ Eliminoi kirjava varastointi-
tarve: standardoi käyttämällä
yhtä ainoata mallia kaikkialla
laitoksessa

Valmistettu NSAI:n 
rekisteröimän ISO 9001-

laatujärjestelmän
mukaisesti.

Käänteentekevä edistysaskel 
tiivistepesän vuotojen hallinnassa
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Disponible también
en graphito

Sólo dos anillos trenzados en
los extremos evitan la extrusión.

UUTTA!



TEKNISIÄ ARVOJA
LÄMPÖTILARAJA: Grafiitti -18°C minimi 200°C maksimi

Valkoinen -40°C minimi 200°C maksimi

AKSELIN Grafiitti 8 m/s
NOPEUS: Valkoinen 10 m/s

KEMIKAALIENKESTÄVYYS: Grafiitti pH 4 - 13 ei suositella hapettaville aineille
Valkoinen pH 1 - 13 ei suositella hapettimille, fluorille, 

klooritrifluoridille eikä lähiyhdisteille sekä 
sulille alkalimetalleille.
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MAAHANTUOJA:

Yksikään muu tiivistesarja
ei toimi sen tavoin eikä 
suojele akseleita sitä
paremmin
Käytössä ollessaan CMS-2000-pump-
putiivisteaineet takertuvat akseliin tai
holkkiin sekä tiivistepesän seinämiin.
Tiivisteaine on suunniteltu joutumaan
Sisäisen laminaarileikkauksen
kohteeksi, jolloin suhteellinen liike
tapahtuu vähäkitkaisen tiivisteaineen
sisällä eikä akselia tai holkkia vasten.
Laitteita suojataan aggressiiviselta 
urittumiselta, joka on yleistä 
tavallisten tiivisteiden yhteydessä.

Muodostaa tiiviin 
komposiittiainerenkaan,
jossa ei ole vuotoreittejä
CHESTERTON CMS-2000-
pumpputiivisteaineet muodostavat 
ehjän komposiittiainerenkaan,
joka muotoutuu tiivistepesän sekä 
akselin tai holkin epätasaisuuksien
mukaan. Vuotoreittejä ei esiinny,
ja huuhtelu voidaan eliminoida.
CMS-2000-tiivisteaineet käytännöllisesti
katsoen tekevät lopun vuodoista ja
säästävät rahaa, jota muuten tarvittaisiin
huuhtelun lisäämiseen ja talteenottoon,
holkkien vaihtamiseen ja eri 
pumppukokoihin sopivien tavallisten
tiivisteiden varastointiin.

Tavallinen tiiviste pureutuu akseliin, mikä
aiheuttaa kalliiksi käyviä kulumisvaurioita

CHESTERTON CMS-2000-pumpputiivisteaine 
on saatavissa sekä puikkoina että irrallisissa
pakkauksissa tiivistepesän alkupakkaamiseen 
ja kasetteina lopulliseen tiivistämiseen, jossa
käytetään painetta tyhjien tilojen poistamiseksi.
Sen jälkeen kasetteja käytetään kaikkeen
myöhemmin suoritettavaan uudelleen
tiivistämiseen. Yllä on esitetty käsitoiminen
ruiskutusjärjestelmä.

CHESTERTON CMS-2000:n Sisäinen 
laminaarileikkaus estää holkin vaurioitumisen

Uusi automaattinen ruiskutusjärjestelmä tarjoaa
suuremman toimintanopeuden, vaivattoman
siirrettävyyden ja koko päivän kestävän tehon
kenttäkäytössä. Järjestelmässä on 8 tunnin
akkukäyttöinen hydraulitoiminta, automaattinen
sylinterin sisäänveto, yhden käden käyttö ja
kaukosäätö.
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