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กระบอกลม รุ่น ISO 15552 จากเมทัลเวิรค์ ฯ
มีซลี หลากหลายให้เลือกใช้งาน
ISO 15552 - A very versatile family

กระบอกลม รุ่น ISO 15552
ISO 15552 cylinder

วัสดุ

ฝาหน้า-หลัง: ทำาจากเหล็กหล่อเคลือบด้วยอลูมิเนียม
แกนกระบอก: ทำาจากเหล็ก C45 หรือ สแตนเลส 303 เคลือบด้วยโครเมียม
เสือ� : อลูมิเนียมอโนไดซ์
Materials
Heads: Die casted painted aluminium
Piston rod: C45 stell or stainless stell, chromed
Barrel: Anodized aluminium

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Standard industrial application

ซีลกันฝ่ ุนชนิดพิเศษ

Special scrapers automation

การใช้้งานทั่่�วไป

ซีีลขจััดสารหล่่อลื่่�น

รองรัับการทำำ�งานและความชื้้�นระดัับทั่่�วไป
วััสดุุซีลี : NBR -10 +80°C
GENERAL USE

Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

การใช้้งานระยะยาว

รองรัับการใช้้งานที่่�มีีระยะชัักยาวและรอบการทำำ�งานสููงๆ
วััสดุุซีลี : PU -25 +80°C
LONG LIFE

Applications with long strokes or high number of
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

ป้้ องกัันการรั่่�วไหลของสารเคมีี รองรัับอุุณหภููมิสูิ ูง

เหมาะสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรมที่่�ต้้องการความปลอดสาร
วััสดุุซีลี : FKM/FPM -10 +150°C
HIGH TEMPERATURES - CHEMICALS

Industrial applications with chemical agents.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

รองรับอุณหภูมติ �าำ

เหมาะสำ า หรับ การใช้ง านในพื้ื �น ท่ี ก ารทำ า งานท่ี มี ส ภาพื้
แวดล้ อมเย็นหรืออุณหภูมิต่ำา
วัสดุซีล: NBR -40 +80°C
LOW TEMPERATURES

Applications in presence of low temperature such
as in cold environments.

ตามความต้องการ
On request

กระบอกลมสามารถขจัดสารหล่อลื่นได้ดว้ ยตัวเอง เหมาะ
สำ�หรับใช้งานในอุตสาหกรรมประเภท ร้านล้างรถ ซ่อมรถ เป็นต้น
วัสดุซลี กันฝุ่ น: TECNOPOLYMER -35 +80°C
SELF LUBRICATED GASKETS

Applications where the lubricants in the cylinder
could be removed, such as in car washing plants.
Scraper: self lubricated TECNOPOLYMER -35 +80°C

ป้้ องกัันฝุ่่� นและกำำ�จัดั สิ่่�งสกปรก

เหมาะสำำ�หรัับการใช้้งานในพื้้น� ที่่�มีีสิ่่�งสกปรกและพื้้น� ที่่�การ
ทำำ�งานที่่�มีีฝุ่่�นมาก
DIRT AND DUST

Applications in presence of dirt, such as dusty
applications.
Scraper: NBR and TECNOPOLYMER -10 +80°C

ป้้ องกัันฝุ่่� นและรองรัับอุุณหภููมิต่ำิ ��ำ (ปานกลาง)
รองรัับการทำำ�งานปานกลางถึึงงานหนััก ในพื้้น� ที่่�ที่่�มีีฝุ่่�นและ
อุุณหภููมิิต่ำ��ำ เช่่น อุุตสาหกรรมการเกษตร หรืือภาคการขนส่่ง
วััสดุุซีลี : hard TECNOPOLYMER -35 +80°C
DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE)

Medium-Heavy duty applications, with presence of
dirt and low temperatures, such as in agricolture or
in transport sector.
Gaskets: hard TECNOPOLYMER -35 +80°C

Gaskets: NBR -40 +80°C

แรงเสีียดทานต่ำำ��เป็็ นพิิเศษ

เหมาะสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ หรืือ การทำำ�งานใน
ลัักษณะดัันขึ้้�น และการใช้้สปริิงลม
วััสดุุซีลี : NBR -10 +80°C

ป้้ องกัันฝุ่่� นและรองรัับอุุณหภููมิสูิ งู (ประเภทงานหนััก)
รองรัับการทำำ�งานหนัักในพื้้น� ที่่�ที่่�มีีฝุ่่�นและอุุณหภููมิิสูงู ได้้ เช่่น
โรงหล่่อ โรงงานปููน หรืือภาคการขนส่่ง
วััสดุุซีลี : FKM/FPM and METAL -10 +150°C
DIRT

AND

HIGH

TEMPERATURE

(HEAVY

USE)

ULTRA LOW FRICTION

Heavy duty applications, in presence of hard dirt
and high temperatures, like in foundries, cement
plants or in transport sector.

Gaskets: NBR -10 +80°C

Gaskets: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

Textile industry or for lifting devices; used also as
pneumatic springs.

กระบอกลม ISO 15552 - รุ่น HCR

ISO 15552 cylinder - HCR Series
วััสดุ

ฝาหน้้า-หลััง: ทำำ�จากเหล็็กหล่่อเคลืือบด้้วยอลููมิิเนีียมและอโนไดซ์์
แกนกระบอก: สแตนเลส316
เสื้้อ� : อลููมิิเนีียมอโนไดซ์์
Materials

Heads: Die casted aluminium, anodized and coated
Piston rod: AISI 316
Barrel: Anodized aluminium

ป้้ องกัันและยัับยั่่�งการเกิิดแบคทีีเรีีย
เหมาะสำำ� หรัับ อุุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
วััสดุุซีลี กัันฝุ่่� น: PU ชนิิดพิิเศษ -10 +60°C

ANTI-STAGNATION

Food and Beverage sector,
such as dairy industry.
Scraper: special PU -10 +60°C

กระบอกลม ISO 15552
วัสดุสแตนเลส

Stainless steel ISO 15552 cylinder
วััสดุ

ฝาหน้้า-หลััง: สแตนเลส 304
แกนกระบอก: สแตนเลส 316
เสื้้อ� : สแตนเลส 304 (สามารถเลืือกเป็็ นสแตนเลส 316 ได้้หากต้้องการ)
Materials

Heads: AISI 304 (AISI 316 on request)
Piston rod: AISI 316
Barrel: AISI 304 (AISI 316 on request)

สารเคมีีและการใช้้งานที่่ย� าวนาน

เหมาะสำำ� หรัับ ใช้้ง านในภาคอุุต สาหกรรมที่่�มีี ก ารใช้้ส าร
เคมีี แ ละต้้ อ งการซีี ล ที่่�มีี อ ายุุ ก ารใช้้ ง านที่่�ยาวนาน
วััสดุุซีลี : PU -20 +80°C
CHEMICALS - LONG LIFE

Industrial applications, in presence of chemicals
and long life of the gaskets is required.
Gaskets: PU -20 +80°C

สารเคมีีและอุุณหภููมิสูิ ูง

เหมาะสำำ� หรัั บ ภาคอุุ ต สาหกรรมที่่�มีี ก ารใช้้ ส ารเคมีี
และต้้ อ งการอุุ ป กรณ์์ ที่่� สามารถรองรัั บ อุุ ณ หภูู มิิ สูู ง
วััสดุุซีลี : FKM/FPM -10 +150°C
CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES

Industrial applications, in presence of chemicals
and high temperatures requested, such as in
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

I เกณฑ์ความสามารถในการป้องกันสภาวะต่างๆ

เกณฑ์์คะแนนความสามารถในการป้้องกัันสภาวะต่่างๆ ของอุุปกรณ์์แต่่ละรุ่่�น จาก 1 ถึึง 100 คะแนน

Anti-contamination Effect Indicators

For each application we show the anticontamination effect on a scale from 1 to 100.
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