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• Rychlospojka  ISO 10
podle norem ISO a DIN, pracovní tlak 25 MPa

• Rýchlospojka  ISO 10
podl'a norem ISO a DIN, pracovný tlak 25 MPa

• Schnellverschlusskupplung ISO 10
nach Normen ISO und DIN, Arbeitsdruck 250 bar

• Quick coupling  ISO 10
to ISO end DIN, working pressure 250 bar

• Coupler rapide ISO 10
suivant ISO, DIN, pression de service 250 bar

� trubky Obj. číslo zásuvky Označení zásuvky Obj. číslo zástrčky Označení zástrčky

� rúrky Obj. číslo zásuvky Označenie zásuvky Obj. číslo zástrčky Označenie zástrčky

Rohr AD Best.-Nr. Muffe Bestellzeichen Muffe Best.-Nr. Stecker Bestellzeichen Stecker

pipe OD Order num. Coupler Order code Coupler Order num. Nipple Order code Nipple

� Tube ext. Réf. cde. Female Désignation Female Réf. cde. Male Désignation Male

d9 M Zásuvka ISO-10 L1 Zástrčka ISO-10 L2 l
G 3/8 592213800 G3/8 vnitřní závit 64 591213800 G3/8 vnitřní závit 46 13

Tato rychlospojka s kuličkovým zámkem systému „push – pull“ je určena k rychlému spojení a rozpojení potrubí hydraulických soustav zemědělských, stavebních,
lesnických a dalších strojů a zařízení.

Táto rýchlospojka s guličkovým zámkom systému „push – pull“ slúži k rýchlému spojeniu a rozpojeniu potrubí hydraulických sústav poľnohospodárských,
stavebných, lesníckych a dalších strojov a zariadení.

Diese Schnellkupplung mit Kugelschloss des „push – pull“ - Systems ist für schnelle Verbindung und Loskuppeln der Rohrleitung hydraulischer Komplexe
landwirtschaftlicher, Bauwesen-, Waldwirtschaft- und anderer Maschinen und Einrichtungen bestimmt.

This quick coupler with the ball joint of the system „push – pull“ is intended for fast coupling and uncoupling of the pipings of the hydraulic systems of the
agricultural, building, forestry and other machines and equipment.

Ce raccord rapide avec la serrure a bille du systeme „push – pull“ est destiné au raccordement et au détachement rapide des tubes des circuits hydrauliques, dans
les�domaines�de�l'agriculture,�de�construction,�de�travaux�forestiers�et�dans�les�machines�et�appareils�divers.

• Krycí prachovky k rychlospojce ISO 10
• Krycie prachovky k rýchlospojke ISO 10
• Schutzkappen und Schutzstecker ISO 10
• Dust caps end plugs ISO 10
• Capuchons et Bouchons ISO 10

Obj. číslo

Obj.číslo

Best.-Nr.

Order
num.

Réf. cde.

Označení krytky zásuvky

Označenie krýtky zásuvky

Bestellzeichen  Schutzkappen

Order code Coupler dust cap

Désignation Capuchon

Obj. číslo

Obj. číslo

Best.-Nr.

Order
num.

Réf. cde.

Označení krytky zástrčky

Označenie krýtky zástrčky

Bestellzeichen Schutzstecker

Order code Nipple dust plug

Désignation Bouchon

Prach. zásuvky ISO 10 Prach. zástrčky ISO 10

62331 černá (čierna, schwarz, black, noir)

62321 černá (čierna, schwarz, black, noir)


