
 

 

Tipul Lowering închide si reglează fluxul la deschiderile 

clădirilor și a canalelor. 

Datorită designului solid , stăvilarele XL sunt 

predestinate pentru aceste aplicaţii. 

Stabilitatea si fiabilitatea  mare a  stavilarelor XL 

lowering  oferă o garanţie pentru funcţionarea 

fără probleme si in condiţii de siguranţa a 

facilităţii dumneavoastră. 

Garnitura este montată pe placa  glisantă usoară  

dar in acelaşi timp si rigidă , cu un grad mare de 

etanşeitate a cadrului din oţel  stăvilarul a obtinuţ o 

calitate remarcabilă de etanşare. 

Prin urmare dacă este necesară schimbarea garniturii 

este posibil tragand placa din cadru. 

XL3-LTpoate fi livrat in forma dreptunghiulară cu 

marimi intermediare pană la 4000x4000mm. 

Performanţa de etanşare: 

- Cadrul de oţel funcţionează ca o suprafaţă de etanşare 

- Performanţa de etanşare este constantă indiferent 

de nivelul apei. 

 - Garnitura se poate inlocui oricand doar prin 

inlaturarea plăcii. 

- Material etansare rezistent la ape uzate. 

Avantaje de instalare: 

  - XL3 este livrat cu toate garniturile instalate.  

- Uşor si repede de montat cu doar cateva şuruburi de 

ancorare. 

 - Nu este nevoie de nici o ajustare suplimentară la stăvilar 

sau pană. 

Avantaje de operare: 

- Intreţinere uşoară 

 

 

. 

- auto-curatare ax piulită. 

- piese de schimb inlocuibile. 

Rezistenţă coroziune: 

Rezistenta maxima la coroziune datorita materialului 

din otel inoxidabil , a băii de acid , curăţat si pasivizat. 

Actionari: 

Cu cheie, roata de manevra, electrica si pneumatica si cu 

o gama larga de extensii. 

Deasemenea a se vedea  BUSCH M.A.S.-program. 

Personalizări: 

- Axul montat in afara mediului 

 – tija ascendenă sau descendentă. 

Accesorii: 

- M.A.S. Pachete actionari 

(see BUSCH M.A.S.- program). 

- MOBITORQ Mobile Actuator 

(see BUSCH Mobitorq- program). 

- Operating Key (for example: BUSCH 

All-In-One Actuation Key). 

Domanii de aplicare: 

- Municipalitate sau servicii industriale statii de tratare apă uzată. 

- Industria chimică. 

- Rezervoare pentru apa 

de ploaie 

      – Protectie impotriva 

inundatiilor. 

- Centrale energetice. 
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XL3-LT Stăvilar Tipul  Lowaring  
Dimensiuni: 1200 x 1200 mm până la  4000 x 4000 

mm, trei părţi de etanşare, pentru deschideri 
dreptunghiulare in canale, pentru dibluire in perete 

 

• 

 

 

Material: 

Cadru: 

Placa: 

Etansare: 

Axul: 

Piulita axului: 

Suruburi de ancorare 
chimice: 

Oţel inoxidabil 1.4301 or 1.4571 

Oţel inoxidabil 1.4301 or 1.4571 

EPDM, wastewater resistant or NBR 

Oţel inoxidabil 1.4301 or 1.4571 

GC-CuSn 12, bronz, rezistenta la apa uzată 
Oţel inoxidabil 1.4571 
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    XL3-LT Stăvilar Tipul  Lowaring  
Dimensiuni: 1200 x 1200 mm până la  4000 x 4000 mm, 

 trei părţi de etanşare, pentru deschideri dreptunghiulare  

in canale, pentru dibluire in perete 

 
Versiunea cu o tijă Versiunea cu doua tije vedere laterala 

 

 


