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Nós entendemos a importância da redução do tempo gasto em manutenção de válvulas. 
Quando uma válvula para de operar, uma substituta deve estar pronta para uma troca rápida. 
Caso contrário, você verá um aumento em nos custos devido ao tempo de indisponibilidade.

KREBS® Technequip®  
Válvulas TG novas e melhoradas

Principais benefícios:
 ■ O design melhorado facilita a manutenção
 ■ Partes intercambiáveis reduzem o estoque
 ■ Remontagens rápidas e fáceis com os kits 

pré-montados
 ■ Serviço de fim de linha
 ■ Sem vazamento a jusante

WE DISCOVER POTENTIAL

Nós otimizamos a forma de se fornecer 
valvulas. As recém-projetadas válvulas da 
série TG e as válvulas da série TGW existentes  
podem ser compradas e armazenadas em 
kits pré-montados. Esses kits contêm todo os 
componentes necessários para a montagem 
rápida da válvula. Os kits simplicam o processo 
de armazenamento e facilitam as conversões de 
atuador.

Também aprimoramos a flexibilidade 
do armazenamento ao fazer as peças 
intercambiáveis entre as séries TG e TGW 
das válvulas de guilhotina de polpa. Os kits 
do atuador, da bota de poeira, das escovas 
e a guilhotina dos tamanhos 50 mm (2 pol.) 
a 600 mm (24 pol.) são intercambiáveis. Isso 
gera um inventário menor e remontagens mais 
rápidas.



Kits pré-montados e partes intercambiáveis permitem 
montagens mais rápidas

Reduza o tempo perdido em substituições de válvulas

Recursos novos das válvulas TG
 ■ Portas de graxa mais largas para 

conexões fáceis
 ■ Raspadores inclusas na válvula de base
 ■ Capacidades para maiores pressões
 ■ As novas portas de descarga oferecem 

pontos de acesso adicionais à cavidade 
de alojamento, permitindo manutenção e 
facilitando a limpeza da válvula 

Todos os recursos atualizados servem para 
aumentar a facilidade de manutenção ao 
trabalhar com as válvulas.
 
Atualmente, todas as partes, exceto o 
alojamento das válvulas e as buchas 
substituíveis, dos tamanhos 50 (2 pol.) 
a 600 mm (24 pol.) são intercambiáveis. 
Tenha válvulas extras no local para que as 
substituições possam ser rápidas e sem 
esforço.
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Centros de serviço  
Nossos centros de serviço também fazem 
remontagens de válvulas para economizar tempo de 
manutenção. Entre em contato com o agente local 
ou escritório de vendas para obter mais informações 
sobre as séries de válvula KREBS® TG.

  Guilhotinas

Buchas e flanges 
do retentor

Placa de retenção 
dos raspadores

Raspadores

Portas de 
graxa

 
Os novos raspadores são fabricados 
em EPDM de alta rigidez. Eles limpam os 
materiais da guilhotina ao mesmo tempo em 
que reduzem a purga de polpa durante a 
ciclagem.

Modelo de válvula TGW                          Modelo de válvula TG 

Kits de atuador

Kit de base 
de válvula


