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Мішкові фільтри PO виготовляються з поліпропіленового
повсті без вставок із глазурованою поверхнею.
Стандартний мішок складається з поліпропіленового
кільця і має зварний шов. Зварні шви повністю
виключають можливість обходу нефільтрованої рідини
через отвори голки. Перевагами є більш щільний шов,
вища ефективність мішка та покращений вихід готової
продукції. Крім того, оплавлені краї нашої сумки
забезпечують обробку без волокон і практично усувають
міграцію волокон. Більшість фільтрувальних пакетів
стандартно постачаються із запатентованим
поліпропіленовим ущільнювальним кільцем. Верхня
частина разом із поліпропіленовим стопорним кільцем
створює герметичне ущільнення всередині корпусу
посудини для запобігання обходу рідини. Доступний
широкий асортимент типів комірів і кілець для
забезпечення сумісності з більшістю мішків на ринку.

• 100% зварні шви.
• Глазуроване покриття усуває міграцію

 волокон, що зменшує відходи.

• Забруднювачі вловлюються всередині 
пакета для

 більш чітких результатів.

• Не містить силікону для запобігання 
утворенню крап і забезпечує кращі 
результати на поверхні.
• Легка заміна скорочує час
простою.
• Пропонується з пластиковими та 
металевими
кільцями.
• Без добавок, таких як смоли або
сполучні.

Фільтрувальні пакети стандартно постачаються з поліпропіленовим 
коміром
(крайній ліворуч), який створює герметичне ущільнення всередині 
корпусу
посудини, запобігаючи обхід рідини. Доступно багато інших варіантів 
каблучок,

наприклад каблучка з нержавіючої сталі 304 (поруч зліва).
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PONG & PENG Повстяні фільтр-мішки

Ці фотографії чітко демонструють суттєву перевагу 
фільтрувального мішка для зварювальної рідини над 
звичайними шовними мішками. Звичайні зшиті шви 
містять отвори голки розміром до 1200 мікрон.

Розміри стандартних фільтр-мішків

Довжина [мм]

1
180
420
0,25

2
180
815
0,50

3
102
203
0,07

4
102
360
0,12

4 л
102
380
0,12

30
102
250
0,08

65
102
560
0,18

Інформація про замовлення

Суфікс

1
3
5

2
3

WE = Конструкція 
зварного шва

BPENG = повсть
поліестер

S = Карбон
сталеве кільце

C = ручка з бавовни

10
25

4
4 л SS = нержавіюча сталь

сталеве кільце50
75*
100
200*

30
65 PE = поліестер

комір

* тільки рукавні фільтри з поліефіру
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Площа поверхні [м2]

Діаметр [мм]

Розмір

Тип

BPONG = Фетр
поліпропілен

Мікрон
рейтинг

Обкладинка

P = Рівний

(без 
обкладинки)

Розмір

1

Кільце

P = Поліпро-
піленовий комір


