
DERC Насадки

+ ДОВГИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ
+ ВЕЛИКИЙ ВІБР
+ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ
+ МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК 3000 BAR

Вибір насадок DERC є основою для всіх ваших 
проектів  з очистки струменем високого тиску 
води до 3000 бар. Наші основні моделі спрощують 
ваш вибір; вони можуть бути конфігуровані 
відповідно до ваших специфікацій і швидко 
доставлені. Ми оптимально налаштуємо та 
виробимо вашу насадку під замовлення 
відповідно до ваших умов роботи. 

ІДЕАЛЬНІ ПОГЛЯДИ НА РОБОТУ
Виходячи з ваших вимог та технічного завдання 
(наприклад, тиск, потужність насоса, 
використання як тяга / штовхаючий або 
нейтральний, ріьбове з'єднання, дозволена сила 
дії  та схема розпилення) ми радимо вам щодо 
оптимальної конфігурації. Надаючи ідеальний 
малюнок для розпилення для найкращих 
результатів.
ШИРОКИЙ ВИБІР КОНФІГУРАЦІЙ
Діапазон насадок DERC розроблений нашими 
інженерами на основі стійкої якості:

+ Кожен тип насадок має широкий вибір
конфігурацій
+ Висока ефективність при оптимальному
розпилюванні
+ Більш тривалий життєвий цикл завдяки
заглибленим просвердленим отворам у соплах і
структурі розпилення
+ Більше не відбувається окислення завдяки
нанесеним матеріалам та термічній обробці
+ Короткий час доставки
+ Відмінне співвідношення ціни та якості

Ваша ідеальна насадка O.E.M. насадки 

Багатий вибір насадок DERC - рішення для всіх
ваші потреби в очищенні під високим тиском. 
Кожна насадка розроблена та виготовлена  на 
нашому заводі, повністю пристосована до ваших 
умов праці та потреби. Спеціальні конструкції 
покращують результати очищення, роблять вашу 
роботу простішою та ефективнішою завдяки 
вбудованим отворам сопел. Використання 
спейіальних  матеріалів гарантує більш тривалий 
життєвий цикл.

ОСНОВА ВСІХ ВАШИХ ПРОЕКТІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ВОДИ ВИСОКОГО ТИСКУ

DERC Salotech
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DERC SALOTECH - ВИРОБНИК ОРИГІНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСТАЧАЛЬНИК ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСОКОГО ТИСКУ ВОДИ, АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРІВ. МИ
НАДАЄМО ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
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DERC універсальний тип, універсальні 
насадки для  шлангів та штанг. 

+  Доступні розміри: M7, 1/8” BSP, 1/4” BSP
and 3/8” BSP

+ Макс. робочий тиск 1500 bar,
+ Різні конфігурації

DERC Power Lance Type, насадка 
призначена для металевих штанг.

+ Доступні розміри 1/4” UNF and 5/16”
+ Максимальний робочий тиск 1500 bar
+ Різні конфігурації

DERC короткий тип, коротка модельна 
насадка для гнучких мереж, для вигинів 
малого радіусу.
+  Доступні розміри : M7, 1/8” BSP and 1/4”

BSP
+ Максимальний робочий тиск 1500 bar
+ Різні конфігурації

Насадка DERC Rotocar спеціально 
розроблена для очищення за допомогою 
системи очищення труб rotocar. Видалення 
ввідкладень жорсткого і твердого накипу є 
завданнями цієї насадки.
+ Доступно з підключенням M24 та різними
підключеннями
+ Макс. робочий тиск 1500 бар

DERC насадка типу "ВЕЖА" для 
надвисокого тиску, підходить для шлангів 
та штанг
+ Доступні розміри: 1/4” UNF, 3/8” UNF,
9/16” UNF and M14x1,5
+ Макс. робочий тиск  3000 bar,
+ Різні конфігурації

DERC насадка для надвисокого тиску 
призначена для очистки труб з 
металевими шиангами

+ Доступні розміри: M7 and M10
+ Максимальний робочий тиск 3000 bar,
+ Різні конфігурації

DERC розроблена по тиу піраміди для 
використання з шлангами, для твердих 
відкладень 
+  Доступні розміри: M7, 1/8” BSP and 1/4”

BSP
+ Максимальний робочий тиск 1500 bar
+ Різні конфігурації

DERC Cross тип, насадка призначена для 
видалення твердих відкладень, 
використовуеться для шлангів та штанг
+ унікальність у 2-х поперечних  струменях
вперед
+ Доступні розміри: M7, 1/8 ”BSP, 1/4” BSP,
3/8 ”UNF, 9/16” UNF і M14x1,5
+ Макс. робочий тиск 3000 бар

DUT-НАСАДКА DPLT-NOZZLE

DST-НАСАДКА RN-НАСАДКА

DTLT-НАСАДКА DUHP-НАСАДКА

DPT-НАСАДКА DCN-НАСАДКА

Штовхач форсунки DERC - напірна 
насадка для додаткового натискання.

+  Доступні розміри: M7, 1/8” BSP, 1/4” BSP,
M22, M24 and M36

+ Максимальний робочий тиск 1500 bar

 DERC насадка проникаючого типу, Модель 
точкової форми призначена для шлангів та 
штанг
+  Доступні розміри: 1/16” NPT, 1/8” NPT and

1/4” NPT
+ Максимальний робочий тиск 1000 bar
+ Різні конфігурації

DERC 18xx  спеціальна серія насдок для 
шлангів велих діаметрів 

+  Використовуеться для очищення та
пробивання головних трубопроводів

+  Доступні розміри: M18, M22, M24, 3/8”
BSP and 1/2” BSP

+ Максимальний робочий тиск 1500 bar

DERC TLX спеціальна розроблена модель 
насадок для шлангів та штанг з 
уніфікованою різьбою UNF
+  Доступні розміри: 1/4” UNF, 3/8” UNF and

9/16” UNF
+ Максимальний робочий тиск 1500 bar
+ Різні конфігурації

ШТОВХАЧ ФОРСУНКИ

DP-НАСАДКА

18XX СЕРІЯ

DTLX-НАСАДКА

THE BASIS FOR ALL YOUR WATER JETTING PROJECTS




