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1. Oznámení
Dovolte nám oznámemí k šroubením PROGEF PP-H.
Nové spojky a jednotlivé spojky budou dostupné v rozměrech d75, d90 a d110mm.
Nová řešení a zákaznické výhody:


Plně vstřikovaný závit bez kroků po obrábění
 menší tření, snadná a bezpečná montáž



Vylepšený design závitu
 Vysoce vylepšená bezpečnost (např. proti vodním rázům)



Optimalizované rozměry (např. delší délka hrdla)
 Podstatné zlepšení svařitelnosti a opětovné svařitelnosti pro
všechny svářečky

2. 2. Sortiment a změny
S novými šroubeními PROGEF PP-H a náhradními díly poskytujeme optimální řešení pro
mechanické spoje v rozměrech d75-110mm. Produktová řada se skládá z následujících 51
prodejních položek:


18 Standardní šroubení PROGEF
(natupo SDR11 & SDR17.6, polyfůzní PN10 - verze EPDM a FKM)



12 šroubení PROGEF Plus
(natupo SDR11, polyfůzní PN10 - verze EPDM a FKM)



21 jednotlivých šroubení
(závitová část, vložný díl a převlečná matice)

Podrobné informace naleznete v přiloženém excelovém souboru.
(Přehled starých a nových čísel kódů, všechny relevantní informace o změně rozměrů)
Důležitá poznámka: Nový design závitu není kompatibilní se stávající verzí!

3. 3. Dostupnost, koncepce vyřazování a logistika
Nové standardní šroubení PROGEF jsou skladové položky a první sklad je k dispozici od DCS.
Nové jednotlivé položky (závitová část, vložný díl a převlečná matice) se otevírají s číslem
prodejního kódu, jsou zabaleny v kartonové krabici a jsou k dispozici u DCS.
Nové spoje PROGEF Plus budou k dispozici s krátkou dodací lhůtou (normální dodací lhůty PROGEF Plus)
Nový design závitu není kompatibilní se stávající verzí, proto budeme i nadále nabízet předchozí
svazky a jednotlivé položky po přechodné období jednoho roku (do října 2023). To znamená,
že se zákazníci mohou rozhodnout, zda si koupí předchozí nebo novou verzi výběrem příslušného
číselného kódu.
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