
Stal nierdzewna (1.4301/1.4401), stal węglowa 1.0037 RAL5002,                                 
Stal węglowa 1.0037 galwanizowana.

- mocowania (ściana, posadzka lub inne)
- łączenia (segmenty połączone sworzniami – połączenia obrotowe)
- pracy głowicy ramienia 
  (funkcja opuszczania, podnoszenia, zakończenie łukowe)

- złącze awaryjnego rozłączania ABV
- złącze suchoodcinające TR

2 – 6 m

DN25 do DN100

150 do 450 mm

załadunek odgórny

załadunek oddolny
                                                                           
Zmiany techniczne zastrzeżone

Materiał:  

System:

Armatura:

Długość nominalna:

Średnica nominalna:

Promień zagięcia:

Typ:

                                                                           

Ramiona przeładunkowe SGA

Bezpieczeńtwo w stre�e załadunku

RS 
Roman  Seliger Armaturenfabrik GmbH 
An’n Slagboom 20
D-22848  Norderstedt
Fon:  +49 40 523064-0
Fax:   +49 40 523064-25 
info@seliger.de
www.seliger.de

Tubes International Sp. z o.o.

Centrala

ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
tel. (61) 653 02 22
fax. (61) 653 02 20
tubes@tubes-international.com

Wieloelementowy system bezpieczeństwa 

Ramiona SGA same w sobie są ważnym elementem zwiększającym 
bezpieczeństwo przeładunku.
W połączeniu z pozostałymi produktami RS stają się częścią całego 
systemu bezpieczeństwa, w skład którego mogą wchodzić:
- dobrze znane na rynku złącza suchoodcinające RS
- niezawodne złącza awaryjnego rozłączania RS

Urządzenia napełniająco-opróżniające:

Ramiona przeładunkowe SGA mogą być częścią składową urządzenia 
napełniająco – opróżniającego (UNO) zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim 
powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych. 
Tubes International Sp. z o.o.  posiada uprawnienia Transportowego 
Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji i naprawy 
urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(TDT-W/M/N-77/10).
Producent RS Roman  Seliger Armaturenfabrik GmbH posiada 
uznanie Transportowego Dozoru Technicznego (TDT-UW-43/12) do 
wytwarzania wyposażenia urządzeń do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych przewidzianego do dostawy do Polski

Dane techniczne

www.tubes-international.comwww.tubes-international.com

Producent

O�cjalny dystrybutor

WR-FD-001-01-PL



Siłą ramion jest bezpieczeństwo Chroni wąż i budżet

Najlepszym sposobem na transfer medium z punktu A do B jest 
zwykle wąż  (przewód) elastyczny, ale jak prawidłowo połączyć 
wężem punkty A i B instalacji? Istnieją dwa sposoby:
Pierwszy polega na przeciąganiu przewodu w pożądanym 
kierunku eksperymentując z odpornością na ścieranie węża o 
ziemię, skręcając go po drodze, sprawdzając opory tarcia węża w 
ciągu rampy oraz minimalny promień gięcia węża na jej krawędzi. 
Takie użytkowanie przewodu elastycznego prowadzi często do 
konieczności wymiany węża na nowy z powodu jego zużycia. 
Drugim sposobem jest umieszczenie przewodu na ramieniu SGA.

Mniej pracy. Większa wydajność.

Przeładunek substancji chemicznych jest szczególnie wymagający jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, 
materiałów i ochronę środowiska. Systemy załadunkowe i rozładunkowe takie jak wąż na ramieniu SGA w 
połączeniu z urządzeniami zabezpieczającymi poprawiają bezpieczeństwo i proces obsługi. Zastosowanie 
węży elastycznych ze złączami suchoodcinającymi i złączami awaryjnego rozłączania, umieszczonych na 
ramionach przeładunkowych SGA spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa – na korzyść ludzi, 
środowiska i materiału, a także sprawia, że praca personelu obsługującego staje się łatwiejsza. 

Indywidualne rozwiązania konstrukcyjne

Ramiona przeładunkowe są projektowane i wykonywane na 
zamówienie. Ramiona SGA nie są dostępne z półki. Każde 
ramię wykonywane jest na miarę i jest przedmiotem 
osobnego projektu inżynierskiego dostosowanego do  
indywidualnego zastosowania i miejscowych warunków 
eksploatacji. 
Skontaktuj się z nami – chętnie przyjedziemy, doradzimy, 
wykonamy pomiary i zaprojektujemy system.

Optymalizacja obsługi

Ramię przeładunkowe SGA zostało specjalnie 
zaprojektowane dla ułatwienia obsługi podczas napełniania 
autocystern i cystern kolejowych chemikaliami. Elastyczne 
ramię przenosi ciężar przewodu produktowego 
wypełnionego medium, jak również przewodu oparowego, 
oraz chroni sam wąż przed mechanicznymi uszkodzeniami 
zewnętrznymi. Ponadto istnieje możliwość zainstalowania 
na ramieniu przewodu ze sprężonym powietrzem lub 
prądem - energia wykorzystywana np. przy zasilaniu 
armatury na końcu ramienia. System umożliwia również 
wygodną obsługę w przypadku zainstalowania na ramieniu 
ciężkich przewodów podgrzewanych z armaturą. Chroniony 
prawem patentowym specjalny mechanizm przegubowy 
gwarantuje, że dopuszczalny promień gięcia węża nie jest 
przekraczany. Jest to najlepszy sposób na zwiększenie 
żywotności węża.

Korzyści w skrócie

• znacznie dłuższa żywotność węża

• znacznie niższe koszty konserwacji i obsługi

• znacznie mniejsze ryzyko uszkodzenia

• zoptymalizowana obsługa punktu załadunku

• brak możliwości przekroczenia promienia 
   
  gięcia węża lub jego skręcania

• zoptymalizowany przepływ

• bezpieczeństwo dla środowiska
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Ramiona przeładunkowe SGA

Bezpieczeńtwo w stre�e załadunku

RS 
Roman  Seliger Armaturenfabrik GmbH 
An’n Slagboom 20
D-22848  Norderstedt
Fon:  +49 40 523064-0
Fax:   +49 40 523064-25 
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Wieloelementowy system bezpieczeństwa 

Ramiona SGA same w sobie są ważnym elementem zwiększającym 
bezpieczeństwo przeładunku.
W połączeniu z pozostałymi produktami RS stają się częścią całego 
systemu bezpieczeństwa, w skład którego mogą wchodzić:
- dobrze znane na rynku złącza suchoodcinające RS
- niezawodne złącza awaryjnego rozłączania RS

Urządzenia napełniająco-opróżniające:

Ramiona przeładunkowe SGA mogą być częścią składową urządzenia 
napełniająco – opróżniającego (UNO) zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim 
powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych z późniejszymi zmianami. 
Tubes International Sp. z o.o.  posiada uprawnienia Transportowego 
Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji i naprawy 
urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(TDT-W/M/N-77/10).
Producent RS Roman  Seliger Armaturenfabrik GmbH posiada 
uznanie Transportowego Dozoru Technicznego (TDT-UW-43/12) do 
wytwarzania wyposażenia urządzeń do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych przewidzianego do dostawy do Polski

Dane techniczne

www.tubes-international.comwww.tubes-international.com

Producent

Wyłączny dystrybutor

WR-FD-001-01-PL


