
กระบอกลม รุ่น ISO 15552 จากเมทลัเวริค์ฯ 
มซีลีหลากหลายใหเ้ลือกใช้งาน

ISO 15552 - A very versatile family
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ซลีขจดัสารหล่อลื�น
กระบอกลมสามารถขจดัสารหล่อลื่นไดด้ว้ยตวัเอง เหมาะ
สำาหรบัใชง้านในอตุสาหกรรมประเภท รา้นลา้งรถ ซอ่มรถ เป็นตน้
วัสดุซลีกันฝุ่น: TECNOPOLYMER -35 +80°C

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั�วไป
Standard industrial application

กระบอกลม รุ่น ISO 15552

ISO 15552 cylinder

วัสด ุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจากเหลก็หลอ่เคลือบดว้ยอลมิูเนียม
แกนกระบอก: ทำาจากเหลก็ C45 หรอื สแตนเลส 303 เคลือบดว้ยโครเมียม
เสื�อ: อลมิูเนียมอโนไดซ์

Materials
Heads: Die casted painted aluminium
Piston rod: C45 stell or stainless stell, chromed
Barrel: Anodized aluminium

ซลีกันฝ่ ุนชนิดพเิศษ
Special scrapers automation

SELF LUBRICATED GASKETS
Applications where the lubricants in the cylinder 
could be removed, such as in car washing plants.
Scraper: self lubricated TECNOPOLYMER -35 +80°C

การใช้งานทั�วไป
รองรบัการทำางานและความชื�นระดบัทั่วไป 

วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและกำาจดัสิ�งสกปรก
เหมาะสำาหรบัการใชง้านในพืื้ �นท่ีมีสิ่งสกปรกและพืื้�นท่ีการ
ทำางานท่ีมีฝุุ่่ นมาก

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECNOPOLYMER -10 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูติำ�า (ปานกลาง)

รองรบัการทำางานปานกลางถงึงานหนกั ในพืื้ �นท่ีท่ีมีฝุุ่่ นและ

อณุหภมิูตำ่า เชน่ อตุสาหกรรมการเกษตร หรอืภาคการขนสง่

วัสดุซลี: hard TECNOPOLYMER -35 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECNOPOLYMER -35 +80°C

ป้องกันฝุ่นและรองรับอุณหภมูสูิง (ประเภทงานหนัก)
รองรบัการทำางานหนกัในพืื้ �นท่ีท่ีมีฝุุ่่ นและอณุหภมิูสงูได ้เชน่  

โรงหลอ่ โรงงานปนู หรอืภาคการขนสง่
วัสดุซลี: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

DIRT AND HIGH TEMPERATURE (HEAVY USE)  
Heavy duty applications, in presence of hard dirt 
and high temperatures, like in foundries, cement
plants or in transport sector.
Gaskets: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

การใช้งานระยะยาว
รองรบัการใชง้านท่ีมีระยะชกัยาวและรอบการทำางานสงูๆ
วัสดุซลี: PU -25 +80°C

LONG LIFE 
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

ป้องกันการรั�วไหลของสารเคม ีรองรับอุณหภมูสูิง
เหมาะสำาหรบังานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการความปลอดสาร
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

HIGH TEMPERATURES - CHEMICALS
Industrial applications with chemical agents. 
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

รองรับอุณหภมูติ� ำา
เหมาะสำาหรับการใช้งานในพื้ื �นที่การทำางานที่มีสภาพื้
แวดล้ อมเย็นหรืออุณหภูมิต่ำา
วัสดุซีล: NBR -40 +80°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

แรงเสียดทานตำ�าเป็นพเิศษ 
เหมาะสำาหรบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ หรอื การทำางานใน
ลกัษณะดนัขึ �น และการใชส้ปรงิลม
วัสดุซลี: NBR -10 +80°C

ULTRA LOW FRICTION
Textile industry or for lifting devices; used also as 
pneumatic springs.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ตามความต้องการ
On request



กระบอกลม  ISO 15552 - รุ่น HCR
ISO 15552 cylinder - HCR Series

กระบอกลม ISO 15552 
วัสดุสแตนเลส
Stainless steel ISO 15552 cylinder

วัสดุ
ฝาหน้า-หลัง: ทำาจากเหลก็หลอ่เคลือบดว้ยอลมิูเนียมและอโนไดซ ์

แกนกระบอก: สแตนเลส316

เสื�อ: อลมิูเนียมอโนไดซ์

วัสดุ
ฝาหน้า-หลัง: สแตนเลส 304 
แกนกระบอก: สแตนเลส 316
เสื�อ: สแตนเลส 304 (สามารถเลือกเป็นสแตนเลส 316 ไดห้ากตอ้งการ)

ป้องกันและยับยั�งการเกดิแบคทเีรีย
เหมาะสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
วัสดุซลีกันฝุ่น: PU ชนิดพเิศษ -10 +60°C

สารเคมแีละการใช้งานที�ยาวนาน
เหมาะสำาหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้สาร
เค มีและต้องการ ซีล ท่ี มีอายุการ ใช้ง าน ท่ียาวนาน
วัสดุซลี: PU -20 +80°C

สารเคมแีละอุณหภมูสูิง
เหมาะสำาหรับภาคอุตสาหกรรม ท่ี มีการใช้สาร เคมี 
และต้องการอุปกรณ์ ท่ีสามารถรองรับอุณหภู มิสูง
วัสดุซลี: FKM/FPM -10 +150°C

ANTI-STAGNATION 
Food and Beverage sector,  
such as dairy industry.
Scraper: special PU -10 +60°C

Materials
Heads: Die casted aluminium, anodized and coated
Piston rod: AISI 316
Barrel: Anodized aluminium

Materials
Heads: AISI 304 (AISI 316 on request)
Piston rod: AISI 316
Barrel: AISI 304 (AISI 316 on request)

CHEMICALS - LONG LIFE
Industrial applications, in presence of chemicals 
and long life of the gaskets is required.
Gaskets: PU -20 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

I เกณฑ์ความสามารถในการป้องกันสภาวะตา่งๆ
เกณฑ์ค์ะแนนความสามารถในการปอ้งกนัสภาวะตา่งๆ ของอปุกรณแ์ตล่ะรุน่ จาก 1 ถงึ 100 คะแนน

Anti-contamination Effect Indicators
For each application we show the anticontamination effect on a scale from 1 to 100.
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