
Door het toepassen van een draaikoppeling 
tussen de persluchtaansluiting op het handge-
reedschap en de luchtleiding wordt het gebruik 
veel eenvoudiger en fl exi beler.
De draaikoppeling kan in elke gewenste hoek 
gedraaid worden, waardoor de luchtslang niet in 
de “knoop” kan raken. De koppeling is kogel-
gelagerd en draait daardoor zeer licht.

Indien Variacor draaikoppelingen als bochtstuk in 
leidingwerk gebruikt worden zal de montage veel 
eenvoudiger en fl exibeler zijn, waardoor veel 
montagetijd bespaard wordt.

Variacor draaikoppelingen kunnen toegepast 
worden in luchtleidingen, vloeistofl eidingen en er 
zijn speciale Variacor koppelingen beschikbaar 
voor zeer hoge drukken in bij  voorbeeld hydrauli-
sche leidingen. Door gebruik te maken van 
Variacor koppelingen kunnen knie- en bochtstuk-
ken in het leidingwerk achterwege blijven.
De Variacor draaikoppelingen zijn vanaf heden 
zonder omweg beschikbaar via elk Brammer 
Servicecenter.
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Oetiker snelkoppelingen
en knikkoppelingen –
Zwitserse precisie

Brammer introduceert het koppelingenprogramma van het 
Zwitserse Oetiker. Oetiker is al meer dan 60 jaar toonaan-
gevend op het gebied van het afdichten en bevestigen van 
slangen en het verbinden c.q. koppelen van perslucht, 
gassen en vloeistoffen door middel van een uitgebreid 
assortiment snelkoppelingen en knikkoppelingen.

De free-fl ow knikkoppelingen SC van Oetiker, die Brammer 
uit voorraad levert, bieden de hoogste veiligheid, omdat 
met slechts één knik (vandaar de naam) de te ontkoppelen 
nippel met slang drukloos wordt gemaakt. Er is dus geen 
risico dat de slang met koppeling onder druk uit de aan-
sluiting schiet en als een zweep om zich heen gaat slaan.
Het effect bij 6 bar is te vergelijken met een voorwerp van 
100 gram dat zich met een snelheid van 150 km/h voort-
beweegt.

Oetiker snelkoppelingen bieden, naast veilig werken, nog 
een enorm voordeel: een volledige doorlaat.
Dit betekent dat de snelkoppelingen in een perslucht-
systeem nauwelijks weerstand kennen en er geen drukver-
lies ontstaat. Hierdoor presteren persluchtgereedschappen 
aanmerkelijk beter en kan er vlotter en plezieriger worden 
gewerkt.

Een investering in Oetiker snelkoppelingen verdient zichzelf 
dus snel terug. Bovendien zijn ze uitwisselbaar met de 
meest gangbare insteeknippels. Omschakeling op dit 
systeem is dus eenvoudig door te voeren.
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