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Ideaal voor zware omstandigheden:
• Voedingsmiddelen 
• Chemicaliën
• Medische technologie

Toepassingsgebieden

CRDSNU  
Roestvrijstalen rondcilinder 
De CRDSNU blinkt uit in applicaties waaraan strenge eisen worden 
gesteld of waarin zware omgevingscondities gelden zoals bijvoorbeeld 
aggressieve reiniging. Dankzij de diverse beschikbare opties, biedt de 
CRDSNU altijd een geschikte oplossing.

• Hoge corrosie bestendigheid
Alle oppervlaktes gemaakt van roestvrijstaal

• Optimale reiniging
Glad oppervlak voor optimale 
hygiene en reiniging

• Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie 
NSF H1 vet
FDA goedgekeurde afdichtingen beschikbaar

•	Zelfinstellende	demping	PPS
Optimale pneumatische demping 
zonder instelschroef

•	Configureerbare	variant
Opties voor specifieke toepassingen 
zoals drooglooppakking A3



Compleet portfolio
Festo heeft diverse cilinders in het portfolio die ingezet kunnen worden in de voedingsmiddelenindustrie , 
maar welke is het meest geschikt voor uw applicatie? Onderstaand overzicht biedt een handig overzicht.

Configuratietool
Vraagt uw applicatie om meer specificaties dan de standaard CRSDNU? Met de gratis software van 
Festo kunt u zelf cilinders configureren. Dat kan eenvoudig via de productfinder op de Festo web-
site. Technische gegevens direct beschikbaar. 
 Ga	direct	naar	de	configuratie	tool	via	de	QR-code

Uitvoering CRDSNU-B CRDSNU

Standaard Configureerbaar

Zuigerdiameter (mm) 16 - 40 12 - 63

Slaglengte(mm) 10 - 200 1 - 500

Demping Zelfinstellend (PPS) Flexibel (P)
Instelbaar (PPV)
Zelfinstellend (PPS)

Afdichting Chemisch bestendig (A1) PUR media seal (Standard)
Chemisch bestendig (A1)
Harde schraper (A2)
Droogloop (A3) 

Uitvoering Gladde frontkap (MG) Standaard schroefdraad op frontkap
Gladde frontkap  (MG)
Eindkap zonder scharnier (MQ)

Varianten Doorlopende Zuigerstang (S2)
Hittebestendig (S6)
Lage temperatuur (TT)
Verlengde zuigerdraad (K2)
Zuigerstang met binnendraad (K3)
Zuigerstang met speciale draad (K5)
Verlengde zuigerstang (K8) 

Logistiek Verzendklaar binnen 24 uur Afhankelijk van configuratie
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Standaard Medium hoog
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