
MARS - ett komplett kulventilprogram
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Låsbricka

Belleville-fjäder

Gland

V-formad packning

45ϒ falsning på
spindel och

spindeltätning

Låsmutter

Tätningsring

Antistatisk fjäderenhet
i spindeln

O-ring

AL 25-90D med direktmonterat AL 77-SR 
manöverdon från Rotork, Parker magnetventil 
samt IFM lägesgivare.

AL 35-77L med lösa roterbara svetsändar, 
vilket ger stora fördelar vid prefabricerad pro-
duktion. På bilden med direktmonterat AL 79-DA 
manöverdon från Air Torque. 

AL 17-22 med direktmonterat  
AL 79-DA manöverdon från Air Torque, 
Parker magnetventil och RC-E4L lägesgivare.

AL 17-39 med direktmonterat AL 79-DA  
manöverdon från Air Torque, Parker magnet- 
ventil och RC-E4L Lägesgivare.

Patenterad packbox
Mars kulventiler är, undantaget AL 17-39, utrustade med 
en patenterad spindelkonstruktion som ger en förhöjd 
livslängd genom dubbla tätningssystem.

Mars - högkvalitativa, kostnadseffektiva kulventiler för alla typer av industriapplikationer  

AL 17-22
Tvådelad ventil med  
fullt genomlopp. Gäng  
DN 8-80, PN 40/64.

AL 25-90D
Tvådelad ventil med fullt genom-
lopp. Fire Safe-godkänd. Fläns- 
anslutning DN 15-150, PN 16/40.

AL 17-39
3-vägs ventil med fullt 
genomlopp. Gäng DN 8-50, 
PN 64, T- alt. L-kula.

AL 35-88
Tredelad ventil i rostfritt stål 
med fullt genomlopp. Genom-
gående husbultar och hustät-
ning i separat spår. Gäng- alt. 
svetsanslutning DN 15-100,  
PN 63-125.

Cavity filler 
AL 35-88 kan förses med så kallad "cavity filler" 
vilket gör att hålrummet mellan kulan och huset fylls  
med ett heltäckande PTFE-säte. Cavity filler finns i 
dimensioner DN 8-50.

Låsbar handspak med fjäderretur
AL 17-22, AL 35-77L och AL 35-88  kan utrustas  
med handspak med fjäderretur.  Funktionen  blir   

"fjäder öppnar" eller "fjäder stänger" beroende på hur  
handspaken monteras. Finns i DN 8-50. 

Reglerkula
AL 35-88 och AL 25-90D kan kompletteras med

en 30° alt. 60° reglerkula. Med detta tillbehör erhålls 
en mycket kostnadseffektiv reglerventil. 

AL 35-77
Tredelad ventil i rostfritt stål 
med fullt genomlopp.  
DN 10-100, PN 40 / PN 63.

AL 35-55A
Manuell tredelad kulventil i rostfritt 
stål med fullt genomlopp samt 
handspak med låsbleck. DN 10-100,  
PN 40 / PN 63.
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STOCKHOLM GÖTEBORG MOTALA FALUN UMEÅ

Telefon +46 10 455 97 00 • sales@axel-larsson.se  • www.axel-larsson.se

Ett serviceorienterat familjeföretag  
inom ventiler och instrument
Vi är en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett fristående familjeföretag  
grundat 1949 med genuin serviceanda, hög flexibilitet och stor leveranskapacitet.  Vårt företag är  
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, har högsta kreditrating AAA och vi representerar ett femtiotal  
framstående tillverkare från främst Europa, Asien och USA.

På vår hemsida finns produktblad, bruksanvisningar, kostnadsfria 3D CAD-ritningar för nedladdning, 
förfrågningsunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk information.  
Med ett eget web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på våra artiklar, ditt eventuella 
avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på aktuella leveranser. 

Välkommen att kontakta oss nästa gång du behöver ventiler och instrument, eller vill ha hjälp  
med ventilservice på plats i er anläggning.

Rolf Schytt, VD




