
Reglerventiler för höga industriella krav
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AL 72 reglerventiler med glidskiva 
står för tysk kvalitet och ingenjörs-
kunnande i sin rätta bemärkelse. 
Tekniken är välbeprövad och ventilerna 
används idag av bland annat SSAB,  Volvo, 
Ovako Steel,  AarhusKarlshamn, Boliden 
Rönnskärsverken och LKAB. Bilderna visar  
ventilens enkelt utbytbara reglerskiva, samt en 
storleksjämförelse mellan den kompakta glidskive- 
ventilen kontra en kägelventil vid motsvarande applikation.
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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



h AL 72 REGLERVENTILER MED GLIDSKIVA

  Glidskive-ventiler
• Kompakt och låg vikt 
• Enkel installation och underhåll
• Klarar höga tryckfall (100 bar) 
• Flexibla Kv-värden, med 
  enkelt utbytbara insatser 
• Lågt slitage då ev. kavitation  
  uppstår 1-2 meter efter själva 
  ventilen, i rörets centrum
• Perfekt för ångapplikationer 
• Temp.område -60°C - +530°C

  Manöverdon 
• Kräver 90 % mindre manöver- 
  kraft jämfört med en kägelventil 
• Mycket mindre och lättare don 
• Membran-donet ger extremt  
  lång livslängd med stort  
  antal manövreringar 
• El-donet ger en hysteres  
  på mindre än 0,2% 
• Finns även med kolv-don

  Positioner
• Digital och analog
• Integrerad positioner ger  
  enklare, bättre montage 
• Som sidomonterad kan  
  valfri positioner användas  

h Kulventiler med reglerkula

  För AL 35-88, AL 25-90D
• För låga tryckfall (5 bar) 
• För vatten 
• Tät vid avstängning
• Högt Kv vid fullt öppen 
• 30°, 60° alt. 90° reglerkula

  Manöverdon 
• Dubbelverkande pneuma- 
  tiskt don med positioner 
• Elektriskt manöverdon
• Låsbar handspak med  
  gradskiva

h AL 42 /AL 43

  Vridspjällventil
• Ett alternativ vid stora  
  ventildimensioner
• Dubbelverkande pneuma- 
   tiskt don med positioner 
• Även med elektriskt don 

h AL 45-93

Vridspjällventil
• ”High performance” 
• Metalltätande säte  
  täthetsklass CLASS V 
• Lämplig för slitande media 
• Hus i rostfritt stål 
• Dubbelexcentriskt spjäll 
• Temp.område -20°C - +350°C

h AL 72 VENTIL-DIAGNOSTIK

  För digitala positioner (8049) och el-don (8038)
• Manövreringshistorik
• Kalibrering av ventilen 
• Simulering av ventilen 
• Felmeddelanden, möjlighet att ställa in alarm-lägen 
• Justering av reglerkaraktäristik, position kontra signal

h AL 74-KS

  Kulsektorventil 
• Stort reglerområde 100:1 
• Slitande media 
• Klibbiga media 
• Även gummerat och  
  Stellit-utförande 

Vi är familjeföretaget med hög flexibilitet, genuin serviceanda och 
stor leveranskapacitet.  Vårt breda produktprogram innebär att vi 
kan erbjuda de bästa tekniska lösningarna i varje enskilt fall, med 
kompletta, kundanpassade leveranser. När det gäller reglerapplikatio-
ner täcker vi in alla typer av behov, från de mest krävande till enklare 
reglering med kulventiler eller vridspjäll. Många av våra kunder inom 
processindustrin har upptäckt de tekniska fördelarna med glidskive-
ventiler i AL 72-serien från tyska Schubert & Salzer. Man har mycket 
goda erfarenheter från mångårig drift med högt ställda reglerkrav. 
För media som är slitande, med fasta partiklar eller fibersuspensio-
ner rekommenderar vi istället robusta AL 74-KS, svensktillverkade 
kulsektorventiler av mycket hög kvalitet. Välkommen  
att kontakta oss för mer information!

KUNDANPASSADE REGLERLÖSNINGAR FÖR KRÄVANDE 

APPLIKATIONER. MED KOMPAKTA INNOVATIVA REGLER-

VENTILER MED HÖG PRESTANDA OCH LÅNG LIVSLÄNGD.

AL 72-8020
membran-don 
och sidomonterad
valfri positioner

ß

AL 72-8021
membran-don  
och integrerad 
positioner

ß

AL 72-8038
integrerat
elektriskt don

ß


