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* Vulkollan® silindirler diğer kaplamalı silindirlere göre , yüksek hız* Vulkollan® silindirler diğer kaplamalı silindirlere göre , yüksek hız
seviyelerinde yüksek performans göstermektedir. Bu sayede zaman ve üretimseviyelerinde yüksek performans göstermektedir. Bu sayede zaman ve üretim
maliyetlerinden büyük faydalar sağlanmaktadır.maliyetlerinden büyük faydalar sağlanmaktadır.
* Vulkollan® elastomer, koparma silindirlerinde kullanılabilecek en üstün ve* Vulkollan® elastomer, koparma silindirlerinde kullanılabilecek en üstün ve
uygun  hammaddedir.uygun  hammaddedir.
* Aşınma ve yırtılmalara karşı mükemmel mukavemet sağlar.* Aşınma ve yırtılmalara karşı mükemmel mukavemet sağlar.

0 0* Vulkollan®  yüksel basınçlı çalışma ortamlarında -30 C dan +80 C ve bazen0 0* Vulkollan®  yüksel basınçlı çalışma ortamlarında -30 C dan +80 C ve bazen
0+110 C e kadar çıkan sıcaklık koşullarında çalışabilir.0+110 C e kadar çıkan sıcaklık koşullarında çalışabilir.

* Mükemmel dayanıklılık gösterir.* Mükemmel dayanıklılık gösterir.
* Asit, ozon, amin ve fonellere karşı dirençlidir.* Asit, ozon, amin ve fonellere karşı dirençlidir.
* Uzun çalışma ömrüne karşılık düşük deformasyon sağlar.* Uzun çalışma ömrüne karşılık düşük deformasyon sağlar.

* Vulkollan® silindirler diğer kaplamalı silindirlere göre , yüksek hız
seviyelerinde yüksek performans göstermektedir. Bu sayede zaman ve üretim
maliyetlerinden büyük faydalar sağlanmaktadır.
* Vulkollan® elastomer, koparma silindirlerinde kullanılabilecek en üstün ve
uygun  hammaddedir.
* Aşınma ve yırtılmalara karşı mükemmel mukavemet sağlar.

0 0* Vulkollan®  yüksel basınçlı çalışma ortamlarında -30 C dan +80 C ve bazen
0+110 C e kadar çıkan sıcaklık koşullarında çalışabilir.

* Mükemmel dayanıklılık gösterir.
* Asit, ozon, amin ve fonellere karşı dirençlidir.
* Uzun çalışma ömrüne karşılık düşük deformasyon sağlar.

FKK grup Türkiyede kabulFKK grup Türkiyede kabul

edilmiş en kaliteli koparmaedilmiş en kaliteli koparma

silindirlerini üretmekte.silindirlerini üretmekte.
®FKK Vulkollan®FKK Vulkollan

koparma silindirlerinikoparma silindirlerini

5 kıtada 20 ülkeye5 kıtada 20 ülkeye

ihracatınıihracatını

gerçekleştirmektedir.gerçekleştirmektedir.

FKK grup Türkiyede kabul

edilmiş en kaliteli koparma

silindirlerini üretmekte.
®FKK Vulkollan

koparma silindirlerini

5 kıtada 20 ülkeye

ihracatını

gerçekleştirmektedir.

Stretch Breaking Roller's Type
Silindir Çeşitleri

670-671-673-677-679-682

850-870-871-873-880

TB-10   TB-11   TB-20

Tematex

MSC-2  MSC-3  MSC-6  MSC-8

Re- Breaking rollersRe- Breaking rollersRe- Breaking rollers
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