
 
BSP Hidrolik 3 Yollu Küresel Vana Serisi, 
çelikten imal edilmiş olup gövde galvaniz 
kaplanmıştır. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +110 

°C arasındadır. Gövdesindeki küre çelik olup, 
sert kromla kaplanmış ve delrinle 
yataklandırılmıştır. istenildiğinde kare pim 

üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya 
kapalı kilitlenebilir. L Tipi ve T Tipi olarak iki 

farklı şekilde stoklarımızda mevcuttur. 
 
Boru bağlantılarında, bir yönden gelen akışkanın 

diğer iki yöne geçişinde kullanılır ve kolay açılıp 
kapanabilmesi, akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Hidrolik ve diğer sanayi 

yağlarının yanı sıra akaryakıt ve LPG geçişlerinde de kullanılır. Volumetrik yapısından 
dolayı hızlı ve verimli çalışır ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engeller. Kazı 
makineleri, plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal üretim tesisleri, vinçler, tankerler ve 

kamyonlar başta olmak üzere tüm endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. 

 

 

 



 

  

 
 

Hidrolik 2 yollu metrik küresel vana serisi 

Hidrolik iki Yollu Metrik Küresel Vana Serisi, çelikten imal 
edilmiş olup gövde galvaniz kaplanmıştır. Çalışma sıcaklığı -

30 °C ile +110 °C arasındadır. Gövdesindeki küre çelik olup, 
sert kromla kaplanmış ve delrinle yataklandırılmıştır. 

istenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla 
açık veya kapalı kilitlenebilir.Metrik Küresel Vanalar, boru 
bağlantılarında akışkanın açma ve kısılmasında kullanılır ve 

kolay açılıp kapanabilmesi, akışkan geçişinin rahat olmasını 
sağlar. Hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt 

ve LPG geçişlerinde de kullanılır. Volumetrik yapısından 
dolayı hızlı ve verimli çalışır ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engeller. Kazı makineleri, 
plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal üretim tesisleri, vinçler, tankerler ve kamyonlar başta 

olmak üzere tüm endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. 

 

 

 
 

 



Hidrolik 2 yollu tam geçişli küresel vana serisi 

Hidrolik iki Yollu Metrik Küresel Vana Serisi, çelikten imal edilmiş olup gövde galvaniz 

kaplanmıştır. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +110 °C arasındadır. Gövdesindeki küre çelik 
olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle yataklandırılmıştır. istenildiğinde kare pim 
üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı kilitlenebilir.Metrik Küresel Vanalar, 

boru bağlantılarında akışkanın açma ve kısılmasında kullanılır ve kolay açılıp 
kapanabilmesi, akışkan geçişinin rahat olmasını 

sağlar. Hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra 
akaryakıt ve LPG geçişlerinde de kullanılır. 

Volumetrik yapısından dolayı hızlı ve verimli çalışır ve 
akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engeller. Kazı 
makineleri, plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal 

üretim tesisleri, vinçler, tankerler ve kamyonlar 
başta olmak üzere tüm endüstrilerde yaygın olarak 

kullanılır. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Hidrolik 2 yollu küresel vana serisi 

BSP Hidrolik iki Yollu Küresel Vana Serisi, çelikten imal 
edilmiş olup gövde galvaniz kaplanmıştır. Çalışma sıcaklığı -

30 °C ile +110 °C arasındadır. Gövdesindeki küre çelik olup, 
sert kromla kaplanmış ve delrinle yataklandırılmıştır. 
istenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla 

açık veya kapalı kilitlenebilir. 
 

Boru bağlantılarında, akışkanın açma ve kısılmasında 
kullanılır ve kolay açılıp kapanabilmesi, akışkan geçişinin 

rahat olmasını sağlar. Hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt ve LPG 

geçişlerinde de kullanılır. Volumetrik yapısından dolayı hızlı ve verimli çalışır ve akışkanda 
oluşabilecek kavitasyonları engeller. Kazı makineleri, plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal 

üretim tesisleri, vinçler, tankerler ve kamyonlar başta olmak üzere tüm endüstrilerde yaygın 
olarak kullanılır. 

 

 

 

 

 

 


