
Snelkoppelingen



Snelkoppelingen en Q Plus

Q Plus heeft met Stäubli een wereldmarktleider in huis 
met meer dan 50 jaar ervaring. Samen staan we garant 
voor oplossingen bij problemen en voor standtijd en 
gebruiksgemak bij iedere toepassing.  

Daarnaast heeft Q Plus met Prevost het breedste pakket 
perslucht veiligheidskoppelingen in huis. Als u kosten wilt 
besparen, bent u bij ons aan het juiste adres: lekvrij 
werken, extreem lage drukverliezen en gegarandeerde 
veiligheid. U mag van ons alle benodigde kennis 
verwachten.

Perslucht veiligheidskoppelingen

U weet dat de ARBO-wet u verplicht veilig te werken. Na een 
ongeluk door rondslaande slangen zijn er dan ook geen excuses 
mogelijk. Q Plus is niet alleen de eerste die u hierover heeft 
geïnformeerd, Q Plus geeft u nog steeds de beste informatie en 
de beste producten. Het maakt niet uit welk 
steeknippelprofiel u gebruikt, wij laten u veilig werken. Met 
onze nieuwste generatie veiligheidskoppelingen hoeft u nog 
maar één keer op de knop te drukken voor totaal 
veilig 
afkoppelen. U kunt het nooit meer fout doen.

Wij geven u 10 jaar garantie op onze Stäubli 
perslucht snelkoppelingen. Geen lekkage, geen 
vervanging, geen extra kosten en ergernis meer als u hiervoor 
kiest. We werken standaard met gehard stalen steeknippels die 
blijvend braamvrij zijn, die een lange stevige passing in de koppeling 
hebben welke vrijwel zeker de beste doorlaat hebben door de zeer 
innovatieve ontwerpen. 



Vloeistoffen en gassen

Voor vloeistof en gastoepassingen hebben we een 
modulair op te bouwen snelkoppeling in doorlaten van 
3 mm tot wel 19 mm, die in drie materiaaluitvoeringen 
uit voorraad leverbaar is. Met vele opties in afdichtingen, 
werkdrukken en oppervlaktebehandelingen.  
 
Deze koppeling wordt al 50 jaar 
probleemloos in de markt geplaatst en 
werkt met één simpele druk op de knop 
voor hoog vacuüm tot 600 bar. 

Overal wordt overtollige warmte afgevoerd: van de 
kunststofindustrie uit de matrijzen tot bij 
elektronica met veel vermogen. Voor al deze 
markten heeft Q Plus snelkoppelingen: van een 
koppeling zonder klep tot de kleinste dry-break 
koppeling in de markt en van 3 mm doorlaat tot 
wel 37 mm. Ook voor thermische olie natuurlijk.

Koelwater



U wilt geen luchtinsluitingen bij het aankoppelen van uw 
remcilinder op de racemotor en geen afkoppelverliezen bij 
het losnemen van uw chemicaliënslang, dus kiest u voor de 
Stäubli dry-break koppelingen. Zonder voorbehoud kunnen 
we stellen dat we hier in materialen, afdichtingen en 
druk-bereiken de beste partij in de markt zijn. Van 3 mm 
doorlaat tot wel 80 mm. Ook voor materiaal gecertificeerde 
producten uit Monel of Hastelloy draaien we onze hand 
niet om.  
 
Vanzelfsprekend voldoen onze koppelingen aan de ATEX 
94/9/CE classificaties. Als het goed moet werken, kunt u het 
beste contact opnemen met Q Plus.

Ademlucht snelkoppelingen

Niet alleen perslucht, maar ook ademlucht koppelingen, 
slangen, haspels en filters kunnen we conform de 
relevante normen EN12021, EN14593 en EN14594 
aanbieden en uit voorraad leveren. Hier speelt kennis van 
zaken een belangrijke rol; er hangt nogal wat vanaf.

Dry-break koppelingen



Om in één keer veel snelkoppelingen snel en 
foutloos aan- en af te kunnen koppelen, hebben we 
een ruime keus aan standaard 
multikoppelingsplaten voor u. 

Als deze u niet passen, kunnen we ook speciale platen 
voor u op maat maken. Gassen, vloeistoffen, 
elektriciteit: alles kunnen we combineren. Van uw 
spuitgietmachine tot op een continue gietmachine in 
een staalfabriek. Als u ervaring belangrijk vindt 
tenminste.

Multi koppelingen

Koppelingen voor farmacie en biotechnologie

In de farmaceutische industrie, bio industrie en 
cosmetische industrie liggen de technische 
specificaties zeer hoog. Dit zijn uitdagingen die 
Stäubli graag aangaat. Voorbeelden van toepassingen 
zijn snelkoppelingen voor cleanrooms, 
samplesystemen, bio-reactoren en filterinstallaties.  

Uitvoeringen met een tri clamp aansluiting, maar ook 
conform FDA en USP klasse 6 behoren tot de 
standaard mogelijkheden.



Stäubli heeft een jarenlange ervaring met het leveren van 
gereedschapswisselsystemen voor robots aan met name 
de veeleisende automobielindustrie.  
 
Diverse uitvoeringen voor draaggewichten tot 500 kg zijn 
leverbaar. Een zeer specifiek product met hoge 
kwaliteitseisen, dat vraagt om een grote technische 
know-how. Bij Q Plus bent u aan het juiste adres.

Robot wisselsystemen

RVS ISO-koppelingen
Q Plus heeft ook een uitgebreide lijn met RVS316L 
snelkoppelingen conform ISO 7241-1 A en B en het ISO 16028 
(dry-break) profiel. Drukken tot 650 bar, aansluitingen tot 2” 
en uitwisselbaar met alle andere hydrauliek koppelingen. 
Ook leverbaar met een schroefverbinding en altijd concurrerend 
geprijsd. Uw voordeel zal duidelijk zijn. Mocht u extreem zware 
hydrauliek toepassingen hebben met hoge drukpieken, 
werkdrukken van 650 bar, vibraties of extreme hitte en 
vervuiling, we staan u graag met onze specials terzijde.  
Toepassingen voor op de oceaanbodem of in uw fabriek? Geen 
probleem voor Q Plus, dit is ons vak.



Specials
Of het nu koelkoppelingen voor uw elektronicakoeling zijn, 
een vulkoppeling voor 400 bar waterstof of een sub-sea 
hydrauliek koppeling, we hebben die al eens ontwikkeld. 
Uitgevoerd in Titanium, Monel of Aluminium is voor ons 
niets nieuws; van Kalrez tot Nitril afdichtingen: gewoon uit 
voorraad. Clean-room verpakt en elektrolytisch gepolijst: 
doen we in eigen huis. Kortom: we hebben veel ervaring 
met het ontwikkelen van speciale snelkoppelingen en we 
hopen dat we ook met u rond de tafel mogen zitten om een 
oplossing te bedenken.

Snelkoppelingen en de Q Plus website

We hebben het pakket snelkoppelingen overzichtelijk op 
onze website ondergebracht. Als u bent ingelogd, ziet u na 
slechts enkele muisklikken de prijzen, artikelnummers en 
kortingen van de standaard producten. Maar natuurlijk ook 
de maten van steeknippels en de uitwisselbaarheidslijst 
met alle gangbare koppelingen. Ook wordt u uitgebreid 
technisch geïnformeerd onder de tab ‘informatie’ en kunt u 
alle brochures downloaden. Daarnaast kunt u gebruik 
maken van de functionaliteiten, zoals het raadplegen van 
uw bestelhistorie of de orderstatus. Kortom, sneller en 
beter zult u niet worden geïnformeerd. 

Tot ziens op www.qplus.nl

Scan de QR code en ga direct  
naar de Q Plus website.
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