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Inval Industrial Valves Holland B.V. 

Inval Industrial Valves Holland, dé specialist in  
scheepsbouwafsluiters uit Papendrecht, kijkt door de  
ogen van professionals, pijpfitters en gebruikers kritisch naar  
afsluiters die in de markt worden aangeboden Het viel de  
technici van Inval op dat veel leveranciers van snelsluitende  
afsluiters lichte en mechanisch kwetsbare constructies aanbieden  
waarvan de technische uitvoering ook    vaak te wensen overlaat.  
Kortom producten die niet thuishoren in de wereld van de  
scheepsbouw. Innovatief denken en kennis van zaken  
hebben geleid tot een revolutionair type snelafsluitende  
afsluiter, onderhoudsvrij, robuust, compact en  
geconstrueerd volgens de strenge eisen van de  
belangrijkste classificatiebureaus. Het ontwerp  
heeft opmerkelijke constructie details. De  
afsluiter is onder alle omstandigheden met het  
gietijzeren handwiel te openen of te sluiten.  
Door de geheel gesloten constructie zijn alle  
bewegende delen en de bedieningscilinder  
beschermd tegen mechanische    beschadigingen  
en het indringen van vuil. Uniek is de  
mogelijkheid om, bij een volle bunker, de  
bedieningscilinder traploos 360° te draaien  
zodat het aansluiten van de bedieningskabel of  
hydraulische leiding zeer eenvoudig en altijd op  
de juiste plaats kan gebeuren. De nodulair gietijzeren  
afsluiter met bronzen klep en zitting heeft een stalen opbouw  
en een Viton O-ring spindelafdichting. Optioneel is een  
mechanische standaanwijzer verkrijgbaar. Deze standaanwijzer is direct met de klep verbonden 
en toont dus de werkelijke open / dicht stand.  
 

Voor het    op afstand sluiten van de hydraulisch bedienbare afsluiter heeft Inval een nieuw type  
1-delige en 3-delige impulsunit in het programma. De 1-delige unit heeft de mogelijkheid om  
maximaal zes afsluiters gelijktijdig te bedienen.  
 

De snelle levertijd en de aantrekkelijke prijs maken uw keuze eenvoudig, rest u nog ons uw 
aanvragen te sturen. 


