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Mnozí přední výrobci ventilů v oblasti mobilních hydraulických zařízení  
v současné době upravují své koncepce připojení kabelů, kdy namísto  
zastaralých (obdélníkových) ventilových konektorů odpovídajících normě 
DIN EN 175301-803, stále častěji doporučují alternativní konektory,  
například Deutsch nebo SuperSeal. 

Uživatelé současně přikládají stále větší význam konektorům, které mají 
pevný, předzapojený a zalitý plášť kabelů. Tyto předzkoušené přívodní  
kabely nejenže šetří čas při instalaci a odstraňování závad strojů, ale  
jsou zároveň robustní a zalité, díky čemuž jsou stroje bezpečné proti 
poruše a odolné i v extrémních podmínkách. Murrelektronik má  
k dispozici vynikající a prvotřídní řešení pro obě tyto řady konektorů. 

VENTILOVÉ KONEKTORY PRO MOBILNÍ APLIKACE

MOBILNÍ HYDRAULICKÉ 
KONEKTORY
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Konektory MDC společnosti Murrelektronik jsou předzapojené 
ventilové konektory, které jsou 100% kompatibilní s konektory 
Deutsch® DT. I když jsou kabely připojené k pouzdru a plně 
zalité, konektor je velmi kompaktní. Integrovaný adaptér  
pro připojení chráničky eliminuje improvizovaná řešení  
a nabízí profesionální vzhled a funkci.

  100 % kompatibilní s řadou Deutsch® DT

   plně zalité pro co nejlepší těsnost a odolnost vůči vibracím 

   připojení pro chráničku a kompaktní velikost konektoru 

  kabel v pevném PUR plášti odolném vůči opotřebení

MDC – KONEKTOR MURRELEKTRONIK DEUTSCH®
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 Popis     Obj.č.:
 MSC1.5-2S, kompatibilní s 2-pólovou zásuvkou AMP SuperSeal   7072-73001-512xxxx

 MSC1.5-3S, kompatibilní s 3-pólovou zásuvkou AMP SuperSeal    7072-73081-513xxxx

 MSC1.5-4S, kompatibilní s 4-pólovou zásuvkou AMP SuperSeal   7072-73161-514xxxx

 MSC1.5-2P, kompatibilní s 2-pólovou vidlicí AMP SuperSeal    7072-73301-512xxxx

 MSC1.5-3P, kompatibilní s 3-pólovou vidlicí AMP SuperSeal   7072-73381-513xxxx

 MSC1.5-4P, kompatibilní s 4-pólovou vidlicí AMP SuperSeal   7072-73461-514xxxx

COMPACT

Přívodní kabely MSC společnosti Murrelektronik jsou předzapojené 
konektory pro ventily, které jsou 100% kompatibilní s konektory 
SuperSeal velikosti 1.5. Důmyslný zajišťovací mechanismus šetří 
čas během montáže, přičemž konektory jsou vysoce odolné vůči 
vibracím a rázům. Integrovaný adaptér pro připojení chráničky 
eliminuje improvizovaná řešení a nabízí profesionální vzhled  
a funkci.

  100 % kompatibilní s řadou SuperSeal series 1.5

  plně zalité pro co nejlepší těsnost a odolnost vůči vibracím 

   kompaktní konektor, integrované připojení chráničky 

  předzapojený kabel v pevném PUR plášti odolném vůči  

 opotřebení
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MSC – KONEKTOR MURRELEKTRONIK SUPERSEAL

Informace obsažené v tomto prospektu jsou považovány za přesné a aktuální. 
Murrelektronik CZ nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoliv změny. Obj. 9871280

	 Popis	 	 	 	 	 Obj.č.:
	 MDC06-2S, kompatibilní s DT06-2S	 	 	 																																																	7072-72011-754xxxx

	 MDC04-2P, kompatibilní s DT04-2P                                            7072-72301-754xxxx

 MDC06-3S, kompatibilní s DT06-3S                                                         7072-72081-564xxxx

 MDC06-4S, kompatibilní s DT06-4S                                            7072-72161-569xxxx

 MDC06-6S, kompatibilní s DT06-6S                                            7072-72221-572xxxx

   MDCY06-4S, Y-rozdělovač                                            7072-72191-754xxxx


