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Revaho heeft voor het SAF-filter in samenwerking met Amiad een nieuwe 
as-afdichtingset ontwikkeld. Zeker voor SAF-filters met een hoge spoel-
frequentie geeft deze afdichtingset een langdurige lekvrije as-afdichting. 
De set past op een SAF 1500, 3000 en 4500. 

De set bevat de juiste onderdelen om de huidige afdichting te vervangen 
voor een SAF Super Seal. Losse onderdelen zijn apart verkrijgbaar 

Karakteristieken
• Voor SAF 1500-3000-4500
• Industriele as-afdichting

         

Lekkage langs de as wordt veelal veroorzaakt door een hoog vuil aanbod waardoor het SAF filter een hoge 
spoelfrequentie krijgt. De hoge spoelfrequentie leidt vervolgens tot een overmatige slijtage van de internal 
O-ring. De nieuwe SAF Super seal is hier beter tegen bestand echter ze reduceert de spoelfreqentie niet en 
extra slijtage aan bijvoorbeeld de supernozzels door hoog vuilaanbod blijft bestaan. We adviseren maatregelen 
te treffen om het vuilaanbod te verlagen door bijvoorbeeld voorliggende wateropslag schoon te maken.  

 
Installatie en onderhoud

• Naast de gebruikelijke werkzaamheden voor het vervangen van de as-afdichting is het belangrijk dat de  
 Super sealing ring in de juiste ring gemonteerd wordt. Hij moet immers de overdruk uit het filter naar   
 de atmosfeer afdichten. Houd de vlakke kant aan de zijde van de sealing nut (zie foto’s). Gebruik bij   
 montage voldoende vaseline zodat het plaatsen van de ring zo soepel mogelijk gaat.  

• Bij onderhoud moeten de: Super sealing ring, en de internal en external O-ring vervangen worden.

SAF Super Seal
Amiad

No. Artikelnummer Artikel
1 74480-000094  Am-SAF-ond  Super Sealing nut T134
2 74480-016190 Am-SAF-ond  Super Sealing ring T134  
3 74480-018000 Am-SAF-ond  Sealing nut int O-ring T134
4 74480-060870 Am-SAF-ond  Sealing nut ext O-ring T134
5 74480-018060 Am-SAF-ond  Connect.pin driveshaft  T134

6 74480-018065 Am-SAF-ond  Split pin 1.6x12  T134   

Onderdelenlijst Super seal set T134 (02227-303180) 
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