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Zásahové hasičské hadice ESL - reflexní provedení
• zásahové hasičské hadice s reflexní žlutou barvou viditelné ve tmě a v kouři, certifikace dle DIN 14811
• dodáváno ve výkonostních třídách L1, L2, L3 s rozdílnou životností a výkonovými parametry
• minimální počet navinutí pro hadici C/42 a C/52: stupeň L1 200, L2 400 a L3 600; pro hadici B/75: stupeň L1 80, L2 120, L3 140
• vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM
• trvanlivost barvy díky obarvení vláken ještě před výrobou; odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
• k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
• určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující viditelnost hadice ve tmě a v kouři

Reflexní hasičské hadice ESL1 - podle DIN 14811, třída 1 L1

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

ESL1-25 ESL1-D25-... 25 16 60 -40/+100 0,14 100

ESL1-42 ESL1-C42-... 42 16 60 -40/+100 0,23 100

ESL1-52 ESL1-C52-... 52 16 60 -40/+100 0,28 100

ESL1-75 ESL1-B75-... 75 16 60 -40/+100 0,49 100

ESL1-110 ESL1-A110-... 110 12 35 -40/+100 0,78 100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve 

formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Reflexní hasičské hadice ESL2 - podle DIN 14811, třída 1 L2

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

ESL2-42 ESL2-C42-... 42 16 60 -40/+100 0,24 100

ESL2-52 ESL2-C52-... 52 16 60 -40/+100 0,31 100

ESL2-75 ESL2-B75-... 75 16 60 -40/+100 0,50 100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve 

formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Reflexní hasičské hadice ESL3 - podle DIN 14811, třída 1 L3

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

ESL3-42 ESL3-C42-... 42 16 60 -40/+100 0,26 100

ESL3-52 ESL3-C52-... 52 16 60 -40/+100 0,33 100

ESL3-75 ESL3-B75-... 75 16 60 -40/+100 0,54 100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve 

formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Zásahové hasičské hadice X2000 - odlehčené provedení
• zásahové a sportovní hasičské hadice s nízkou hmotností a malými rozměry, certifikace dle DIN 14811
• vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze s vnitřní fólií z čirého polyuretanu PU
• extrémně lehké, odolné otěru, proříznutí a hnilobě, zpomalující hoření, bílá barva
•  k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
• určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující nízkou hmotnost hadice a malé rozměry role

Odlehčené hasičské hadice X2000

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

X2000-042 X2000-C42-... 42 16 60 -40/+80 0,17 100

X2000-052 X2000-C52-... 52 16 60 -40/+80 0,19 100

X2000-075 X2000-B75-... 75 16 60 -40/+80 0,32 100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve 

formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry na dotaz.


