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Zásahové hadice EDG - ohnivzdorné provedení
•  extrémně ohnivzdorné hasičské hadice s certifikací dle DIN 18411 třídy 3 s vysokou otěruvzdorností a odolností vůči louhům, 

kyselinám, olejům, benzínu a hořlavinám
• vyrobeno ze syntetické příze s PVC s přísadami zpomalujícími hoření a extrémně odolnými plamenům
• testováno při teplotě 940 °C s výdrží více než 1 hodinu v plamenech
• standardně v oranžové barvě s vnitřním a vnějším pogumováním
• odolné vůči stárnutí, UV-záření, ozónu a hnilobě; možnosti využití při nízkých teplotách do -35 °C
• k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz s nitrilovým těsněním v požadovaných délkách, upevněné drátěným opletem
• určeno pro profesionální hasičské sbory požadující extrémní odolnost hadice vůči plamenům

Ohnivzdorné hadice EDG

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

EDG-25 EDG-D25-... 25 17 50 -35/+940 0,18 100

EDG-42 EDG-C42-... 42 17 50 -35/+940 0,33 100

EDG-52 EDG-C52-... 52 17 50 -35/+940 0,44 100

EDG-75 EDG-B75-... 75 17 50 -35/+940 0,65 100

EDG-110 EDG-A110-... 110 12 35 -35/+940 1,05 100

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.

Hydrantové hadice ESFS
• hadice pro stěnové hydranty, certifikace dle DIN EN 14540
• vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM
• snadno srolovatelné, velmi lehké a flexibilní, 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 instalaci do stěnových hydrantů ve stavbách a průmyslových podnicích

Hydrantové hadice ESFS

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

ESFS-025 ESFS-D25-... 25 10 45 -40/+100 0,13 100

ESFS-042 ESFS-C42-... 42 10 45 -40/+100 0,22 100

ESFS-052 ESFS-C52-... 52 10 45 -40/+100 0,30 100

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.

Hasičské hadice MNFX - provedení pro navijáky
• hadice s tvarovou stabilitou pro navijáky, certifikace dle DIN EN 694
• vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM, monofilní vložka udržuje kulatý průměr
• tvarově stabilní pro možnost snadného navíjení, velmi lehké a flexibilní, 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 instalaci do navíjecích zařízení hasičských vozidel

Hasičské hadice pro navijáky MNFX

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

MNFX-020 - 20 12 120 -40/+100 0,15 60

MNFX-025 MNFX-D25-... 25 12 100 -40/+100 0,16 60

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.


