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Ploché hadice pro vodu AQF
• ploché hadice pro čerpání vody v průmyslu a zemědělství
• provedení z měkčeného PVC v modré barvě, zploštitelné pro snadné rolování
• určeno pro zavlažování a dopravu kapalin v průmyslu, zemědělství a stavebnictví

Ploché hadice pro vodu AQF

Obj. č.
Průměr (mm) Pracovní tlak

(bar)

Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)vnitřní vnější

AQF-020 20 24 10 -10/+60 0,20 100

AQF-032 32 36 10 -10/+60 0,29 100

AQF-038 38 42 10 -10/+60 0,35 100

AQF-052 52 56 8 -10/+60 0,48 100

AQF-065 65 69 7 -10/+60 0,54 100

AQF-076 76 81 7 -10/+60 0,75 100

AQF-102 102 108 6 -10/+60 1,05 100

AQF-127 127 133 6 -10/+60 1,39 100

AQF-152 152 158 4 -10/+60 1,80 50

Ploché hadice pro vzduch HLA
• ploché hadice ze 100% syntetické vysocepevnostní polyesterové příze s kompaktním vulkanizovaném pogumování ze speciálních polymerů
• vysoká odolnost vůči otěru díky podélnému rýhování z vnější strany hadice
• velmi vysoká odolnost vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a palivům
• odolná vůči ozónu, UV-záření a stárnutí
• speciální ploché provedení určené zejména pro připojení sbíjecích, bouracích a vrtacích kladiv ve stavebnictví

Ploché hadice pro vzduch HLA

Obj. č.
Vnitřní průměr 

(mm)

Pracovní tlak 

(bar)

Poruchový tlak 

(bar)

Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)

HLA-019 19 20 60 -30/+100 0,14 100

HLA-025 25 20 60 -30/+100 0,18 100

HLA-038 38 20 60 -30/+100 0,31 100

HLA-050 50 17 50 -30/+100 0,42 100

Hadice pro stlačený vzduch MNA
• tvarově stabilní, lehké a univerzální hadice, vhodná pro navíjecí zařízení
• vyrobené z EPDM pryže a polyesterového vlákna, dodávané standardně v modré barvě
• určeno především pro připojení sekacích a sbíjecích kladiv ve stavebnictví a obecně pro vedení stlačeného vzduchu a vody

Hadice pro stlačený vzduch MNA

Obj. č.
Vnitřní průměr 

(mm)

Pracovní tlak 

(bar)

Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)

MNA-020 20 30 -40/+80 0,17 60

MNA-025 26 40 -40/+80 0,28 60

Hadice pro sněžná děla DJ120 v metráži
• dvouvrstvá hadice se zdvojenou vložkou ze 100% polyesterové příze, kruhové provedení se spirálou
• vysoce kvalitní vnitřní pogumování z EPDM extrémně odolávajícího stárnutí
• použití pro sněžná děla v horských střediscích a lyžařských centrech

Hadice pro sněžná děla DJ120 v metráži

Obj. č.
Průměr

(mm)

Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)pracovní poruchový

DJ120-038 38 60 150 -40/+60

DJ120-052 52 60 150 -40/+60

DJ120-065 65 60 150 -40/+60

Upozornění: jiné průměry, pracovní tlaky či dodávky včetně koncovek na dotaz


