
505

H A D I C E

4

Ploché hadice HLS
• univerzální ploché hadice pro čerpání kapalin, pogumované z vnitřní a vnější strany s vysokou odolností vůči otěru
• vysoká odolnost vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a pohonným hmotám
• provedení ze 100% polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze, standardně v černé barvě
• lehká a ohebná, teplotně odolná vůči chladu i vysokým teplotám, odolává ozónu, stárnutí a UV-záření
•  k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem; 

jiné koncovky na dotaz
• určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, rafinériích a službách

Ploché hadice HLS

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

HLS-025 HLS-D25-... 25 17 50 -35/+100 0,18 120

HLS-032 - 32 17 50  -35/+100 0,23 120

HLS-038 - 38 17 50  -35/+100 0,31 120

HLS-045 - 45 17 50  -35/+100 0,35 120

HLS-052 HLS-C52-... 52 17 50  -35/+100 0,42 120

HLS-065 - 65 17 50  -35/+100 0,53 120

HLS-070 - 70 17 50  -35/+100 0,59 120

HLS-075 HLS-B75-... 75 17 50  -35/+100 0,65 120

HLS-090 - 90 15 40  -35/+100 0,81 120

HLS-102 HLS-A102-... 102 15 40  -35/+100 0,85 120

HLS-127 - 127 12 35  -35/+100 1,35 120

HLS-152 - 152 12 35  -35/+100 1,60 120

HLS-203 - 203 10 30  -35/+100 3,00 120

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.

Ploché hadice HLPU
• univerzální ploché hadice s vnitřní a vnější vrstvou z termoplastického polyuretanu PU
• vrstva z polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze je do hadice vtlačována během extruze při výrobě
• minimální tlakový spád díky hladkému vnitřnímu povrchu a extrémně vysoká odolnost vůči abrazi či proříznutí
• odolnost proti olejům, benzínu a různým chemikáliím, rovněž odolává stárnutí a UV-záření
•  k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem; 

jiné koncovky na dotaz
• určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, stavebnictví a hornictví

Ploché hadice HLPU

Obj. č. Průměr

(mm)

Tlak (bar) Teplota

(°C)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(m)metráž s koncovkami pracovní poruchový

HLPU-52 HLPU-C52-... 52 24 60  -50/+75 0,48 100

HLPU-75 HLPU-B75-... 75 20 50  -50/+75 0,78 100

HLPU-102 HLPU-A102-... 102 16 40  -50/+75 1,35 100

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.
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