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Węże odciągowe
» obciążenie do +150 °C
» Różne wielkości1140246_Abgasschlauch.tif

Korzyści
» Elektryczne i mechaniczne odciągi bębnowe, kanały

odciągowe, urządzenia ścienne
i odciągi na stanowiskach pomiarowych

Cechy charakterystyczne
» Profil ochraniający przed  ścieraniem od zewnątrz 
» Lekki, bardzo elastyczny pokryty powłoką poliestrową TPK
» Odporny na oleje, tłuszcz i rozpuszczalniki
» Odporne na działanie temperatury do +150 °C,

krótkotrwale do +170 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0246

114 0247

114 0248

114 0249

114 0250

114 0251

114 0252

114 0253

114 0254

114 0255

114 0256

114 0257

114 0258

114 0259

114 0260

114 0261

Opis

długość 2,5 m, Ø 75 mm

długość 5,0 m, Ø 75 mm

długość 7,5 m, Ø 75 mm

długość 10,0 m, Ø 75 mm

długość 2,5 m, Ø 100 mm

długość 5,0 m, Ø 100 mm

długość 7,5 m, Ø 100 mm

długość 10,0 m, Ø 100 mm

długość 2,5 m, Ø 125 mm

długość 5,0 m, Ø 125 mm

długość 7,5 m, Ø 125 mm

długość 10,0 m, Ø 125 mm

długość 2,5 m, Ø 150 mm

długość 5,0 m, Ø 150 mm

długość 7,5 m, Ø 150 mm

długość 10 m, Ø 150 mm
włącznie z opaskami zaciskowymi do węży

Wysokotemperaturowe węże odciągowe
» obciążenie do +300 °C
» Różne wielkości1140262_Hochtempschlauch.tif

Korzyści
» Spaliny z silników diesel lub inne spaliny ze

szczególnie wysoką temperaturą
» Elektryczne i mechaniczne odciągi bębnowe, kanały

odciągowe, urządzenia ścienne
i odciągi na stanowiskach pomiarowych

Cechy charakterystyczne
» Profil ochraniający przed  ścieraniem od zewnątrz 
» Specjalna, jednowarstwowa powłoka odporna

na działanie wysokiej temperatury
» Odporne na działanie temperatury do +300 °C,

krótkotrwale do +350 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0262

114 0263

114 0264

114 0265

114 0266

114 0267

114 0268

114 0269

114 0270

114 0271

114 0272

114 0273

114 0274

114 0275

114 0276

114 0277

114 0278

114 0279

114 0280

114 0281

Opis

długość 2,5 m, Ø 75 mm

długość 5,0 m, Ø 75 mm

długość 7,5 m, Ø 75 mm

długość 10,0 m, Ø 75 mm

długość 2,5 m, Ø 100 mm

długość 5,0 m, Ø 100 mm

długość 7,5 m, Ø 100 mm

długość 10,0 m, Ø 100 mm

długość 2,5 m, Ø 125 mm

długość 5,0 m, Ø 125 mm

długość 7,5 m, Ø 125 mm

długość 10,0 m, Ø 125 mm

długość 2,5 m, Ø 150 mm

długość 5,0 m, Ø 150 mm

długość 7,5 m, Ø 150 mm

długość 10,0 m, Ø 150 mm

długość 2,5 m, Ø 200 mm

długość 5,0 m, Ø 200 mm

długość 7,5 m, Ø 200 mm

długość 10,0 m, Ø 200 mm
włącznie z opaskami zaciskowymi do węży
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Węże wysokotemperaturowe do +400 °C
» bardzo elastyczne 
» odporne na zginanie1140203_HT_Schlauch_400.tif

Korzyści
» standardowy przewód odciągowy w wykonaniu HT jest

przeznaczony do odciągu ogrzanych dymów
lub zanieczyszczeń, których temperatura
nie przekracza +400 °C.

Cechy charakterystyczne
» szczególnie odporny na temperaturę, powlekany tekstylną

warstwą ochronną, wzmocniony odrutowaniem
w warstwie ochronnej lub sprężyną

» wysoce elastyczny
» zakres temperaturowy: od -20 °C do +400 °C, krótkotrwale

do +450 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0203

114 0204

114 0199

114 0200

114 0182

114 0486

114 0487

114 0488

Opis

Długość 3 m, Ø 80 mm

Długość 6 m, Ø 80 mm

Długość 8 m, Ø 150 mm

Długość 10 m, Ø 150 mm

Długość 3 m, Ø 165 mm

Długość 6 m, Ø 165 mm

Długość 3 m, Ø 200 mm

Długość 6 m, Ø 200 mm

Węże wysokotemperaturowe do +650 °C
» elastyczne 
» odporne na ogień1140466_HT_Schlauch_650.tif

Korzyści
» w zastosowaniu nawet przy odciągu spalin

wysokoprężnych
pojazdów na stanowiskach diagnostycznych.

Cechy charakterystyczne
» powlekany podwójną warstwą tekstylną i wzmocniony

odrutowaniem lub sprężyną w warstwie ochronnej
» trudnopalny
» wysoce elastyczny
» odporny na podwyższoną temperaturę
» zakres temperaturowy: od -20 °C do + 650 °C, krótkotrwale

do +750 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0466

114 0489

114 0548

114 0457

Opis

Długość 3 m, Ø 125 mm

Długość 6 m, Ø 125 mm

Długość 7,5 m, Ø 150 mm

Długość 12,0 m, Ø 150 mm
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Węże odciągowe i ciśnieniowe
» lekkie
» bardzo elastyczne 1140478_PVC_Polyester_Gewebeschlauch.tif

Korzyści
» technika klimatyzacyjna

Cechy charakterystyczne
» poliestrowe przewody odciągowe z powłoką PVC
» niewielka waga, duża elastyczność
» trudnopalny
» odporne na działanie temperatury do +100 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0478

114 0477

114 0343

114 0479

114 0480

114 0328

114 0481

114 0482

114 0146

114 0483

114 0484

114 0485

Opis

Długość 3 m, Ø 100 mm

Długość 6 m, Ø 100 mm

Długość 10 m, Ø 100 mm

Długość 3 m, Ø 150 mm

Długość 6 m, Ø 150 mm

Długość 10 m, Ø 150 mm

Długość 3 m, Ø 160 mm

Długość 6 m, Ø 160 mm

Długość 10 m, Ø 160 mm

Długość 3 m, Ø 250 mm

Długość 6 m, Ø 250 mm

Długość 10 m, Ø 250 mm

PU-węże odciągowe i transportujące
» lekkie
» elastyczne 1140435_PU_Absaug_u_Foerderschlauch.tif

Korzyści
» do odciągu gazów i substancji płynnych
» posiada ochronę na mechaniczne obciążenia

ze wzglądu na wykonanie
» do substancji sypkich i proszkowych

Cechy charakterystyczne
» przewód poliestrowo-polietylenowy ze spiralą
» bardzo lekki o dużej elastyczności
» Wysoka odporność na ścieranie
» Zakres temperaturowy: od -40 °C do +90 °C, krótkotrwale

do +125 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0435

114 0490

114 0370

114 0572

Opis

Długość 2 m, Ø 200 mm

Długość 10 m, Ø 200 mm

Długość 2 m, Ø 250 mm

Długość 10 m, Ø 250 mm
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Węże silikonowe
» bardzo dobra odporność na temperaturę 
» duża odporność na zimno1140491_Silikonschlauch.tif

Korzyści
» odciąg gorących gazów i oparów

Cechy charakterystyczne
» silikonowe przewody odciągowe z jednowarstwową

powłoką z włókniny szklanej
» bardzo odporne na działanie wysokiej temperatury
» dobre właściwości na działanie obniżonej temperatury
» odporne na działanie temperatury od: -85 °C do +300 °C

Dane do zamówienia

Nr.kat.

114 0491

114 0492

114 0493

114 0494

114 0495

114 0496

114 0497

114 0498

114 0499

Opis

Waż silikonowy, długość 2,5 m, Ø 150 mm

Waż silikonowy, długość 5,0 m, Ø 150 mm

Waż silikonowy, długość 7,5 m, Ø 150 mm

Waż silikonowy, długość 2,5 m, Ø 200 mm

Waż silikonowy, długość 5,0 m, Ø 200 mm

Waż silikonowy, długość 7,5 m, Ø 200 mm

Waż silikonowy, długość 2,5 m, Ø 250 mm

Waż silikonowy, długość 5,0 m, Ø 250 mm

Waż silikonowy, długość 7,5 m, Ø 250 mm
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Wykaz elementów rurociągu

1 = rura
2 = kolano
3 = trójnik

4 = złączka zewnętrzna
5 = złączka wewnętrzna
6 = zawór regulacyjny

7 = króciec z kołnierzem
Dodatkowo, aby podłączyc stół
szli�erski, niezbędne będą króciec
z kołnierzem oraz pierścień kołnierzowy.

Systemy rurociągowe»

System rurociągowy KLS
Jest to kompletny program umożliwiający tworzenie indywidualnych systemów rurociągowych. Wszystkie kształtki 
są zaopatrzone w podwójną uszczelkę z gumy odpornej na starzenie. Dlatego system został zakwali� kowany do klasy 
szczelności B wg Eurowent.
Nie są potrzebne żadne prace wykończeniowe polegające na „zaklejaniu” złączy.

Dla klientów tworzone są oczywiście, przeliczone przez komputer, rysunki przebiegu rurociągu.
Do jego stworzenia trzeba będzie jedynie przesłać nam szkic z proponowaną trasą przebiegu rurociągu. Poniżej można 
obejrzeć przykładowy układ rurociągu dla jednego urządzenia � ltrującego z trzema ramionami odciągowymi i jednym 
stołem szli� erskim. Niezbędne części składowe rurociągu można obejrzeć na poniższym rysunku.
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System rurociągowy KLS i jego zalety:

Montaż

Przygotowania 
Materiały do montażu muszą być czyste.
Kolejne odcinki rur powinny być obcinane prostopa-
dle, a miejsce gdzie nastąpiło cięcie należy ogradować.

Montaż kształtek
» sprawdzić, czy rura, kształtka i jej gumowa uszczelka
 nie są uszkodzone.
» wsunąć końcówkę kształtki aż do oporu, a lekkie  
 obracanie kształtką w czasie wsuwania ułatwia mon 
 taż
» następnie kształtkę naleźy przymocować za pomocą
 blacho-wkrętów lub pełnych pop-nitów.

Zgodnie z tabelą należy stosować poniższe wkręty
lub nity:

» śruby lub pełne pop-nity powinny być
 rozmieszczone w jednakowych odstępach
» należy je instalować około 10 - 15 mm od krawędzi
 rury tak, aby nie uszkodzić gumowej uszczelki.
» przy ewentualnym ponownym montażu należy
 zawsze uszczelniać otwory po wkrętach. 

Ø mm  min. Ø śruby w mm  Ilośc 
63 - 125 3,2 2

140 - 250 3,2 3
280 - 710 3,2 4

» szybki i łatwy montaż
» niepotrzebne dodatkowe uszczelnienia
» fabrycznie zamontowane uszczelnienia
» brak materiałów zanieczyszczających środowisko
» możliwość pracy przy ciśnieniach do + 3.000 Pa
» możliwość pracy przy podciśnieniach do - 5.000 Pa
» odporność na temperaturę od - 30 °C do + 100 °C
» elegancki wygląd

Dominika
Tekst maszynowy

Dominika
Tekst maszynowy
Zapraszamy do kontaktuMaszynowa.pl T: 061 667 57 41

Dominika
Tekst maszynowy




