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POLIURETÁN 
SHORE A 98 TÖMLÕK

Cikkszám

Átmérõ
külsõ/ belsõ/

falvastagság (mm)

MFPU04025K

MFPU0604K

MFPU0806K

MFPU1008K

MFPU1209K

4x2,5x0,75

6x4x1

8x6x1

10x8x1

12x9x1,5
Ipari gépek és berendezések pneumatikus 
csatlakozásához használható.
A tömlõk alapanyaguknak köszönhetõen
rendkívül hajlékonyak. 
A kis hajlítási sugarú tömlõk tökéletesen 
használhatók sûrített levegõ szállítására 
az ipari gépészet területén.

Hõmérsékleti tartomány: 
o o

-40 C-tõl +60 C-ig
Kiszerelés: 100 méter, 
igény szerint 25, 50 méteres tekercsben is kapható.

PTFE TEFLON TÖMLÕK

Cikkszám

A tömlõk pneumatikus csatlakoztatáshoz, extrém 
környezetben-vegyi anyagokkal szemben, ill. magas 
hõmérsékleten- használható. 
A PTFE: szén és fluorit kombináció, kis molekuláris súllyal.
Az anyag kitûnõ tulajdonságokkal bír: alacsony 
súrlódási együttható, nem éghetõ, tûzálló,
kiválóan szigetel, jó mechanikai jellemzõk, 
kitûnõ húzószilárdság alacsony hõmérsékleten is, 
hosszú élettartam, nem öregszik, jó UV és hidrolízis 
állóság, nem mérgezõ.

Hõmérsékleti tartomány: 
o o-200 C-tõl +260 C-ig

Kiszerelés: 25, 50 méteres tekercsben, 
natúr színben rendelhetõ
Vegyi ellenállóság minden korróziót okozó anyaggal szemben.

CASPTFE0604

CASPTFE0806

CASPTFE1008

6x4x1

8x6x1

10x8x1

POLIAMID, NYLON 6 ÉS
POLIETILÉN TÖMLÕK

Cikkszám

CASNY0402 (natúr)

CASNY0604 (natúr)

CASNY0806 (natúr)

CASNY1210 (natúr)

CASPE0402 (natúr)

CASPE0604 (kék)

CASPE0806 (kék, natúr)

CASPE1008 (natúr)

CASPE1210 (natúr)

4x2x1

6x4x1

8x6x1

12x10x1

Tömlõk pneumatikus hálózatra, barkács 
felhasználásra.
Nylon 6 pneumatika tömlõ:
jó mechanikai tulajdonságok jellemzik, 
ellenálló a szénhidrogénekkel és 
olajokkal szemben.
A kis fajsúlyú flexibilis polietilén tömlõk 
rendkívül rugalmasak és 
vegyi ellenálló képességük kiváló. 

Hõmérsékleti tartomány:
o oNylon 6: -40 C-tõl +100  C-ig

o oPolietilén: -15 C-tõl + 45  C-ig

Kiszerelés: 25, 50 méteres tekercsben

CASPA04025 (kék, natúr)

CASPA0604 (kék, natúr)

CASPA0806 (fekete, kék, natúr)

CASPA1008 (kék, natúr)

CASPA1210 (kék, natúr)

KALIBRÁLT POLIAMID 12
TÖMLÕK

Cikkszám

4x2,5x0,75

5x3x1

6x4x1

8x6x1

12x10x1

4x2x1

6x4x1

8x6x1

10x8x1

12x10x1

Színe: kék

Színe: kék

Készlet erejéig:

Cikkszám

CASPU04025 (kék)

CASPU0806 (kék)

CASPU1008 (kék)

CASPU1209 (kék)

4x2,5x0,75

8x6x1

10x8x1

12x9x1,5

Készlet erejéig:

Készlet erejéig:

MFPA04025

MFPA0604 

MFPA0806 

MFPA1008

MFPA1210

Cikkszám

4x2,5x0,75

5x3x1

6x4x1

8x6x1

12x10x1

Készlet erejéig:

TÖMLÕK

SZERELT TÖMLÕK
10 méter hosszú poliuretán szövetbetétes ipari, 
pneumatika és mûhely tömlõ,
1/4" belsõ menetes armatúrával szerelve. 
Jellemzõk: kimagaslóan öregedésálló, extrém rugalmas 
és ezt a rugalmasságát rendkívül hideg környezeti hõmérséklet 
esetén is megõrzi. Kopásállósága kitûnõ és a szöveterõsítésnek 
köszönhetõen rendkívül tartós. Kék színû.

PUR812100R14

Cikkszám

8/2 mm 20 bar 10 m

Méret
belsõ átm./

falvastagság
TömlõhosszÜzemi nyomás

PUR812100R14

10 méter hosszú poliuretán szövetbetétes ipari, 
pneumatika és mûhely tömlõ,
Rectus Type 26 szériájú gyorscsatlakozóval és dugóval szerelve. 
Jellemzõk: kimagaslóan öregedésálló, extrém rugalmas 
és ezt a rugalmasságát rendkívül hideg környezeti hõmérséklet 
esetén is megõrzi. Kopásállósága kitûnõ és a szöveterõsítésnek 
köszönhetõen rendkívül tartós. Kék színû.

PUR812100KS

Cikkszám

8/2 mm 20 bar 10 m

Méret
belsõ átm./

falvastagság
TömlõhosszÜzemi nyomás

PUR812100KS

A kalibrált poliamid 12 PHL tömlõk sûrített levegõ és folyadékok 
továbbítására alkalmas az ipar számos területén. 
Fény és hõstabilizált PA 12 PHL tömlõk. 
A poliamid tömlõk vegyi ellenálló képessége és teherbírása kitûnõ. 
Rendkívül ellenálló a szénhidrogénekkel, olajokkal és 
általános vegyi anyagokkal szemben. 
NEM HASZNÁLHATÓ a gyógyszeripar és élelmiszeripar területén. 
Megfelel a DIN 73378 szabványnak. 
Kék színû tömlõ.

Hõmérsékleti tartomány: 
o o

-40 C-tõl +70 C-ig
Kiszerelés: 100 méter, 
igény szerint 25, 50 méteres tekercsben is kapható.

Tolerancia a belsõ átmérõ alapján: 1,5-7,5 mm ± 0,20 mm    
8-22 mm ± 0,3 mm
Tolerancia a külsõ átmérõ alapján: 3-8 mm ± 0,10 mm     
10-25 mm ± 0,15 mm

Tolerancia a belsõ átmérõ alapján: 1,5-7,5 mm ± 0,20 mm   
8-12 mm ± 0,30 mm

Tolerancia a külsõ átmérõ alapján: 4-8 mm ± 0,10 mm   
10-14 mm ± 0,15 mm

SPIRÁLTÖMLÕK POLIAMID 12 

Tulajdonságok:
- ellenálló az öregedéssel szemben
- jó hõstabilitás
- rugalmas anyag jellemzi
- kék színû
- megfelel a DIN73378 szabványnak

Cikkszám

8/6 mm 2,5 m

Átmérõ
külsõ/ belsõ (mm) Tömlõhossz

MFSP08/025

SZERELVÉNYEK NÉLKÜL

Hõmérsékleti tartomány: 
o o

-40 C-tõl +70 C-ig

Átmérõ
külsõ/ belsõ/

falvastagság (mm)

Átmérõ
külsõ/ belsõ/

falvastagság (mm)

Átmérõ
külsõ/ belsõ/

falvastagság (mm)

Átmérõ
külsõ/ belsõ/

falvastagság (mm)

Átmérõ
külsõ/ belsõ/

falvastagság (mm)

8/6 mm 5 mMFSP08/050

8/6 mm 7,5  mMFSP08/075

8/6 mm 10 mMFSP08/100

8/6 mm 15 mMFSP08/150

8/6 mm 30 mMFSP08/300

10/8 mm 5 mMFSP10/050

10/8 mm 7,5 mMFSP10/075

10/8 mm 10 mMFSP10/100

10/8 mm 30 mMFSP10/300

12/10 mm 5 mMFSP12/050

12/10 mm 7,5 mMFSP12/075

12/10 mm 10 mMFSP12/100

SPIRÁLTÖMLÕK POLIAMID 12 

Tulajdonságok:
- ellenálló az öregedéssel szemben
- jó hõstabilitás
- rugalmas anyag jellemzi
- kék színû
- megfelel a DIN73378 szabványnak

Cikkszám

8/6 mm 2,5 m

Átmérõ
külsõ/ belsõ (mm) Tömlõhossz

MFSP08/025KS

GYORSCSATLAKOZÓVAL SZERELVE

Hõmérsékleti tartomány: 
o o

-40 C-tõl +70 C-ig

8/6 mm 5 mMFSP08/050KS

8/6 mm 7,5 mMFSP08/075KS

8/6 mm 10 mMFSP08/100KS

8/6 mm 15 mMFSP08/150KS

10/8 mm 5 mMFSP10/050KS

10/8 mm 7,5 mMFSP10/075KS

10/8 mm 10 mMFSP10/100KS

10/8 mm 15 mMFSP10/150KS

12/10 mm 5 mMFSP12/050KS

12/10 mm 7,5 mMFSP12/075KS

12/10 mm 10 mMFSP12/100KS

12/10 mm 15 mMFSP12/150KS

12/10 mm 15 mMFSP12/150

12/10 mm 30 mMFSP12/300
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