Ochrana hadic øady SHG je navrena pro ochranu hydraulických, pneumatických a vysokotlakých hadic proti
protrení, proøíznutí, prodøení a pokození pøi pouívání zpùsobeném kameny, vìtvemi stromù, ostrými hranami a
dokonce i sluneèním záøením.
Nabízi ekonomickou ochranu, která prodlouí ivotnost Vaich hadic a pomùe ochránit drahé zaøízení. Vysoce
flexibilní vhodná pro vechny druhy pohybu. Odolná vùèi nárazùm. Dvojité zkosení profilu zvyuje ochranný efekt.

K dispozici v esti velikostech pro hadice od prùmìru 17 mm do 51mm
Vyrobeno z vysoce odolného vysokohustotního polyetylenu
Dodává se v rolích a proto si mùete uøíznout délku jakou potøebujete.
Je v rùzných barvách tak, aby odpovídala barevnému oznaèení pøípojek zaøízení.
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Øeení pro
ochranu
hydraulických
systémù
Proè je zapotøebí ochrana:
● Ochrana závitù v prùbìhu skladování
a transportu
● Zamezení kontaminace trubek
● Provádìní nízkotlakých zkouek
● Maskování pøi povrchových úpravách
● Zvýení ivotnosti hadic
Typy armatur pro které máme ochranu:
● Konce trubek, ventily, pøíruby a mnoho

Ochrana koncù trubek / hadic
Tìsnìní vstupù/výstupù, ochrana
závitù pøed pokozením. K dispozici
je celá øada plastových krytek a zátek
se závitem i bez, rovných nebo
zkosených, s odtrhávacím úchytem
a nástavcem na vytaení

Ochrana hadic
Produktová øada ochran hadic,
vysokotlakých hadraulických hadic proti
jejich pøehnutí, protrení, proøíznutí pøi
práci v drsných podmínkách.
Pouití tìchto pomùcek etøí Vá èas
i peníze

dalích armatur
● Rozmìrové standardy: SA E, NPT, JIC,
metrické, palcové

.

Maskování

iroké spektrum maskovacích pomùcek a
pøípravkù vèetnì rùzných typù pásek je
Vám k dispozici pro perfektní provedení
koneèné povrchové úpravy. Pro práci pøi
vysokých teplotách jsou urèeny výrobky ze
silikonu, pro nií teploty a mokré procesy
je urèen vinyl, polyetylen.

Krytky na trubky a ochrana pøírub
Krytky a ochrany pøírub v rozsahu
velikostí od 5 mm do 160mm chrání
konce trubek a závity proti pokození a
zneèitìní pøi transportu i skladování.
Tyto levné pomùcky jsou navreny tak,
aby byly snadno pouitelné, rychle
aplikovatelné i snímatelné.

Zákaznická øeení
Ná tým specialistù a inenýrù ve
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spolupráci s Vámi navrhne nejvhodnìjí
øeení, zajistí výrobu prototypù a po
jejich odzkouení zavedení sériové
výroby Vaeho unikátního øeení.

