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HYDAB SCANDINAVIA AB
Hydab Scandinvia AB har sedan företaget grundades 1982 byggt upp
enhet och gedigen kompetens och är idag en av landets ledande leverantörer
av slang och tillbehör.

stor erfar-

Genom samarbete med de ledande tillverkarna kan vi erbjuda våra kunder det bästa inom
varje produktområde.
Hydab är kvalitetscertifierat enligt standarden SS-EN ISO 9001:2008 och vi arbetar i princip
enbart med leverantörer som är certifierade enligt denna standard eller motsvarande. I de fall
leverantörerna saknar certifiering har vi genom våra egna noggranna kontrollsystem godkänt
leverantören.
Förutom produkterna, som presenteras i denna katalog, tar vi även fram kundanpassade
produkter. Vår utveckling pågår ständigt och vi ser fram emot att vara Er
samarbetspartner och kunskapsbank.
Välkommen!
R
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Vi lagerhåller i egna lokaler i Halmstad.

Allmänna försäljningsvillkor
Betalningsvillkor: 30 dagar netto från leveransdatum
om inget annat avtalats.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta
Expeditionsavgift: Vid ordervärde understigande 500 kr
debiteras 75 kr i expeditionsavgift.
Returer: Returgods skall levereras fritt vårt lager i Halmstad.
Specialtillverkade eller uppkapade artiklar tas ej i retur.
För godkänd retur utgår en returkostnad med 20%.
Övrigt: Varan tillhör Hydab Scandinavia AB till dess den är fullt betald.
I övrigt gäller försäljningsvillkor enligt NL 09.
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TEKNIK

VAKUUMSLANG
FLOATFLEX EVA

VACUFLEX

FL dammsugarslang för transport
av damm, material, vätska, gaser och rök.
Lätt och flexibel slang av PE/EVA , med
goda kemiska* egenskaper.
Färg svart eller silver.
Kan även fås i antistatisk kvalité
103-106 Ohm FL ANTI (svart)

Smidig slang för damm, lättare spån, luft,
rök, gas och vätska. Enkellagradade PVCslangar, med invändigt belagd stålspiral.

Temp
o
o
-50 C - +60 C

Längd
Id
se produktblad 25-76 mm

VA 0,25-0,30 mm godstjocklek.
VAS1 0,50-0,55 mm godstjocklek,
VAS2 0,50-0,55 godstjocklek men hårdare
än VAS1
Temp
o
o
VA
-10 C - +70 C
VAS1 -10oC - +70oC
VAS2 -10oC - +70oC

Längd
10 m
se produktblad
se produktblad

Id
32-102 mm
25-102 mm
25-102 mm

VACUFLEX SUPERELASTIC

DENTALSLANG

VASE vår mest slittåliga PVC
dammsugarslang för, utsug av luft,
rök, gas och vätska.
Tvålagrad nätarmerad slang med PVCbelagd stålspiral.

DENT dubbelväggig slang med
helinbäddad flat PVC-spiral. Kan även fås
med slangvägg i polyuretan (DENT/PU)
Mycket flexibel , slittålig och slät slang som
är lämplig för dentalutrustning som
sugslang. Kan fås svart, grå eller vit.

Temp
o
o
-0 C - +85 C

Längd
15 m
10 m

Id
25-63 mm
70-102 mm

LÄTT SLITANDE MATERIAL
ULS PVC-slang lämplig till industridammsugning samt slang mellan
centraldammsugare och sugledning.
AHD PVC-slang med nitril vilket gör
slangen mer flexibel även vid låg
temperatur.
Temp
ULS -5oC - +50oC
AHD -5oC - +50oC

Längd
Id
se produktblad 25-300 mm
25 m
25-100 mm

Temp
o
o
-5 C - +60 C

Längd
10 m

Id
8-32 mm

HÖG VAKUUM LÄTT SLITANDE
ATM transparent PVC-slang med vit PVCspiral. Kan fås med kopparvajer ATM AV
MET transparent PVC-slang med slät
insida och helinbäddad stålspiral.
Kraftig sug- och tryckslang.
Uppfyller de europeiska kraven
2007/19/EC för transport av medel A-B-C.
Temp
ATM -5oC - +55oC
MET -10oC - +60oC

Id
Längd
se produktblad 25-300 mm
se produktblad 10-152 mm

SLITANDE MATERIAL PU

POLYURETAN 0,7-2,5

APU 0,4-1,0 mm godstjocklek, extruderad
transparent polyuretanslang med hård
PVC-spiral. Kan förses med kopparvajer
(Anti) för antistatiskt utförande. Lämplig för
sug av lätt slitande partiklar.

Polyesterbaserad PU-slang ett slitstarkare
och lättare alternativ till gummi. Antistatiskt
material <109 Ohm. PUR och PUH kan
även fås <103 Ohm, då svart).

VA PU tålig polyuretanslang med belagd
stålspiral, för industridammsugning av
slitande material.

PUR 0,80 mm godstjocklek
PUH 1,45 mm godstjocklek
PUX 2,50 mm godstjocklek

Temp
o
o
APU -25oC - +80oC
VA/PU -40 C - +90 C

Längd
Id
se produktblad 25-200 mm
10 m
10-102 mm

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10 m

Id
32-500 mm

HÖG VAKKUUM SLITANDE PU

VAKUUM SLITANDE SBR

MET/PU 5,2-7,0 mm godstjocklek.
Extremt slitstark PU-slang (TPU) i
livsmedelskvalité. Uppfyller kraven enligt
2007/19/EC för transport av medel A-B-C
och D1.

759 slang för sug av luft, damm och andra
lätt slitande (ej oljebaserade) material.

Temp
o
o
-10 C - +65 C

Längd
Id
se produktblad 50- 75 mm

Invändig tub: SBR-gummi
Utvändig tub: SBR-gummi
Armering: Stålspiral och textilcord

Temp
o
o
-30 C - +70 C

Längd
40 m
20/ 40 m

Id
25-102 mm
110-152 mm

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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DAMMSUGARTILLBEHÖR
DIREKTÖVERGÅNG

ÖVERGÅNG

ÖD i EPDM passar till RSR-051 och
RSB-051 tillsammans med fogmunstycke
(FM) och borstmunstycke (BO) 38 & 45.

ÖV antistaiskt EPDM 103-104 Ohm.
för EVA slang.
Id

32-38 mm
38-51 mm

SKARVDON
SK antistaiskt EPDM 103-104 ohm.
för EVA slang.
Id
32 mm
38 mm
51 mm

Id
se produktblad

ÄNDMUFF

SVIVELMUFF

MU A antistatisk EPDM 103-104 Ohm
för Floatflex EVA
MU H mjukgjord PVC för Floatflex EVA
MU PUR i polyuretan för polyuretanslangarna PUR
MU PUH för polyuretanslangarna PUH
VASMU EPDM för Vacuflex Superelastic
(VASE)

SVMU för anslutning mellan EVA-slang
och rör. Svivlande för att slangen inte skall
kinka. Ansluts på 32, 38 eller 51 mm slang.
Behöver MU för att passa med våra
32, 38 och 51 mm rör.

Id
se produktblad

Id
se produktblad

SVIVELMUFF

RÖRSKAFT

SVMU CD muff för vägganslutning av
centraldammsugarslang.
Svivlande för att slangen inte skall kinka.

ABS rakt rörskaft i ABS-plast

Längd
450 mm
530 mm

Id
se produktblad

Id
32 mm
35 mm

RÖRSKAFT

TELESKOPRÖR

RSR rakt rörskaft i förkromat stål.

RTS rörskaft med ställbar längd i krom
alternativt svart aluminium RTS AL.

Längd
470 mm
500 mm

Id
38 mm
51 mm

Längd
615-99,5 mm

Id
32 mm
35 mm

RÖRBÖJ

HANDTAG

RSB böjt rörskaft i förkromat stål.

HT KC handtag i krom och plast
HT PC handtag i plast

Längd
470 mm
500 mm

Id
38 mm
51 mm

Id
32 mm
35 mm

R
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DAMMSUGARMUNSTYCKEN
GOLVMUNSTYCKE

GOLVMUNSTYCKE

GM munstycke för industriellt
bruk med utbytbart underrede
H= -hus
G= gummilist för våtsugning
B= borstlist för dammsugning
M= mattlist

GMB munstycke för industriellt bruk
tillverkad i aluminium.
Levereras med lister, ställbara hjul av
plast och plastanslutningar.
GMBG anslutningar i aluminium

Bredd
375 mm

Id
38 mm
45 mm

GMB
GMB
GMB
GMBG
GMBG

Bredd
450 mm
370 mm
450 mm
500 mm
500 mm

GOLVMUNSTYCKE

GOLVMUNSTYCKE

GMM munstycke för industriellt
bruk, med mjuk borst och två
hjul på sidorna. Kan även fås men
gummilist.

GMK munstycke för hemmadammsugning

Bredd
300 mm

Id
38 mm

Bredd
285 mm
285 mm

BORSTMUNSTYCKE

FOGMUNSTYCKE

BO munstycke i svart plast.

FM munstycke i svart plast

Id
32 mm
35 mm

Id
32 mm
35 mm
38 mm
45 mm

Id
38 mm
45 mm

KOMBIMUNSTYCKE

MÖBELMUNSTYCKE

KM munstycke i svart plast

MM munstycke i svart plast

Id
32 mm

R
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Id
35 mm
38 mm
50 mm
50 mm
63 mm

HYDAB

Id
32 mm
35 mm

LÖV, GRÄS, GRUS & LÖSULL
GRÄS, LÖV & LÖSULL

GRÄS & LÖVSUG

APU 0,4-1,0 mm godstjocklek.
Transparent extruderad polyuretanslang
med hård PVC-spiral.
Lämplig för utsug av lätt slitande
partiklar som gräs, blad och lösull.
(Passar till Tornado lövsug)
Mikrob- och hydrolysbeständig.

PU5 0,55 mm godstjocklek.
Transparent eterbaserad polyuretanslang
i foliekonstruktion med helinbäddad
kopparbelagd fjäderstålspiral.
Mikrob- och hydrolysbeständig.

Temp
o
o
-25 C - +60 C

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Id
Längd
se produktblad 25-150 mm

Längd
6m

Id
51-400 mm

GRÄS, LÖV & LÖSULL

GRÄS & SOPMASKIN

PUR ETER 0,8mm godstjocklek.
Transparent eterbaserad extruderad
polyuretanslang med kopparbelagd
fjäderstålspiral.
Mikrob- och hydrolysbeständig.

PUH ETER 1,45 mm godstjocklek.
Transparent polyuretanslang med
helinbäddad kopparbelagd fjäderstålspiral.
Mikrob- och hydrolysbeständig.
Polyuretanslangen kan men fördel
ersätta en gummislang då den ofta
har bättre nötningsbeständighet

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10 m

Id
100-400 mm

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
2.5 m
5m
10 m

Id
100-400 mm

GRUSTÄCKNING

GRUSTÄCKNING

PUX 2,5 mm godstjocklek.
Transparent polyuretanslang med
kopparbelagd fjäderstålspiral.
För extremt slitande och vassa material
som sand och grus.

PUXL 3,5 mm godstjocklek, transparent
polyuretanslang med kopparbelagd
fjäderstålspiral. För transport av
material med extremt skarpa kanter som
stenull, glas och grus. Lämplig för grustäckning av platta tak.

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10 m

Id
32-500 mm

Längd
10 m

Id
32-500 mm

BANDSLANGKLÄMMA

CLIP-SLANGKLÄMMA

BAS klämma i syrafast stål.

CLIP-R för anslutning av våra pu-slangar
samt slangar med högergående spiral.
Band av galvaniserat stål, finns även i
Id
rostfritt CLIP-RS.

Bandbredd
Id
se produktblad 8-307 mm

SUPER BANDSLANGKLÄMMA
RUP kraftig bandslangklämma,
i rostfritt stål.
Bandbredd
18-28 mm

Id
17-252 mm

38-500 mm

CLIP-P för anslutning av våra
polyuretanslangar PUH & PUX,samt
slangar med högergående spiral.
Kromaterad klämma i (W2), finns även i
rostfritt CLIP-PS.

Id
32-420 mm

R
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SPÅN & PELLETS
PELLETSTRANSPORT PVC

PELLETSTRANSPORT PU

ASL flexibel PVC-slang med
PVC-spiral för pelletstransport.
Id 65, 70 och 76 mm uppfyller kraven enlig
UL-94 V-0.
Kan fås svart eller blå.

APU 0,4-1,0 tjock extruderad transparent
eter-polyuretanslang med hård PVC-spiral.
Kan förses med kopparvajer (Anti) för
antistatiskt utförande.

Temp
o
o
-15 C - +50 C

Temp
o
o
-25 C - +60 C

Längd
Id
se produktblad 20-127 mm

Längd
Id
se produktblad 25-150 mm

SPÅNSLANG PU 0,4

SPÅNSLANG PU 0,55

PU/M esterbaserad transparent folieslang i
polyuretan med helinbäddad kopparbelagd
fjäderstålspiral. Kan fås i antistatiskt
material <109 Ohm (transparent) eller
<103 Ohm (svart).
Godstjocklek: 0,40 mm
Lämplig för spånutsug från träbearbetning,
såsom CNC-maskiner. Kan även användas
som pelletsslang

PU5 eterbaserad mikrob- & hydrolysbeständig transparent polyuretanslang.
Folieslang med helinbäddad kopparbelagd
fjäderstålspiral. Kan fås i antistatiskt
material <109 Ohm (transparent) eller <103
Ohm (svart).
Godstjocklek: 0,55 mm
Lämplig för spånutsug från träbearbetning,
såsom CNC-maskiner.

SPÅNSLANG PU 0,7

SPÅNSLANG PU 0,9

PU7 transparent folieslang i polyuretan
med helinbäddad kopparbelagd
fjäderstålspiral.
Lämplig för spånutsug från
träbearbetningsmaskiner.
Godstjocklek: 0,70 mm

PUR esterbaserad transparent polyuretanslang. Tillverkas numera i antistatiskt
<109 Ohm och svårantändligt material*
Lämplig i zon 20 ATEX / TRBS 2153.
Extruderad slang med helinbäddad
kopparbelagd fjäderstålspiral. Kan även fås
i antistatiskt material <103 Ohm då svart.
Eftersom slangen är extruderad behövs
ingen riktning, vilket leder till mindre slitage.
Godstjocklek: 0,90 mm

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
6m

Temp
Längd
o
o
-40 C - +90 C 10 m

Id
51-305 mm

Id
51-305 mm

Temp
o
o
-40 C-+90 C

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
6m

Längd
10 m

Id
51-400 mm

Id
25-500 mm

SPÅNSLANG PU 1,45

SPÅNSLANG METALL

PUH esterbaserad transparent polyuretanslang. Svårantändlig och antistatisk
<109 Ohm, lämplig i zon 20 ATEX / TRBS
2153. Extruderad slang med helinbäddad
kopparbelagd fjäderstålspiral. Kan även fås
i antistatiskt material <103 Ohm då svart.
Eftersom slangen är extruderad behövs
ingen riktning, vilket leder till mindre slitage
Godstjocklek: 1,45 mm

METALL slang för transport av material
som damm, granulat och spån.
Polygonslang i lindad hakprofil av
galvaniserat stål (DIN1.0226)
tätad med gummipackning ( 60oC),
bomullspackning (120oC), eller keramisk
garnpackning 400oC. Kan även fås i
rostfritt stål med keramisk packning (600oC)

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10 m

Id
25-500 mm

Längd
10 m
5m

Id
20-300 mm
315-400 mm

ÄNDMUFF

SLANGKLÄMMOR

MU PU ändmuff i polyuretan för
polyuretanslangarna PUR eller PUH

CLIP-R galvaniserad klämma för anslutning
av våra polyuretanslangar PU/M & PUR
med högergående spiral.
Kan även fås i rostfritt CLIP-RS.

Id
38-102 mm

Id
38-500 mm

MUFF
NP för skarvning
Id
80-315 mm

BA klämma i 9-12 mm galvaniserat
stålband, rostfri spårskruv med 7 mm
sexkantshuvud.
Kan även fås i syrafast material (BAS )
Id
8-307 mm

* Notera att lagret byts succsesivt, prata med din säljare för rätt kvalité.
R
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GRANULAT & SLITANDE LIVSMEDEL
GRANULAT/LIVSMEDEL I PVC

GRANULAT/LIVSMEDEL I PVC

ATM A.V transparent slang med vit spiral
och utanpåliggande kopparvajer längs
sprialen. Uppfyller de europeiska kraven
10/2011 EC för transport av medel
A-B* Kan fäven fås utan kopparvajer AT
(grön transparent som standard)

MET transparent PVC-slang med slät insida
och helinbäddad stålspiral. Kraftig sugoch tryckslang. Uppfyller europeiska kraven
10/2011 EC för transport av medel A-B-C*.
ATA rödtransparent Ftalatfri PVC-slang med
PVC-spiral. Kan även fås med kopparvajer.
Stark och smidig slang med slät insida.
Uppfyller de europeiska kraven för transport
10/2011 EC för transport av medel A-B-C*

Kan även fås med längsgående
kopparfläta ATM AVL
Temp
o
o
-10 C - +50 C

Längd
Id
se produktblad 15-102

GRANULATSLANG I PU
PUH 1,45 mm gods, extruderad, esterbaserad, transparent polyuretanslang.
Svårantändlig och antistatisk <109 Ohm.
Helinbäddad kopparbelagd fjäderstålspiral.

BULKSLANG GRANULAT

PUXS 2,5 mm gods. Lämplig för granulattransport från mobila till stationära system.
Smidigare och bättre böjradie än PUX.

Temp
o
o
-40oC - +90 oC
-40 C- +90 C

Längd
10/ 15 m
10 m

Id
25-500 mm
100-150 mm

Temp
o
o
MET -10oC - +60oC
ATA -10 C - +55 C

Id
Längd
se produktblad 10-150 mm
se produktblad 20-120 mm

FÖR GRANULAT MED GLASFIBER
Extruderad, esterbaserad, transparent
pu-slang med helinbäddad kopparbelagd
fjäderstålspiral. Antistatisk <109 Ohm,
lämplig i zon 20 ATEX / TRBS 2153.
PUX 2,5 mm godstjocklek (< 40% glasfiber)
PUXL 3,5 mm godstjocklek (> 40% glasfiber)
Slangen kan även fås i FDA-material
och/eller med rostfri sprial. Samt med extra
utanpåliggande jordningskabel, ansluten är
slangen <103 Ohm.
Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10 m

Id
25-500 mm

GRANULAT/LIVSMEDEL I PU

LIVSMEDELSSLANG SLITANDE

MET/PU 5,2-7,0 mm godstjocklek.
Extremt slitstark PU-slang (TPU) i
livsmedelskvalité. Uppfyler kraven enligt
2007/19/EC för transport av medel A-B-C
och D1*

Slang av polyesterpolyuretan i livsmedelskavlité (FDA ) och antistatisk <109 Ohm.
Helinbäddad kopparbelagd fjäderstålspiral.
Kan även fås med rostfri sprial
PUR-FDA 0,8 mm godstjocklek för
transport av finkornigt livsmedel som mjöl.
PUH-FDA 1,45 mm godstjocklek för transport
av grovkorniga livsmedel som socker samt
inom läkemedelsindustrin för tabletter
PUX-FDA 2,5 mm godstjocklek för extremt
slitande material.

Temp
o
o
-10 C - +65 C

Längd
30 m

Id
50-75 mm

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10/ 15/ 20 m

Id
25-350 mm

SUG & TRYCK HÖG TEMP.

SKAK- & SIKTMASKIN FDA

160 peroxidhärdad silikonslang FMVQ
armerad med rostfri stålspiral och textilarmering. Lämplig för sug och tryck vid hög
temp. Livsmedelskvalité enligt FDA 21 CFR-177.2600

PUH-FLAT-FDA polyesterbaserad
polyuretanslang i livsmedelskvalité och
antistatisk <109Ohm utan spiral,
Lämplig för transport av livsmedel enligt
FDA-21 CFR 177.1200-§178.2010/direktiv
no.10/2011
godstjocklek ca 1,2 mm.

GRANULAT HÖG TEMP.

GLAS-METALL-300 för tryck och sug av
heta PET-granulat eller för transport av
andra slitande material vid hög temp.
Längd
Temp
o
o
-60oC - +200o C
4m
160
GLAS-METALL -40 C - + 90 C 10 m

Id
10-100 mm
50-400 mm

ÄNDMUFF

Temp
o
o
-40 C - + 90 C

Längd
10 m

Id
50-400mm

CAMLOCK & STORZ KOPPLING

MU PU ändmuff i polyuretan för
polyuretanslangarna PUR och PUH

Id
38-102 mm

ÄNDMUFF & SKARVMUFF

MU M ändmuff i aluminium för gängad
anslutning av slangarna PUR, PUH eller PUX
i ena änden och för röranslutning i andra.
SK M skarvmuff för PUR, PUH & PUX-slang
Id
38-102 mm

Camlock Snabbkoppling i aluminium,
Id:13-152 mm
brons, rostfritt och pp.
Storz koppling i aluminium. Kan fås
belagd som gör kopplingen lämplig för
dricksvatten enligt DIN50930-6
Id:13-110 mm

CLIP-SLANGKLÄMMA

CLIP-P för anslutning av våra polyuretanslangar PUH & PUX. Kromaterad
klämma i (W2), kan även fås i rostfritt
Id
CLIP-PS
32-420 mm
*Se tabell längst bak för exakt livsmedel i kategorierna som resp. produkt tål

R

HYDAB

9

BULKTRANSPORT, GRÄV- & TORRSUG
Polyuretan ersätter gummi

SUG & TRYCK SLITANDE

Våra tjocka (2,5-3,5 mm) extruderade
polyuretanslangar är ett slitstarkt alternativ
till traditionella gummislangar.
Med en 40-45% lägre vikt, är PU-slangen
dessutom betydligt smidigare och lättare.

PUX 2,5 mm gods, extruderad, esterbaserad, transparent polyuretanslang med
helinbäddad kopparbelagd fjäderstålspiral.
Antistatisk kvalite <109 Ohm, kan fås med
rostfrisprial och/eller i FDA-material. Kan
även fås med extra utanpåliggande jordningskabel, ansluten är slangen <103 Ohm.
Lämplig för bulktransport av extremt slitande
material, transportslang för torr- & grävsug.

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Id
32-300 mm

SUG & TRYCK SLITANDE

SUG & TRYCK SLITANDE

PUXS 2,5 mm esterbaserad, transparent
polyuretanslang Antistatisk <109 Ohm.
En slang som till skillnad från PUX har
extra förstärkning kring spiralen som extra
skydd mot slitage. Slangen har även
mindre sprialdelning vilket gör den mer
flexibel. Lämplig för bulkfordon för transport
av slitande material, påfyllning och tömning
av silos. Även lämplig för djurfodertransport.

PUXL 3,5 mm esterbaserad, transparent
polyuretanslang. Antistatisk <109 Ohm.
För transport av material med extremt
skarpa kanter som stenull, glas och grus.
Lämplig som transportslang för exempelvis
silofordon i varv, hamnar, cementfabriker
och glasbruk Även lämplig för grustäckning
av tak samt transportslang för torr- &
grävsug.

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Temp
o
o
-40 C - +90 C

Längd
10 m

Id
100-150 mm

Längd
10 m

Id
38-150 mm

H2O, LIVSMEDEL/GRANULAT

OFT KOPPLING

MET/PU 5,2-7 mm transparent PU-slang
(TPU) med helinbäddad stålspiral. Kraftig
sug- och tryckslang i livsmedelskvalité för
vatten, granulat och slam.

OFT kraftig koppling lämplig för bevattning,
slamsugning samt bulkbilar.
Tillverkad i galvaniserat stål kan även fås
rostfri.

Godkänd enligt europeiska direktiv
2007/19/EC för transport av medel A-B-C-D1

Längd
Temp
o
o
-10 C - +65+ C se produktblad

Id
38-204 mm

Id
50-75 mm

BANDSLANGKLÄMMA

DUBBEL BANDKLÄMMA

SUP kraftig bandslangklämma med
band i rostfritt stål (AISI-430), zinkpläterad skruv. Finns även med rostfri
skruv (RUP).

DUP kraftig bandslangklämma i
galvaniserat stål med dubbla skruvar.

Bandbredd
18-28 mm

R
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Längd
10 m

HYDAB

Id
17-252 mm

Bandbredd
20 mm
24 mm

Id
35-85 mm
80-250 mm

SLAMSUGNING
& PUMP/AVTAPPNING
SUG & TRYCK
SLANG
SLAM- & OLJESUGNING ICEFLEX

SLAMSUGNING ICEFLEX DRAG
MES/DRAG extremt smidig och flexibel
PVC-slang med hård PVC-spiral, flexibel
även vid låg temperatur. Slät insida och
korrugerad utsida med specialdesignad
spiral vilket ger minimal friktion och därmed
ökad livslängd.

MES/ICE extremt smidig och flexibel
slang även vid mycket låg temperatur.
Speciellt lämpad för slamsugning.
PVC-slang med hård PVC-spiral med antishock. Kan även fås med längsgående
kopparfläta (OIL)
Id 51 mm: A.tryck 5 bar, vakuum: 90%
Temp
o
o
-40 C - +50 C

Id 51 mm: A.tryck 5 bar, vakuum: 70%
Id
Längd
Temp
o
o
-30 C - +55 C se produktblad 51-152 mm

Id
Längd
se produktblad 51-152 mm

PUMPSLANG

HYDROFORSLANG

AT grön transparent PVC-slang med vit
PVC-spiral. Uppfyller europeiska kraven

592 hydroforslang för anslutning mellan
pump och tank Korrugerad slang med
muffar.

10/2011 EC för transport av medel B-C
Id 51 mm: A.tryck 5 bar, vakuum: 67 %.

Invändig tub: NR-gummi
Utvändig tub: NR-gummi
Armering: Stålspiral och textilcord
A.tryck: 7 bar
S.tryck: 30 bar
Vakuum: 90%

MET transparent, slät PVC-slang med
helinbäddad stålspiral. Kraftig sug- och
tryckslang Godkänd enligt europeiska direktiv

10/2011/EC för transport av A-B-C.
Id 51 mm: A.tryck 6 bar, vakuum 80 %
Längd
Id
Temp
o
o
se produktblad 19-102 mm
AT -5 C
- +55 C
o
o
se
produktblad
10-152 mm
MET -10 C - +60 C

Temp
o
o
-35 C - +85 C

Längd
300/ 400 mm

Id
32 & 42 mm

AVTAPPNING PVC

AVTAPPNING GUMMI

Flatrullad stark & smidig PVC-slang
lämplig som utkastarslang vid pumpning
samt för vattenavledning.
AVT A.tryck: 4 bar AVT-S A.tryck: 8 bar

FLEXCO smidig lätt, kinksäker och slittålig
slang med i nbr/pvc-gummi med
armering av polyester. Invändigt slät och
utvändigt försedd med längsgående räfflor.
Kan även fås konduktiv < 106 Ohm
(då slät utvändigt)

AVTAPPNING DRICKSVATTEN

AVT-L fstark & smidig PVC-slang för dricksvatten lämplig t.ex för omledning vid brott
på vattenledningar. Godkänd enligt EU
10/2011 för transport av A, B och C.

Temp
AVT & AVT-S -10oC - +50oC
AVT-L -10oC - +55oC

Längd
50 m
50 / 100 m

A.tryck: 30-12 bar

Id
25-203 mm
38-107 mm

Temp
o
o
-30 C - +80 C

S.tryck: 60-24 bar

Längd
Id
se produktblad 19-250 mm

IS-SPOLNING

SNÖ & HÖGA TRYCK

ACTION/C ytterlager av röd PU, vilket
skyddar mot både nötning och smuts.
Lämplig även att användas för isspolning

ACTION/P Ytterlager i dubbellagrad polyester och innerlager i Svart SBR/syntetisk
gummi och vit NBR/syntetisk gummi.
Utvändigt väder- och oljebeständig.
Kan även fås med utvändig polyuretan.
(ACTION/PC)

Godkänd enligt: DIN 14811, BS 6391 Typ 2.

Invändig tub: svart SBR-syntetsikt gummi och
vit vidhäftande NBR-syntetiskt gummi
Utvändig tub: PU
Armering: Slitstark 2-lagrad polyesterväv
A.tryck: 30-15 bar
S.tryck: 60-30 bar
Temp
Id
Längd
o
o
-30 C - +80 C 15/ 20/ 30/ 60 m 19-152 mm

BANDSLANGKLÄMMA
SUP kraftig bandslangklämma med
band i rostfritt stål (AISI-430), zinkpläterad skruv. Finns även med rostfri
skruv (RUP).
Bandbredd
18-28 mm

Id
17-252 mm

DUP kraftig bandslangklämma i
galvaniserat stål med dubbla skruvar.
Bandbredd
20 mm
24 mm

Id
35-85 mm
80-250 mm

A.tryck: 38 Bar (med kopplingar 25 bar)S.tryck: 75 Bar

Kan även fås för högre tryck i Fluorescentgul lämplig som snöslang ACTION/PS
A.tryck: 60 Bar S.tryck: 120 Bar

TEX/P
TEX/S

Temp
o
o
-30oC - +80oC
-30 C - +80 C

Längd
Id
15/ 20/ 30/ 60 m 25-75 mm
15 & 20 m
52 mm

KOPPLINGAR/SIL
KARDANKOPPLINGAR kraftiga
kopplingar i galvaniserat stål eller rostfritt,
med packning i EPDM (kan även fås i Nitril)
Lämplig för slamsugnings- samt bulkbilar.
Id
38-204 mm

SK/AL skarv i aluminium kan även fås i
Id
galvaniserat stål
38-203 mm

SUGSIL för att unvika att suga upp
främmande föremål i slangen.

Yd
51, 76 , 102

R
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VÄTSKE & VATTENTRANSPORT
dricksvatten(snö)
SUG
VATTENSLANG
& TRYCK SLANG
HOBBYBEVATTNING PVC

TRÄDGÅRDSBEVATTN. PVC

3-lagrad kryss-armerad slang för
bevattning. Lätt, smidig och slät
budgetslang. IDRO (grön) IDRO/U (gul)

6-lagrad slang för tuffare tag,
Kinkar inte på grund av trico-armeringen.
Slangen är belagd med skyddande film
mot algpåväxt och är UV-beständig.
Kadmium, barium och blyfri slang med
innertub i livsmedelskvalité
PLATINUM grå utvändigt, svart invändigt.
FLASH grön utvändigt och gul invändigt

A.tryck: 8 bar

S.tryck: 24 bar

TOPMAT 3-lagrad vattenslang med knittarmering. Svart inner- och gul yttertub. UVbeständig och kadmiumfri.
Temp
o
o
IDRO -5oC - +50oC
TOPMAT -10 C - +50 C

Id
12,5-25 mm
12,5-25 mm

Längd
20/ 25 m
25/ 50 m

PROFFSBEVATTN. PVC/NBR
BRAVO slitstark slang lämplig för bygg
arbetsplatser och trädgårdsanläggningar.
Tillverkad av PVC/Nitril.
God nötnings- och oljebeständighet.
A.tryck: 15 bar
S.tryck: 45 bar

VÄTSKETRANSPORT

HYDTEX formstabil slang, flexibel även
vid låg temperatur, låg friktion och vikt.
Innertub i EPDM, svart eller vit, yttertub i
syntetväv A.tryck: 12 bar
S.tryck 42 bar

Temp
o
o
BRAVO -15 C - +65 C
HYDTEX -30oC - +70oC

Längd
25/ 30 m
40 m

Id
19 & 25 mm
13-25 mm

SILIKON VARMA-/KALLA VÄTSKOR
100 oarmerad silikonslang för användning
inom livsmedelsindustrin och medicinsk
teknik. Hårdhet 60 +5, shore A eller efter
önskemål. Godkänd- enligt: FDA 177.2600
150 armerad ofärgad silikonslang,
kan även fås colorerad.
Hårdhet 70 5, shore A.
+
Godkänd enligt:
FDA 177.2600,
A. tryck: 9,3-2,3 bar
S.tryck: 27,9-6,9 bar

Temp
Längd
o
o
100 -70oC - +225oC 25/ 50 m
150 -60 C - +180 C 10/ 25 m

Id

2-25 mm
6,3-31,2 mm

VARMA & KALLA VÄTSKOR
EPDM-slangar klarar hög temperatur, är
flexibla även vid låg temperatur har god
kemikalie-*, UV- och ozonresistens.
Lämpliga för isspolning, transport av kalla
och varma vätskor (se kemtabell EPDM)
531 & 530 In- och utvändig EPDM
A.tryck: 10 bar, S.tryck: 30 bar
Temp
Längd
o
o
530 -40oC - +120oC 40 m
531 -40 C - +120 C 50 m

Id
13-110 mm
10- 25 mm

A.tryck 10-7,3 bar S.tryck 30-22 bar
Temp
o
o
-10 C - +60 C

Längd
25/ 50 m

Id
12,5-25 mm

PVC-ALLROUND/DRICKSVATTEN
Slät ftalatfri PVC-slang beständig mot
svaga saltlösningar, alkalier, tvål och oljor.
Ej lämplig för transport av organiska
lösningsmedel, ketoner, aceton och
kolväten.
REO oarmerad PVC-slang lämplig till
enklare installationer med lågt tryck.
RET kryssarmerad lämplig för transport av
luft & vatten. Kan även fås i livsmedelskvalité. (REO/L & RET/L)

Temp
Längd
o
o
REO -10oC - +60oC se produktblad
RET -5 C - +60 C se produktblad

Id
2-60 mm
2-50 mm

VÄTSKETRANSPORT
541 gummislang med textilarmering för
spolning och transport av vatten uppfyller
kraven enligt FDA 21.
A.tryck: 20 bar

S.tryck: 60 bar

PTFE slang med mycket god
kemikalieresitens*. Låg ytfriktionen,
möjliggör höga flöden och låg risk för
överbelastning. Vävnadsvänlig, mycket
bra flexibilitet, är lätt att rengöra, resistent
mot UV-ljus, ozon, syre.

Id
Längd
Temp
o
o
541 -30oC - +100 oC
25/50 m 13-25 mm
PTFE-70 C - +260 C 50/ 100/ 200 m 1- 40 mm

KLOKOPPLING GEKA

GSK slangnippel GKI invändig BSP-gänga
GKA utvändig BSP-gänga GKO blindlock
av mässning Yd 6-32 mm

SPOLMUNSTYCKE

KB robust munstycke i korrosionsbeständigt material. Vridbart gummerat
munstycke rött för industrin och vitt för livsmedelsindustrin KB/L. Reglerad stråle från
stråle till dimma. Levereras med slangsockel för 3/4”, 5/8” 1/2” eller 3/8” slang.
Temp
Id
o
o
-50 C - +70 C 12,5-25 mm

SLANGHÅLLARE

SLANGVINDOR

BEV-VVP1 slanghållare i galvaniserat stål.

BEV-VP2 i galvaniserat stål med plasthjul för
den privata trädgården. Kan även fås med
gummihjul. BEV- VPG

100 m 1/2”, 45 m 3/4” eller 25 m 1” slang

BEV-VVP2 hållare i varmgalvaniserat stål.
Kan även fås i rostfritt (BEV-VVP2R)
160 m 1/2”, 120 m 3/4” slang eller 50 m 1” slang

BEV-VR väggmonterad vinda i galvaniserat
stål kan även fås i rostfritt (BEV-VRR)
60 m 1/2”,40 m 3/4”

Kapacitet: 100 m 1/2”, 50 m 3/4”

BEV-VP3 i galvaniserat stål med gummidäck
för plantskolor & parker.
Kapacitet: 120 m 1/2”, 80 m 3/4”, 50 m 1”

BEV-VL elektropolerad vinda i rostfritt stål
med gummidäck för livsmedelsindustrin.
Kapacitet: 120 m 1/2”, 80 m 3/4”, 50 m 1”

BEV-VP4 vinda i varmgalvaniserad metall,
pumpningsbara gummidäck.
För proffsanvändning. Kapacitet: 120 m 3/4”, 80m 1”

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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LANTBRUK
SUG
VATTENSLANG
& TRYCK SLANG
SÅ & PUMPSLANG

SÅ- & SPANNMÅLSSLANG

AT stark och slät slang i grön transparent
PVC, med vit hård PVC-spiral. Lämplig för
sug och tryck av vatten & slam, samt för
pneumatiska frösåmaskiner.

APU extruderad slittålig transparent
polyuretanslang med hård PVC-spiral.
Kan fås med kopparvajer längs med
spiralen (Anti)

ATM A.V samma slang som AT, men
transparent med vit spiral och
utanpåliggande kopparvajer längs sprialen.
Temp
o
o
-5 C-+55 C

Längd
Id
se produktblad 19-102 mm

Uppfyller de europeiska kraven 10/2011 EC för
transport av medel B-C*

Temp
o
o
-25 C-+60 C

Längd
Id
se produktblad 25-150 mm

SÅ- & SKYDDSSLANG EVA

SPANNMÅL & DJURFODER

FL slang i EVA lämplig för pneumtiska
frösåmaskiner, (Väderstads m.fl.)
skyddsslang för såmaskiner,
dammsugning av lätt slitande
material och transport av luft.

Extruderad transparent polyuretanslang
med kopparbelagd fjäderstålspiral.
PUR
0,80 mm gods (inom+utomhusb.)
PUH
1,45 mm gods (inomhusbruk)
PUH ETER 1,45 mm gods (utomhusbruk)
PUX
2,50 mm gods (inomhusbruk)
PUX ETER 1,45 mm gods (utomhusbruk)

Temp
o
o
-40 C - +70 C

Längd
20/ 25 m

Id
25-51 mm

Temp
Längd
o
o
-40 C - +90 C 10 m

Id
25-500 mm

SKYDDSSLANG SÅMASKINER

GÖDSEL & SLAM

ULS PVC-slang med hård PVCsprial, används som skyddsslang på
penumatiska såmaskiner.

Extremt smidiga och flexibla PVC-slangar,
flexibla även vid mycket låga temperaturer.
Speciellt lämpade för sug av gödsel & slam.
MES/ICE slät insida, nästan helt slät utsida
MES/DRAG Slät insida och korrugerad
utsida, specialdesignad spiral vilket ger
minimal friktion och därmed ökad livslängd.

Temp
o
o
-5 C - +50 C

Längd
Id
se produktblad 25-300 mm

Temp
o
o
-40 C - +50 C
o
o
-30 C - +55 C

Längd
Id
se produktblad 51-152 mm
se produktblad 51-152 mm

AVTAPPNING PVC

AVTAPPNING GUMMI

AVT flatrullad stark & smidig PVC-slang
lämplig som utkastarslang vid pumpning
samt för vattenavledning.

FLEXCO smidig lätt, kinksäker och slittålig
slang i nbr/pvc-gummi med
armering av polyester. Invändigt slät och
utvändigt försedd med längsgående räfflor.
Kan även fås konduktiv < 106 Ohm
(då slät utvändigt)

AVTAPPNING DRICKSVATTEN

AVT-L stark & smidig PVC-slang för dricksvatten lämplig t.ex. för omledning vid brott
på vattenledningar. Godkänd enligt EU
10/2011 för transport av A, B och C.

Temp
AVT -10oC - +50oC
AVT-L -10oC - +55oC

Längd
50 m
50 / 100 m

Id
25-203 mm
38-107 mm

A.tryck: 30-12 bar
Temp
o
o
-30 C - +80 C

S.tryck: 60-24 bar

Längd
se produktblad

Id
19-250 mm

MJÖLKNING

BESPRUTNING & SPOLNING

REO/M PVC-slang utan armering.
Speciellt lämplig för mjölkningsmaskiner.
Godkänd enligt FDA 10/2011 (för samtliga
godkännanden se produktblad)

AIR besprutning inom jordbruk och
skogsvård. Även lämplig för spridning av
flytande gödsel.

MJÖLK OCH DRICKSVATTEN
MET/PU helt i PU (TPU) lämplig för mjölk
och dricksvatten (TPU) uppfyler kraven
enligt 10/2011/EC A-B-C och D1

Temp
o
o
REO/M -20oC - +60o C
MET/PU -10 C - +65 C

Längd
25/ 50 m
se produktblad

Id
7-45 mm
50-75 mm

A.tryck: 20-80 bar
S.tryck: 60-240 bar
Temp
Längd
Id
o
o
-5 C-+60 C
50/ 100 m
6-25 mm

PR sug- och tryckslang för bevattning
och spolning av t.ex. avloppsbrunnar.

A.tryck: 20 bar
Temp
-10oC - +50oC

S.tryck: 60 bar

Längd
50/ 100 m

Id
6,3-19 mm

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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TRYCKLUFT
PVC 10 BAR

PVC 20-80 BAR

RET kryssarmerad transparent PVC-slang
(finns även röd och blå).

AIR 20 blå flexibel slang.

A.tryck: 20 bar S.tryck: 60 bar Id: 8-13 mm

A.tryck: 30-5 bar
S.tryck: 90-15 bar
Längd
Temp
Id
o
o
-20 C - +60 C se produktblad 4-50 mm

AIR 40 blå flexiblel slang

A.tryck: 20 bar S.tryck: 60 bar Id: 8-31 mm

AIR 80 röd flexibel slang

PU/PVC 20 BAR

A.tryck: 40 bar S.tryck: 120 bar Id: 8-19 mm

PU20 för tryckluftsdrivna verktyg och
aggregat. Slang av PVC/PU

A.tryck: 20 bar
S.tryck: 60 bar
Temp
Längd
Id
o
o
-25 C - +60 C 75/ 100 m
6-19 mm

PR 20 svart med vitt tryck,

A.tryck: 20 bar S.tryck: 60 bar Id: 6,3-25 mm
Temp
AIR20 -5oC - +60oC
PR20 -10oC - +50oC

PU 15 BAR

SPIRALSLANG

PU15 smidig eterbaserad polyuretanslang,
köldtålig och klarar olja bättre än tryckluftsslangar av PVC. Shore A 85 + 2

A.tryck: 15 bar
Längd
Temp
o
o
-40 C - + 70 C 100 m

Fjädrande spiralslang för tryckluftsdrivna
verktyg. Kan förses med olika kopplingar
och levereras i olika längder
(se produktblad). Slang, röd, grön, blå, gul,
svart eller naturell beroende på material.
SPIRAL-PU oarmerad polyuretanslang
Shore A95+2.
SPIRAL-PUA armerad polyuretanslang
Shore A95+2.
SPIRAL-PA oarmerad polyamid-12 slang

S.tryck: 50 bar
Id
5-13 mm

PU 15-20 BAR MED VINDA

Slangvinda leveras komplett med
polyuretanslang och 1/4” anslutningar.
24527 slangvinda i plast A.tryck: 16 bar
24529 slangvinda i plåt
A.tryck: 20 bar
Temp
o
o
-30 C - +60 C

Id
Längd
se produktblad 8/ 9,5 mm

Längd
50/ 100 m
50/ 100 m

SPIRAL-PU
SPIRAL-PUA
SPIRAL-PA

Temp
Id
A.tryck: S.tryck:
o
o
-10oC - +85oC 11-9 bar 33-27 bar 4-8 mm
-20oC - +70oC
15 bar
60 bar 5-13 mm
-40 C - +80 C 27-13 bar 80-45 bar 4-12 mm

TRYCKLUFTSSLANG HÅRD

SBR 15-20 BAR

HDPE för kemikalier*

510 lämplig för tryckluft och vatten.
In- och utvändig tub av SBR.

A.tryck: 15-20 bar beroende på dimension.
Temp
Längd
Id
o
o
-30 C - +95 C
50 m
6-25 mm

TRYCKLUFT SEMIRIGID

TEXFLEX/IA goda väder- och ozonegenskaper. Yttertub i slitstark polyesterarmering, invändig tub i NBR gummi

Temp
Längd
o
o
-30 C - +80 C 100 m
LDPE kemikalier*

Yd
6-12 mm

Temp
Längd
o
o
-30 C - +75 C 100 m
PU pneumatik och olja
Temp
Längd
o
o
-20 C - +70 C 50 m

Yd
4-16 mm
Yd
3-18 mm

A.tryck: 40-26 Bar, S.tryck: 120-80 Bar

PA 12 pneumatik, hydraulik, vatten och vakuum
Temp
Yd
Längd
o
o
-40 C - +80 C 50 m
3-18 mm

TRYCKLUFT FLATRULLAD

HÖGT TRYCK FLATRULLAD

FLEXCO OIL mycket slittålig slang i
NBR-gummi. God besändighet mot
kemikalier* olja och bensin. God ozon- och
väderbständighet.

ACTION/P Ytterlager i dubbellagrad polyester och innerlager i Svart SBR/syntetisk
gummi och vit NBR/syntetisk gummi.
Utvändigt väder och oljebeständig.
Kan även fås med utvändig polyuretan.
ACTION/PU)

Temp
-30oC - +80oC

Längd
50/ 100 m

A.tryck: 20-10 Bar, S.tryck: 60-30 Bar

Temp
o
o
-30 C - +80 C

Längd
se produktblad

Id
20-38 mm

Id
19 & 152 mm

A.tryck: 38 Bar (med kopplingar 25 bar)S.tryck: 75 Bar

FLEXCO AIR smidig och lätt flatrullad
Nitril/Syntet gummislang god ozon- och
åldrings-och oljebeständighet.

Kan även fås för högre tryck i Fluorescentgul lämplig som snöslang ACTION/PS
A.tryck: 60 Bar S.tryck: 120 Bar

A.tryck: 25-16 Bar, S.tryck: 75-50 Bar

Temp
o
o
-30 C - +80 C

Id
Längd
15, 20 & 30 m 19 & 25 mm

TEX/P
TEX/S

Temp
o
o
-30oC - +80oC
-30 C - +80 C

Längd
Id
15/ 20/ 30/ 60 m 25-75 mm
15 & 20 m
52 mm

TRYCKLUFTSKOPPLING

TRYCKLUFTSPISTOL

Kopplingar kompartibla med t.ex. Cejn,
Tema, Rektus m.fl. Finns med slanganslutning, invändig och utvändig gänga.
530 snabbkoppling i elgalvaniserat stål med
nitrilpackning. Finns även i rostfritt/syrafast

Kraftig tryckluftspistol i i slagtålig acetatplast med blåsrör i stål 6 eller 8 mm i
diameter. 85 dB 8 bar finns även 75 dB.
Finns i flera utföranden samt kan fås med
tryckreglering.
S.tryck:16 bar

A.tryck: 35 bar

PREVOST tålig och silikonfri koppling i
korrosionsskyddat stål och antistatisk
komposit.

A.tryck: 16 bar
Temp
o
o
530
-20 C - +60 C
PREVOST -15oC - +70oC

Id
6-25 mm
6-12,7 mm

Temp
o
o
-10 C - +80 C

SNABBKOPPLING KLOTYP

Förzinkad tyckluftskoppling för låga och
medelhöga tryck 7 bar.
Id
6-32 mm
Finns även i rostfritt.

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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SKYDDSSLANG
TERMOPLASTISK SPRIAL

FLÄTAD PET

SP termoplastisk extruderad spiral med
rundade kanter. Lätt men ändå tålig.
Flexar tillbaka och skyddar även böjd.

SNAPP Vävd PET-slang, som är lätt att
montera, överlappande ändar ger säker
omslutning även när slangen är böjd.

ROBOTSLANG

PA skyddsslang för kablar. Lätt och flexibel
och kemikaliebeständig*. Tvådelad slang
som är lätt att stänga och öppna.
SP
PA

Temp
o
o
-40oC - +125oC
-40 C - +100 C

Längd
6-12 m
25 m

Id
9,5-140 mm
25 - 60 mm

SP
PA

PET Skydd av kablar och slangar
samt kabeluppsamlare. Lätt och flexibel
konstruktion i flätad PET. God resitens mot
vätskor, som används inom bilindustrin.
Självslocknande, brandklass DIN 5510 del 1+2
Temp
o
SNAPP -40oC - +125oC
o
PET
-55 C - +150 C

Längd
6-12 m
25 m

Id
9,5-140 mm
2-50 mm

SKYDDSSLANG

SKYDDSSLANG PVC

MULTIFLEX för dentalskydd, media eller
kabelskydd. Kan fås med längsgående slits.
EVA: -40oC - +65oC
Id
4,8-47,7 mm
PE: -40oC - +90oC
PP: -40oC - +130oC
Längd
PA6: -40oC - +140oC
100 m

VA lätt och smidig PVC-slang
med invändig PVC-belagd stålspiral.
Temp
Längd
o
o
-10 C - +70 C 10 m

Temp
o
o
-50 C - +60 C

Temp
o
o
-15 C-+50 C

FL flexibel kabelskyddsslang.
Lätt och flexibel med goda kemiska
egenskaper*. Färg svart eller silver.

Längd
Id
se produktblad 25-63 mm

ASL flexibel PVC-slang med PVC-spiral.
Färg grå, blå eller svart.
Längd
se produktblad

Id
20-127 mm

SKYDDSSLANG

PVC FLAT
AVT flatrullad stark och smidig PVC-slang.
Temp
o
o
-10 C-+50 C

Id
25-203 mm

Längd
50/ 100 m

Id
25-203 mm

PROTECTO slitstark, lätt och flexibel slang
i polyesterväv. God nötningsbeständighet,
resistent mot olja, bränsle och kemikalier*.
Temp
o
o
-30 C-+80 C

Längd
100 m

Id
25-150 mm

FLEXCO flatrullad, smidig, lätt och flexibel
slang i nitril- och syntetgummi med
polyesterarmering. Utvändigt oljebeständig
och försedd med längsgående räfflor.
Mycket goda ozon- och åldringsegenskaper.

PROTECTO/PU polyesterväv belagd med
ett tunnt lager röd PU på utsidan som
skydd mot smuts.

Temp
o
o
-20 C - +80 C

Temp
o
o
-30 C - +45 C

Längd
Id
se produktblad 19-250 mm

SKYDDSSLANG NYLON

Längd
100 m

Id
38-150 mm

SKYDDSSLANG SYNTETISKT GUMMI

TEXsleeve tillverkad av nylonfiber
specialbehandlad för att pressa ur all luft,
vilket ger en kompakt stark slang som
forfarande är väldigt smidig. Lämplig för
hydraulslangar, tryckluftsslangar, kablar
och vajrar. Skyddar mot oljeläckage och
har även god brandbeständighet.
(Godkänd enligt MSHA)

PROTECTO/R flatrullad skyddsslang i
polyesterväv, utvändigt syntetiskt
oljebeständigt gummi. Godstjocklek 8 mm.
God nötnings och åldringsbeständighet.
Levereras med invändig dragtråd.
Lämplig för skydd av kablar, vajrar, kedjor,
rep och hydraulslangar.

Temp
o
o
-40 C - +100 C

Temp
Längd
o
o
-30 C - +45 C 60 m

Längd
100 m

Id
17-127 mm

Id
38-75 mm

SKYDDSSLANG BRAND
SHILTEK Skyddsslang för skydd av
slangar/kablar mot brand & glödande stänk.
Även lämplig för att för att isolera heta
metalldelar, vilket minskar riksen för
brännskador. Lämplig för användning
inom flyg-, fordons, pappers, glas, gruv
och stålindustrin.
Temp
o
o
-35 C - +100 C

Längd
40 m
20/40 m

Id
13-60 mm
168 mm
*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material

R
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VITVAROR
TORKSKÅP & TORKTUMLARE
PXO en mycket lätt och flexibel slang för
transport av varm och fuktig luft från
torkskåp och torktumlare. PVC-folieslang
med helinbäddad fjäderstålspiral.
Kan fås i hygienisk PE (PXE).
PXE slangen kan även fås antibakteriellt
behandlad.

Temp
o
o
-10 C - +70 C

Längd
6m

TILLBEHÖR TORK
FÄSTRAM för slang till köksfläktar,
torkskåp och torktumlare.

DRAGAVBROTT för anslutning av slang
från torkskåp/torktumlare till kanal.

Id
63-203 mm

Id
80-160 mm

o

KYLMEDIA

VÄTSKOR EPDM 120 C

505 för transport av kylmedia.
Polyesterarmering, ytter- och innertub av
EPDM
505 H dornbyggd kylarslang för större dim.
Även lämplig som industrivattenslang
Ytter- och innertub av EPDM.
Armering av nylonväv och
dubbla stålspiraler.

Slang i EPDM för transport av kallt och
varmt vatten samt ett flertal vätskor*
Kvalitetsslang för industri och jordbuk.

Temp
Längd
o
o
-50oC - +120oC 25 m
505
505 H -40 C - +120 C 40 m

Id
10-25 mm
20-254 mm

A.tryck: 10 bar

S.tryck: 30 bar

531 mindre dimensioner
530 dornbyggd för större dimensioner
Temp
Längd
o
o
531 -50oC - +120oC 50 m
530 -40 C - +120 C 40 m

Id
10-25 mm
13-110 mm

TVÄTT- & DISKMASKIN

STRETCHSLANG

Utloppsslang med anslutningsnipplar
PPR med raka anslutningsnipplar
PP en rak och en böjd anslutningsnippel

En stretchbar slang i PP som tack vare sin
flexibilitet kan fungera som en universalslang
vid installationer.
Kan böjas och stannar i böjt läge.
STRETCH UTLOPP PPS

Längd
Temp
o
o
-40 C - +150 C 0,5/1,0/1,5/
2/ 2,5/ 3 m

Id
19 & 21 mm

SLANGHÅLLARE
I polypropylene

Temp
o
max + 95 C

Id
19 & 21 mm

STRETCH VASK används för anslutning
mellan avlopp och vask. Anslutning i plast
eller metall 11/4” & 11/2”

Tempo
+180 C

Temp
o
o
-10 C - + 95 C

INLOPPSSLANG

Längd
30-80 cm

Id
32 & 38 mm

FLEXIBEL KRANANSLUTNING

Slang i PEX till disk-, tvättmaskin etc.
IN- PEXO en billig oarmerad PEX slang
med 3/4” anslutning.
IN-PEX nya generationenens inloppslang,
en flexibel armerad PEX slang med 3/4”
anslutning.
IN-PVC flexibel PVC slang finns
för temp +25 eller +90 grader C.
IN-PEXO
IN- PEX
IN25-PVC
IN90-PVC

Längd
2/ 4 m

Temp
Id
-100ooC - +120ooC 6 mm
-100oC - +120oC 6 mm
- 40oC - + 25oC 10 mm
- 40 C - + 90 C 10 mm

Flätad rostfri slang med innertub i PEX,
för krananslutning.

Temp o
max 90 C

Längd
30-37 cm

PACKNINGAR

GUMMILISTER

Packningar
- Fiberpackningar
- EPDM-gummi
- Silikon-gummi
- Cellgummi

Brett sortiment av tätningslister i olika
material för tätning mot damm, vatten, ljud
och drag samt för glasmontering.

Id+tjocklek
Valfri
*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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POOL & SANITET
POOLSLANG

FLYTSLANG

POOL lämplig till bubbelbadkar, stark och
flexibel med slät in- och utsida.

FL-POOL för tvättsystemen i pooler.
EVA-slang med innerspiral i EVA.
Extremt lätt och flytande,
levereras komplett med anslutningsmuffar.

Temp
o
o
-5 C - +50 C

Längd
25 m

Yd
20-63 mm

Längd
Temp
o
o
-25 C - +60 C 8/ 12/ 15m

Id
38 mm

Yd
46 mm

SUG & PUMPSLANG

SUG & PUMPSLANG

AT stark och smidig PVC-slang
med vit PVC-spiral. Sug- och tryckslang för vatten.

ATM transparent PVC-slang med
vit PVC-spiral.
Id 40 mm A.tryck: 5 bar, vakuum 70 %.

A.tryck: 10-2 bar beroende på dim,
(32 mm 6 bar)
Temp
o
o
-10 C - +50 C

Längd
50 m
30 m
20 m

Id
19/ 76/ 102mm
90 mm
125-150 mm

Temp
o
o
-10 C - +50 C

Längd
se produktblad

Id
16-150 mm

BACKSPOLNINGSSLANG

TOALETTSLANG

AVT flatrullad PVC-slang för backspolning
av sandfiltret till avloppsbrunn.
A.tryck: 4 bar
AVT-S 8 bar

537 diffusionstät slang. Innertub av slät
svart EPDM, textilarmering, ytterhölje
gråvit EPDM. För ventilation i toalettank,
toalettömning.

Temp
AVT -10oC - +50oC
AVT-S -10oC - +60oC

Längd
50/ 100 m
50 m

Id
25-203 mm
25-203 mm

A.tryck: 10 bar
S.tryck:30 bar
Temp
Längd
o
o
-40 C - +120 C 40 m

Id
19-38 mm

GOLVVÄRME VATTEN
PEX femlagrad pex-slang med
innerlager av polyethylene, cross linked
PE-XB. Uppfyller kraven enligt UNI 10954-1.
Kan leverers med skyddande och
isolerande ytterhölje av polyethylene.
Ytterhöljet minskar dessutom risken för
kondens, tjocklek 7 mm.

Temp o
0 - +95 C

Längd
50/ 100m

Id
14-32 mm

R
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SUG & BRAND
TRYCK SLANG
BRANDPOSTSLANG FÖR HEMMET
511 lätt slang för brandposter i hemmet eller
i ladugården, kan även användas som
spolslang. (Uppfyller inte europanormen för
slang för brandposter). 3-lagrad PVC-slang
med korsarmerad polyesterarmering.
Invändig tub: PVC
Utvändig tub: PVC
Armering: Slitstark polyesterväv
A.tryck: 10 bar
Temp
o
o
-20 C - +60 C

Längd
25/ 30 m

BRANDPOSTSLANG
512 en lätt och tålig brandpostslang
Uppfyller kraven enligt: EN 694:2001,
Typ A Klass 2
Testad och godkänd av SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.
Invändig tub: PVC/Nitrilgummi
Utvändig tub: PVC/Nitrilgummi
Armering: Slitstark polyesterväv
A.tryck: 12 bar

Id
12,7 mm

BRANDPOSTSLANG SEMIREGID
HYDTEX formstabil slang, flexibel även
vid låg temperatur, låg friktion och mycket
lätt brandpostslang. Kan fås med vit eller
svart yttertub

Temp
o
o
-20 C - +60 C

Längd
25/ 30 m

Id
19/ 25 mm

BRANDSLANG
ACTION vit smidig och slitstark slang
med slät utsida för låg friktion. Utvändigt
resistent mot ozon och kontakt med oljeprodukter.

Invändig tub: EPDM
Utvändig tub/armering: Slitstark syntetväv
A.tryck: 12 bar
S.tryck 42 bar
Temp
Längd
Id
o
o
-30 C - +70 C 25/ 30 m
19 & 25 mm

Godkänd enligt: DIN 14811, BS 6391:2009 Typ 1
Invändig tub: SBR-syntetiskt gummi vit
vidhäftande NBR-syntetiskt gummi
Utvändig tub/armering: 2 eller 3 lager
varptrådar (beroende på dimension)
A.tryck: 30-15 bar
S.tryck 60-30 bar
Temp
Längd
Id
o
o
-30 C - +80 C 15/ 20/ 30/ 60 m 19-152 mm

BRANDSLANG

BRANDSLANG PU-BELAGD

ACTION/S flourescerande gul, röd eller
orange. Smidig och slitstark slang med slät
utsida för låg friktion. Utvändigt resistent
mot ozon och kontakt med oljeprodukter.

ACTION/C är brandslangen ACTION men
med ett ytterlager av röd PU, vilket skyddar
mot både nötning och smuts.

Uppfyller kraven enligt: DIN EN 694/B klass 5.

Godkänd enligt: DIN 14811, BS 6391:2009 Typ 1
Invändig tub: Svart SBR-syntetisk gummi och
vit vidhäftande NBR-syntetiskt gummi
Utvändig tub/armering: 3 lager varptrådar
A.tryck: 30-15 bar
S.tryck 60-30 bar
Temp
Längd
Id
o
o
-30 C - +80 C 15/ 20/ 30/ 60 m 19-152 mm

TILLBEHÖR BRAND
Brandkopplingar tillverkade enligt
Svensk Standard.
Mässing- eller pressalkopplingar som finns
i diverse utföranden (se produktblad)
Max A.tryck: 20 bar

Godkänd enligt: DIN 14811, BS 6391 Typ 2.

Invändig tub: Svart SBR-syntetiskt gummi och
vit vidhäftande NBR-syntetiskt gummi
Utvändig tub: PU
Armering: Slitstark 2-lagrad polyesterväv
A.tryck: 30-15 bar
S.tryck: 60-30 bar
Temp
Längd
Id
o
o
-30 C - +80 C 15/ 20/ 30/ 60 m 19-152 mm

TILLBEHÖR BRAND
HANDIFIGHTER flera olika fabrikat som
TA och Unifire, lämplig för alla typer av
släckningsinsatser förutom rökdykning.
Kan fås med och utan provnippel
ENHETSSTÅLRÖR med ett eller två
munstycken se produktblad.
Max A.tryck: 20 bar

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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BRAND
BRANDPOST

BRANDPOST MED SVÄNGARM

F19 / F25 Komplett brandpost godkänd
enligt: EN 671-1 Märkt: certifikatnummer,
CE,tillverkningsår och EN 671-1:2001
Pulverlackerad i röd som standard kan
även fås i vitt, grönt eller rostfritt.

F19 SWING / F25 SWING Komplett
brandpost med svängbar arm godkänd
enligt: EN 671-1. Slangrullen levereras
som standard i rött men kan även fås i vitt,
grönt eller rostfritt.

Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt:EN 694+A1
Längd: 25/ 30 m
A.tryck: 12 bar

Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt:EN 694+A1
Längd: 25/ 30 m
A.tryck: 12 bar

BRANDPOST PÅ VAGN

STÅENDE BRANDPOST

F55 Komplett brandpost på vagn, för
inom- och utomhusbruk. Brandpost godkänd enligt: EN 671-1. Brandpost och
vagn pulverlackerad röd (RAL 3002) Vagn
med hårda gummidäck 250 mm i
diameter. Levereras med väder- och UVskydd.

FF Komplett röd brandpost på fot för
inom- och utomhusbruk.
Brandpost godkänd enligt: EN 671-1.
Levereras med väder- och UV-skydd.

BRANDPOSTSKÅP

BRANDPOSTSKÅP DESIGN

FK Komplett brandpostskåp för inomhusbruk i vitt eller rött rostskyddsbehandlat och
epoxilackerat stål. Kan även fås i blankt
eller matt rosfritt stål. Levereras med
ståldörr eller 4 mm glasdörr. Kan fås med
plats för kompletterande liggande eller
stående 6 kg pulversläckare ABC.
Slangrulle 270o swing-arm.

FKD Komplett brandpostskåp för
inomhusbruk med dörr i 4 mm glas i
svart, vitt eller frostat. Går även att få med
svart stålram och genomskinligt glas.
Kan fås med plats för kompletterande
6 kg pulversläckare ABC.
Slangrulle 270o swing-arm.

Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt:EN 694+A1
Längd: 40/ 60 m
A.tryck: 12 bar

Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt:EN 694+A1
Längd: 20/ 25/ 30 m A.tryck: 12 bar

Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt: EN 694+A1
Längd: 15/ 20/ 25/ 30 m
A.tryck: 12 bar

Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt:EN 694+A1
Längd: 20/ 25/ 30 m A.tryck: 12 bar

GOLVSTÅENDE BRANDSKÅP
FDF Komplett brandskåp på fot.
Designat för att pryda sin plats i t.ex
gallerian. Skåp och fot i rostfritt stål med
4 plexiglasdörrar. Plats för brandsläckare
med kapacitet på 6 kg. Röd brandpost på
270o svängarm, godkänd enligt: EN 671-1.
Slang: 1” eller 3/4” slang i PVC/Nitril
uppfyller kraven enligt:EN 694+A1
Längd: 20/ 30 /40 m
A.tryck: 12 bar

SUG & TRYCK SLANG
R
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GUMMIPRODUKTER
PACKNINGAR & LISTER
Packningar och lister i NBR, NR, FPM,
EPDM, MQ eller PTFE.

Gummistropp

Gummispännare T
Gummispännare stege

270

290

Gummispännare för fastsättning av
fordonskapell och liknande.
Gummistropp för skidhållare.
Kan fås i EPDM eller NR
EPDM bäst åldringsbeständighet och
låg avfärgningsrisk.
NR bäst elastiska egenskaper.

Fästknopp

PACKNING VENTILATION

CELLGUMMILISTER

PROFIL gummipackningar i EPDM
för tätning av spirorör 80-800 mm

Brett sortiment av cellgummilister
EPDM. D-, P-, I-, U-, ISO- och E-profil
standard. Kan fås kundanpassade.

O-RINGAR

GUMMILISTER

Kan fås i valfria dimensioner i kvalitet
NBR, NR, FPM, EPDM, MQ eller PTFE.

Brett sortiment av tätningslister i olika
material för tätning mot damm, vatten, ljud
och drag samt för glasmontering.

FORMGUMMIDETALJER

VIBRATIONSDÄMPARE

Vi kan erbjuda gummidetaljer för små och
stora serier i en mängd olika
gummimaterial med och utan
metallkomponenter.

Cylindriska dämpare från 8-200 mm. Tillverkas som standard i NR-gummi i Shore
55 + 5o(kan även fås i NBR, EPDM eller
silicon samt i Shore 35-90o)
Metalldelarna är förzinkade. Även
kundspecifika dämpare kan tas fram.

R
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GUMMISPÄNNARE

Gummispännare kombi

HYDAB
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FORDON olje- kylar- & bensinslang
BENSINSLANG PVC

BENSINSLANG GUMMI

Transparent PVC-slang för icke aromatiska
hydrocarboner, oljor och bensin.
RET/F tål både sug & tryck.

525 tunn oarmerad slang i NBR- gummi.
Även lämplig för spolarvätska
A.tryck: 5 bar

S.tryck: 15 bar

A.tryck: 20 bar

S.tryck: 60 bar

A.tryck: 20-8 bar, 10 mm 20 bar
S.tryck 60-24 bar

524 in- och utvändig tub av NBR-gummi

REO/F oarmerad slang för lättare applikationer

526 invändig tub av NBR-gummi,
utvändig tub CR-gummi.

Temp
o
o
RET/F -15oC - +60oC
REO/F -15 C - +50 C

Längd
50/ 100 m
100 m

Flambeständig enligt ISO 7840 A1 eller A2.
A.tryck: 10 bar
S.tryck: 30 bar
Temp
Längd
Id
o
o
525 -40oC - +100oC 60 m
3-5 mm
524, 526 -40 C - +100 C 60 m
5,4-25 mm

Id
4-12,5 mm
4-16,0 mm

BRÄNSLETRANSPORT -40OC

DIESELSLANG

MES/ICE extremt smidig och flexibel
slang även vid mycket låg temperatur.
Termoplastisk slang med hård PVCspiral med anti-shock. Kan även fås med
längsgående kopparfläta (OIL)

510 tålig gummislang i SBR, för tryckluft,
vatten och diesel* Armering i slitstark
polyester A.tryck: 15-20 bar
Temp
o
o
-30 C - +95 C

SPOLARVÄTSKA

Id 51 mm: A.tryck 5 bar, vakuum: 90
Temp
o
o
-40 C - +50 C

Längd
50 m
25 m
20 m

Temp
o
o
-10 C - +60 C

S.tryck: 45 bar

505 H slät slang för större dimensioner,
textilarmering och stålspiral. A.tryck: 10 bar
505 V veckad EPDM-slang med invändig
stålspiral och försedd med muffar.

Gummistropp

420 böj i silikon av vinylmethylkvalité med
tre lager polyesterväv

Temp
o
o
-50 C-+180 C

Slang
200
700
900
950

Id
13-25 mm
20-254 mm
38-51 mm

KYLARSLANG BÖJ
Längd
150x150 mm

Id
6-100 mm

Längd
150x150 mm

Id
6-100 mm

BÖJ EPDM kundanpassas efter önskemål.
Temp
Id
o
o
-40 C - +120 C 13-19 mm

BANDSLANGKLÄMMA TEMP
Specialutformade bandslangklämmor
för att kunna bibehålla trycket, vid
temperaturförändringar.
SUT rostfritt band och hus (AISI 301ss/304ss)
Förzinkad skruv, kan även fås rostfri.
SUPT rostfritt band och brygga (AISI 430)
Skruv 8.8 gradigt stål övriga komponenter
rostfritt stål (AISI 304)
Bandbredd
SUT 18-28 mm
SUPT 15,8 mm

Id
26-219 mm
17-252 mm

Id
2-50 mm

Gummispännare T
Gummispännare stege

270

200 rak silikonslang (VMQ) med tre lager
textilinlägg av Nomex. Finns även med
rostfri spiral 700 dvs slangen kinkar ej.
900 rak silikonslang med oljebeständig
innertub (FVMQ), utvändig tub (FMQ).
Texiltinlägg av Nomex.
950 rak slang i FVMQ/FMQ med 1-6 stålvajrar
Temp
o
o
-60oC - +180oC
-50 C - +180 C
o
o
-50oC - +200oC
-50 C - +200 C

Längd
1-4 m
1-4 m
1-4 m
1-4 m

Id
6-100 mm
6-100 mm
6-100 mm
50-114 mm

GUMMISPÄNNARE

Gummispännare kombi

920 böj i silikon med oljebeständig
innertub (FVMQ), utvändig tub (FMQ).
Texiltinlägg av Nomex.
Temp
o
o
-50 C - +180 C

Längd
se produktblad

KYLARSLANG

EPDM-slang för transport av kylmedia i
t.ex. bilar, bussar och lastbilar.
505 slät slang med textilarmering.

Temp
Längd
o
o
505 -50oC - +120oC 25 m
505H -40oC - +120oC 40 m
505V -40 C - +120 C

Id
6-25 mm

REO oarmerad PVC-slang beständig mot
svaga saltlösningar, alkalier, olja och
diesel.

Id
51-76 mm
102 mm
127 mm

BILVÄRME & RADIATORSLANG

A.tryck: 15 bar

Längd
50 m

290

Gummispännare för fastsättning av
fordonskapell och liknande.
Gummistropp för skidhållare.
Kan fås i EPDM eller NR
EPDM bäst åldringsbeständighet och
låg avfärgningsrisk.
NR bäst elastiska egenskaper.

Fästknopp

FJÄDERKLÄMMA
FJ flexibel klämma i kromaterat
stål för anslutning av lättare slangar.
Id
FJP platt fjäderklämma.

FJ
7,3-20,6 mm
FJP 5,5-56,5 mm

SUPERKLÄMMA

SUP band i rostfritt stål (AISI-430), zinkpläterad skruv. Finns även med rostfri skruv
(RUP)
Bandbredd
18-28 mm

Id
17-252 mm

R
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AVGAS
AVGASSLANG 130OC

AVGASSLANG 150OC

KLIMAFLEX SA flexibel slang
för utsug av bilavgaser, ånga
och lättare partiklar. Konstruktion
av termoplastisk gummi med
inbäddad spiral av fjäderstål.
Oljebeständig, axiellt hoptryckbar 3:1.
Lämplig som Takslang.

KLIMAFLEX TBRT flexibel tvålagrad
nätarmerad slang i termoplastisk
gummi med fjäderstålspiral.
God beständighet mot olja och UV.
Lämplig som Nedslang.

Längd
20 m

Temp
o
o
-40 C-+130 C

Id
51-305 mm

AVGASSLANG GUMMI
759 H Slitslang i gummi som är en

slitstark lätt, flexibel och oljebeständig

gummislang.

Temp
o
o
-40 C-+150 C

Längd
6, 10 m

Id
25-102 mm

UPPRULLARE
Lämpliga för upprullare för utsug av
bilavgaser, rök, heta och korrosiva gaser.
EPDM-belagd polyesterväv.
PY utvändigt belagd nylonspiral överkörbar
FLE utvändigt belagd belagd stålsprial
Lämpliga som slitslang.

Temp
o
o
-25 C-+100 C

Id
38-80 mm

Längd
valfri

Längd
10 m

Id
51-200 mm

RULLFLEX 200oC/300oC/400oC

CLIP-SLANG 300o- 1100oC

Slang lämplig för upprullare, lämplig för
applikationer med höga temperaturer
såsom gasbussar. Hypalonbaserad väv
sammansatt i en stomme av stål. Stommen
är belagd med plast för att inte repa
fordonets lack.

Slang som tål extrem värme och därför
lämplig inom flyg- och fordonsindustrin för
hetluft och avgaser. Specialbehandlad väv
mekansikt fastsatt i en stomme av stål.

-30ooC-+200ooC
-30oC-+300oC
-30 C-+400 C

RULL
RULL-3
RULL-4

Längd
10 m

Id
51-203 mm

GLAS-300
GLAS-450
GLAS2-650
GLAS-1100

-60oC- +300oC
-20oC- +450oC
-20oC- +650oC
-20oC- +1100oC
Längd
max 10 m

Id
50-900 mm

METALLSLANG

AVGASRULLE

METALL lämplig för transport av rök och
gaser. Polygonslang i lindad hakprofil av
galvaniserat stål (DIN1.0226)
tätad med gummipackning ( 60oC),
bomullspackning (120oC), eller keramisk
garnpackning 400oC. Kan även fås i
rostfritt stål med keramisk packning (600oC)

AVG finns i bredd 650/1000/1250.
Mekanisk upprullningsmekanism och
spärranordning. För ø75-150 mm slang

Längd
10 m
5m

Id
20-300 mm
315-400 mm

AVGAS/RÖRKLÄMMA
U-klämma i galvaniserat stål med M8
eller M10 skruv.
Finns även i rostfritt utförande UR eller
syrafast US
Id

25-208 mm

TILLBEHÖR

BANDSLANGKLÄMMA

AVGASMUNSTYCKEN finns i
diverse modeller och utföranden
se produktblad

BA med galvaniserat stålband, rostfri
spårskruv med 7 mm sexkantshuvud. Finns
även helt i syrafast stål (BAS).
SUP kraftig slangklämma med band i
rostfritt stål (AISI-430), Zink-pläterad skruv.
Finns även med rostfri skruv (RUP).
BAT specialutformad för att kunna
bibehålla trycket vid temperaturförändingar.

CLIP-R för anslutning av slangarna
FLE, PY, GLAS eller RULL.
Band av galvaniserat stål.

Id
38-500 mm

GKR gummiklämma i AISI 304 rostfrittstål
Id
5-40 mm

R
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Temp
o
o
-40 C-+200 C

HYDAB

Bandbredd
BA
9-12 mm
SUP 18-28 mm
BAT 12,2 mm

Id
8-307 mm
17-252 mm
27-126 mm

HETLUFT & ÅNGA
CLIP-SLANG KEMI

CLIP-SLANG KEMI+FDA 250oC

o

PE-085 tål 85 C , tillverkad i PE, för utsug
av damm, kemikalier* och som
vakuumslang vid asbestsanering, etc.
HYP-170 tål 170oC, hypalonbelagd
polyesterväv för utsug av kemikalier*.
Lämplig att användas inom metallbearbetningsindustrin.
Längd
PE 3-10 m
HYP 3 -10 m

Id
50-900 mm
40-900 mm

TE-250 glasfiberväv belagd med teflon på
båda sidor, för utsug inom livsmedels
industrin enligt FDA 21 CFR 177.1550.
Även lämplig vid aggresiva medier som
färgdimma, lack- och lösningsmedel.
Kan även fås med varierande ytter- och
innerlager, samt i Antistatiskt
utförande <106 Ohm.
Längd
Temp
-150oC-+250oC 3-10 m

Id
40-900 mm

HETLUFT 100oC-300oC

CLIP-SLANG 300oC-1100oC

Tygslangar med fjäderstålspiral och
sprialfria ändar (Kan fås i påse & isolerade)
SPIRAFLEX 6001 -20oC - +100oC
PVC- belagd polyester- eller nylonäv.
SPIRAFLEX 6013 -40oC - +130oC
1-lager PVC-belagd neoprenväv
SPIRAFLEX 6018 -55oC - +180oC
1-lager hypalonbelagd polyesterväv
SPIRAFLEX 6003 -80oC - +300oC
1-lager silikonbelagd glasfiberväv.

Slang som tål extrem värme och därför
lämplig inom flyg-, fordonsindustrin för hetluft
och avgaser. Specialbehandlad väv
mekansikt fastsatt i en stomme av stål.

METALLSLANG

ÅNGA & HETLUFT 130oC

METALL lämplig för transport av rök och
gaser. Polygonslang i lindad hakprofil av
galvaniserat stål (DIN1.0226)
tätad med gummipackning ( 60oC),
bomullspackning (120oC), eller keramisk
garnpackning 400oC. Kan även fås i
rostfritt stål med keramisk packning (600oC)

KLIMAFLEX SA Flexibel slang
för utsug av ånga. Lämplig på
utsugningsarmar och torkmaskiner.
Konstruktion av termoplastisk gummi med
inbäddad spiral av fjäderstål.

Längd
7,6/ 10 m

Längd
10 m
5m

Id
102-1000 mm

Id
20-300 mm
315-400 mm

GLAS-300
300oC
GLAS-450
450oC
GLAS2-650 650oC
GLAS-1100 1100oC
Längd
3-10 m

Temp
Längd
o
o
-40 C - +130 C 20 m

Id
50-900 mm

Id
51-305 mm

ÅNGA & HETLUFT 135oC

ÅNGA & HETLUFT 250oC

Tillverkad av neoprenbelagd glasfiberväv
med stålspiral. Lämplig för utsug av varm
eller kall luft, ångor och gaser.

Tillverkad av silikonbelagd glasfiberväv
med stålspiral. Lämplig för utsug av varm
och kall luft, ångor och gaser

2010 enkellagrad
3010 dubbellagrad (för fuktig luft)

2060 enkellagrad
3060 dubellagrad (för fuktig luft)

Temp
Längd
o
o
-55 C - +135 C 4 m

Temp
Längd
o
o
-80 C - +250 C 4 m

Id
13-305 mm

Id
13-305 mm

ÅNGA & HETLUFT 250oC
KLIMAFLEX CSI lämplig för transport av
varm eller kall luft. 3-lager aluminiumfolie
och 1-lager polyester med fjäderstålspiral.
Certifierad enligt EN 13180.
Kan även fås GREENGUARD-certifierad.
KLIMAFLEX CSI/GEEN Slangen har
genomgått rigorösa tester och uppfyller
ytterst stränga utsläppsgränser (Greenguard
Gould ) gällande ämnen som kan avges från
slang till omgivande luft.
Temp
o
o
-30 C - +250 C

Längd
10 m

Id
40-800 mm

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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VENTILATION
ALFO KANALTÄTNING

KANALTÄTNING 750oC

ALFO typgodkänd för tätning av befintliga
ventilationskanaler med övertryck.
Uppfyller täthetsklass D.
Kanalen ska endast användas vid självdrag.
(Installation bör endast utföras efter
genomförd utbildning)

KLIMAFLEX FE typgodkänd slang
för reperation av befintlig ventilationskanal.
Anslutning mellan don och befintlig kanal.
Tål hög temperatur. Aluminiumpläterat
korrugerat bandstål.

Temp
Längd
Id
o
o
-30 C - +150 C se produktblad 160-400 mm

SPISFLÄKT/ IMKANAL 80-150

Temp
o
max + 700 C

o

KLIMAFLEX SC typgodkänd för anslutning
mellan spisfläkt och imkanal. God resistens
mot kemikalier* PVC-belagd väv med
invändig PVC- belagd stålpiral.
KLIMAFLEX KD typgodkänd lätt och
flexibel, för anslutning mellan spisfläkt och
imkanal. Aluminiumfolie-, polyester-slang
med ytterhölje i grå eller svart PVC.
Helinbäddad fjäderstålspiral.

Temp
Längd
o
o
SC -30 C - +80 C 6 m
o
o
KD -30 C - +150 C 6/ 10 m

Längd
2/ 25 m

Id
63-200mm

SPISFLÄKT/ IMKANAL 250oC
ALU-K typgodkänd lätt och flexibel slang
för anslutning mellan spisfläkt och imkanal.
Utdragbar korrugerad aluminiumslang
försedd med muffar.
Id
Längd
Temp
o
max +250 C 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 3 m 80-315 mm

ALU-D typgodkänd lätt och flexibel slang
för anslutning mellan spisfläkt och imkanal.
Utdragbar korrugerad aluminiumslang.
Temp
o
max +250 C

Längd
3m

Id
80-315 mm

VENTILATION 50oC

VENTILATION 70oC

ULS Kraftig PVC-slang med PVC-spiral.

Slang för damm lättare spån, luft, rök, gas
och vätska. Enkellagradade smidiga PVCslangar, med invändigt belagd stålspiral.

ASL flexibel PVC-slang med
PVC spiral för pelletstransport.
Uppfyller kraven enlig UL-94 V-0
Kan fås blå, svart och grå.

VA 0,25-0,30 mm godstjocklek.
VAS1 0,50-0,55 mm godstjocklek,
VAS2 0,50-0,55 godstjocklek hårdare
än VAS 1

Temp
o
o
ULS - 5oC - +50oC
ASL -15 C - +50 C

Längd
se produktblad
se produktblad

Temp
o
o
VA
-10 C - +70 C
VAS1 -10oC - +70oC
o
VAS2 -10 C - +70oC

Längd
se produktblad
se produktblad
se produktblad

Id
25-203 mm
25-102 mm
25-102 mm

VENTILATION/ UTSUG 90oC

VENTILATION 100o-300oC

PU/M transparent polyesterbaserad
polyuretanslang 0,4 mm godstjocklek, med
helinbäddad kopparbelagd fjäderstålspiral.
Finns även med tjockare gods, för en slätare
och tåligare slang.
A/TS för utsug av rök, gaser, ångor och
damm. God resistens mot kemikalier. PVCbelagd polyamid med helinbäddad kraftig
fjäderstålspiral. Finns blå, svart och vit.

Tygslangar med fjäderstålspiral och
spiralfria ändar.(Kan fås i påse & isolerad)
SPIRAFLEX 6001 -20oC - +100oC
PVC- belagd polyester- eller nylonväv.
SPIRAFLEX 6013 -40oC - +130oC
1-lager neoprenväv
SPIRAFLEX 6018 -55oC - +180oC
1-lager hypalonbelagd polyesterväv
SPIRAFLEX 6003 -80oC - +300oC
1-lager silikonbelagd glasfiberväv.

Temp
o
o
PU/M -40oC-+90oC
-10 C-+90 C
TS

Längd
6m
6m

Längd
7,6/ 10 m

Id
102-1000 mm

VENTILATION 250oC

STÄLLBAR UTSUGSSLANG

KLIMAFLEX CSI lämplig för transport av
varm och kall luft. 3-lager aluminiumfolie
och 1-lager polyester med fjäderstålspiral.
Certifierad enligt EN 13180.
Kan även fås GREENGUARD-certifierad
KLIMAFLEX CSI/G En slang som har
genomgått rigorösa tester och uppfyller
ytterst stränga utsläppsgränser (Greenguard
Gold ) gällande ämnen som kan avges från
slang till omgivande luft.

PLASTIROLL ställbar slang för utsug av
gas, rök, och damm. Grå som standard
finns även i svart. Finns även i konduktiv
<104 eller antistatisk <108 då alltid svart.

Temp
o
o
-30 C - +250 C

Längd
10 m

Temp
o
o
-20 C - +80 C

Längd
5m

Id
32-210 mm

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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VENTILATION
KONDENS/ LJUDDÄMPNING

LJUDDÄMPNING

SC/I PVC belagd väv med invändig
PVC- belagd stålspiral. Isolering: 25 mm
glasull,alt. 50 mm glasull, eller 25 mm vit
polyesterisolering. Ytterlager i PE.

CSI/I slang i trelagrad aluminium
med 2 lager polyester, isolerad med 25 mm
glasull. Utvändig strumpa1-lager
aluminium och 2-lager polyester.

Temp
o
o
-30 C - +80 C

Längd
6m

Id
82-508 mm

CSI/G/I GREENGUARD-certifierad
slang och isolering. För en bättre
inomhusluft utan onödiga kemikalier.
Temp
o
-30 C - +250

Längd
10 m

Id
80-800 mm

KLIMAFLEX KONDENS/ LJUDDÄMPNING

Temp
Längd
o
o
-30 C - +150 C 10 m

Id
52-800 mm

LJUDDÄMPNING/ KONDENS

ALUT perforerat aluminiumrör inklätt med
25 mm mineralull, för ljuddämpning i tilloch frånluftssystem. Kan fås med ytterhölje
i PE som standard eller aluminiumhölje.
Båda ändar försedda med muffar för tät och
enkel installation.
ALUT/K har ej perforerat rör lämplig för
ventilationskanaler med krav på termisk
isolering eller kondensskydd.

ALU-K/ISO 25 mm glasullsisolerad dubbel
aluminiumslang för kondensskydd i
ventilation- och pannsystem.

Temp
o
max +150 C

Temp
Längd
o
o
-25 C- + 250 C 1 m

Längd
0,6 m, 1,2 m

Id
80-315 mm

TORKSKÅP/ TORKTUMLARE
PXO mycket lätt och flexibel slang för
transport av varm och fuktig luft från
torkskåp och torktumlare. PVC-slang med
helinbäddad fjäderstålspiral.
Temp
o
o
-10 C-+70 C

Längd
6m

Id
63-203 mm

PXE slang i PE som är mer hygienisk än
PVC, kan även fås antibakteriellt
behandlad. Kan även fås isolerad
(PXE/ISO) för kondensskydd.

Temp
o
o
-20 C-+80 C

Längd
10 m

Id
80-508 mm

ISOLERSTRUMPA
Diffusionstät isolerstrumpa för kondensskydd och ljuddämpning. Överdrag med
PE eller aluminium
STR 25 alt. 50 mm mineralull.
STR G Miljövänlig isolerstrumpa
Glasullsisolering: Tillverkad av 80%
återvunnet glas, naturligt brun färg utan
färgämnen, akryler och blekmedel.
Bindemedel fri från formaldehyd och urea.

Temp
o
o
PE -30 C- + 90 oC
AL -30 C- + 150 C

Längd
2/ 4 m
2/ 4 m

FRÅNLUFTSDON

SJÄLVDRAG

LK ventil i vitlackerad plåt med fästram
VEF plastventil med fästram

FLX ventil i vitlackerad plåt.
Ventil inklusive fästram
med bajonettfattning

TILLUFTSDON
KE ventil i vitlackerad plåt med fästram
VST plastventil med fästram
Id
80-200 mm

Id
80-500 mm

Id
80-200 mm

JETDYSDON
JL ventil i vitlackerad aluminium.
För publika lokaler med stor
rumsvolym.

Id
se produktblad

YTTERVÄGGSGALLER

FÄSTRAM

US-AV galler i aluminium för in- och utblås
av luft.

KKL av galvaniserad stålplåt .
Används tillsammans med våra ventiler i
spirokanaler, kan fås med eller utan
gummipackning.

Id
80-200 mm

Galler med regnskydd för in- och utblås
av luft.
US/B/-V i vitlackerad aluminium
US/B
i rostfritt stål
Id

100-200 mm

Temp
i.u.

Bredd
i.u.

Id
80-200 mm

R
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VENTILATION
TILLBEHÖR TORK

SKARVMUFF

FÄSTRAM för slang till köksfläktar,
torkskåp och torktumlare.

NP för skarvning av slangar

DRAGAVBROTT för anslutning av slang
från torkskåp/torktumlare till kanal.

Id
80-160 mm

NIPPEL

Id
80-315 mm

PLNP för skarvning av ventilationskanaler,
försedd med tätande gummilist.

REDUKTION

Id
80-315 mm

RE för skarvning av ventilationskanaler av olika dimensioner. Id
80-250 mm
Kan fås i valfri storlek.

ANTIRETURSPJÄLL

IRISSPJÄLL

ARE backspjäll för anslutning av cirkulär
kanal. Kan användas som kallrasskydd.

IRS för reglering av luftflödet i runda
ventilationskanaler.
Uppfyller täthetsklass D

Id
80-400 mm

ARE/R backspjäll för anslutning i mitten av
cirkulär kanal. Kan användas som
kallrasskydd.
Id
80-160 mm

Id
80-800 mm

ATLAS SPJÄLLBOX

STOSBAND

SPJ möjliggör kombination av
individuellt forcerad köksventilation, med
bibehållen självdragsfunktion, då
köksfläkten är avstängd.

MS flexibel svårantändlig anslutning för
ventilationskanaler. Hjälper till att undvika
vibrationstransmissoner och bidrar till
reducerad ljudnivå i systemet. För material
se produktblad

Längd
Temp
o
o
-30 C - + 260 C 25 m

GUMMIPACKNINGAR

PROFIL formsprutad gummipackningar i
EPDM för tätning av spirorör

Temp
o
o
-50 C- + 120 C

NEMO SLANGKLÄMMA

TRÅDSLANGKLÄMMA

För anslutning av lättare ventilationsslangar

Förzinkad trådslangklämma med dubbla
trådringar (kan även fås i rostfritt)

1000 band i rostfritt, lås i elförzinkat stål.
2000 band och lås i rostfritt stål
3000 band och lås i elförzinkat stål.
Id
25-650 mm

Id
11-210 mm

SNABBSLANGKLÄMMA

DUE-30 Rostfritt band i 30 m för valfri
dimension. Lås i kartong om 50 st galvat
eller rostfritt hus.
DUE- 5 m rostfritt 9 mm band, med 10 st
galvade hus (ej på plastrulle)

R klämma för anslutning av
lättare ventilationsslangar.

UPPHÄNGNING SPIRORÖR

TEJP

RK galvad klämma eller rostfri RKR

AF 682 slät oarmerad aluminium
75 mm bred, 40 m/rulle
SF 682 silvertejp 50 m /rulle
VB-15 vulkband 15 m / rulle
SEKI ventilationstejp av PVC
5 alt. 20 meter

Id
50-1250 mm

RKG galvad klämma med gummiinlägg för
viss vibrationsdämpning
Id
50-1250 mm

R
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Id
80-800 mm

HYDAB

Id
125-131 mm

SVETS, GAS & GASOL
SVETSSLANG UTSUG

UTSUG STÄLLBAR SLANG

KLIMAFLEX TS för utsug av rök, gaser,
ångor och damm. God resistens mot
kemikalier. PVC-belagd polyamid med
helinbäddad kraftig fjäderstålspiral. Finns
blå, svart och vit.

PLASTIROLL ställbar slang för utsug av
gas, rök, och damm. Grå som standard
finns även i svart. Finns även i konduktiv
<104 eller antistatisk <108 då alltid svart

Längd
Temp
o
o
-10 C - +90 C 6/ 7 m

Temp
o
o
-20 C - +80 C

Id
51-610 mm

Längd
5m

Id
32-200 mm

GASOLSLANG PROPAN

GASSLANG

504 uppfyller kraven EN 559

GAS Gasslang för anslutning till spis med
stadsgas,naturgas eller gasol. Innerslang
av NBR-gummi.
Ytterslang rostfri AISI 304. Nickelpläterade
mässingskopplingar 1/2” honkopplingar

Invändig tub: NBR
Utvändig tub: EPDM
Armering: Polyesterarmering
A.tryck: 20 bar
S.tryck: 60 bar

Temp
o
o
-30 C - +100 C

Längd
50 m

Id
5-10 mm

Längd
1,25 m

Id
8,5 mm

SKYDDSSLANG
SHILTEK Skyddsslang för skydd av
slangar/kablar mot brand & glödande stänk.
Även lämplig för att för att isolera heta
metalldelar, vilket minskar riksen för
brännskador. Lämplig för användning
inom flyg-, fordons, pappers, glas, gruv
och stålindustrin.
Temp
o
o
-35 C - +100 C

R
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Längd
40 m
20/40 m

Id
13-60 mm
168 mm
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SKORSTENSPRODUKTER
SKORSTEN KONDENSSKYDD
STEEL används som kondensskydd
i intakta skorstenar där pannan eldas
med flytande eller gasformiga bränslen.
Tillverkad i ett lager 0,12 mm syrafast
stålband AISI 316.

Temp o
max 850 C

Längd
25/ 50 m

Id
20-200 mm

SKORSTEN REPARATION
STEED för reperation av befintlig rökkanal.
används i första hand för oljeeldning, men
även för ved, kol och pellets. Tillverkad i
två lager 0,12 mm rostfritt stål AISI 316.
STEEDS används vid våt drift
och är av syrafast stål AISI 904

Temp o
max 850 C

Längd
30 m

Id
80-250 mm

ALFO KANALTÄTNING

REDUKTION

ALFO för tätning av befintliga ventilationskanaler med övertryck.
Uppfyller täthetsklass C
Kanalen sätts endast in vid självdrag.
(Installation bör endast utföras efter
genomförd utbildning)

RE för skarvning av ventilationskanaler av olika dimensioner.
Kan fås i valfri storlek.
Id
80-250 mm

SKORSTENSDETALJER
KUL vermikulit 100 l/säck

Temp
o
o
-30 C - +150 C

Id
160-250 mm

TILLUFTSSLANG

BANDSLANGKLÄMMA

KLIMAFLEX KD typgodkänd lätt och
flexibel slang, för anslutning mellan
spisfläkt och imkanal. Ställbar slang i
flerlagrad aluminiumfolie/polyester med
helinbäddad fjäderstålspiral. Ytterhölje i
grå eller svart PVC.

BA klämma i 9-12 mm galvaniserat
stålband, spårskruv med 7 mm i rostfritt
sexkantshuvud. Finns även i syrafast
stålband (BAS).

Temp
o
o
-30 C - +150 C

R
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Längd
20 m

HYDAB

Längd
6/ 10 m

Id
51-508 mm

Bredd
Id
se produktblad 8-307 mm

KEMI
TRYCKSLANG KEMI 20 BAR
PAINT tryckslang i PA resistant mot en rad
kemikalier* förutom klorlösningar.
Antistaiskt vajer i slangen för avjordning.

Temp
o
o
-10 C - +60 C

Längd
25/50/100 m

KYLMEDIA / VARMA & KALLA VÄTSKOR
EPDM-slangar klarar hög temperatur, är
flexibla även vid låg temperatur har god
kemikalie-*, UV- och ozonresistens
Slangar med in- och utvändiga tuber i
EPDM och med slitstark textilarmering
505 A.tryck: 15 bar, S.tryck: 45 bar
531 & 530 A.tryck: 10 bar, S.tryck: 30 bar
Temp
o
o
505 -50oC - +120oC
531 -40oC - +120oC
530 -40 C - +120 C

Id
6-19

Längd
25 m
50 m
40 m

Id
13-25 mm
10-25 mm
13-110 mm

PTFE SLANG

LABORATORIESLANG

PTFE slang med mycket god
kemikalieresitens*. Den låga ytfriktionen,
möjliggör höga flöden och låg risk för
överbelastning. Har en mycket låg
absorptionskoefficient för de flesta vätskor.
Vävnadsvänlig, mycket bra flexibilitet,
är lätt att rengöra, resistent mot UV-ljus,
ozon, syre.

TYGON E3603 klar och flexibel slang för
hantering av oorganiska kemikalier.* Lätt
att rengöra och mycket lämplig som
laboratorieslang.

Temp
Längd
o
o
-70 C - +260 C 50/ 100 m

Temp
Längd
o
o
-50 C - +74 C 15 m

Id
2-40 mm

Id
08-25,4 mm

SILIKON OARMERAD

SILIKON ARMERAD

100 oarmerad FDA godkänd
silikonslang för användning inom
livsmedelsindustrin och medicinsk teknik.
Hårdhet 60+-5, shore A eller efter önskemål.
In och utvändig ofärgad silikon.

150 armerad ofärgad silikonslang,
kan även fås colorerad.
Hårdhet 65+-5, shore A.

Godkänd enligt:FDA

Temp
o
o
-70 C - +225 C

Längd
25/ 50 m
25 m

Godkänd enligt: FDA 21 CFR 177.2600,
BfR XV, KTW/DVGW
A. tryck: 9,3-2,3 bar
S.tryck: 27,9-6,9 bar

Id
2-16 mm
20-25 mm

Temp
Längd
o
o
-60 C - +225 C 10/ 25 m

Id
6,3-31,2 mm

KYLARSLANG

KYLARSLANG BÖJ

200 rak silikonslang för transport
av vatten kemikalier, gas. Silikon
i vinylmethyl kvalité med tre
lager polyesterväv.
700 samma egenskaper som
200 men med rostfri spiral dvs kinkar ej.

420 silikonböj i vinylmethylkvalité
med tre lager polyesterväv.

Slang
200
700

Längd
Temp
o
o
-50oC - +180oC 1-4 m
-50 C - +180 C 1-4 m

Id
6-100 mm
13-110 mm

SILIKON OLJEBESTÄNDIG
Invändigt oljebeständig silikonslang för
montering vid turbon samt anslutning till
intercooler.
900 rak slang utan stålvajer.
950 rak slang med stålvajer 1-6 åsar.
Utvändig tub: VMQ(Vinyl Methyl)
Invändig tub: Silikon FVMQ (Fleur Vinyl Methyl)
Armering: Textilinlägg av Nomex och stålvajer.
Temp
o
o
900 -50oC - +200oC
950 -50 C - +200 C

Längd
1-4 m
1-4 m

Id
6-100 mm
50-114 mm

Längd
Temp
o
o
-50 C - +180 C 150x150 mm

Id
6-100 mm

SILIKONBÖJ OLJEBESTÄNDIG
920 böj i invändigt oljebeständig silikon
med tre lager polyesterväv.

Utvändig tub: VMQ(Vinyl Methyl)
Invändig tub: Silikon FVMQ (Fleur Vinyl Methyl)
Armering: Textilinlägg av Nomex och stålspiral
Längd
Temp
o
o
-50 C - +180 C 150x150 mm

Id
6-100 mm

*Kemikaliebeständighet se kemikalitebell för respektive material
R

HYDAB

29

KEMI
SILIKON ARMERAD

VENTILATION 250oC

160 peroxidhärdad silikonslang FMVQ
armerad med rostfri stålspiral och
textilarmering. Lämplig för sug och tryck
inom livsmedelsindustrin och medicinsk
teknik. Hållbar, lätt och smidig, slät, luktoch smakfri, värmetålig och i livsmedelskvalité enligt FDA 21 CFR-177.2600.
Kan steriliseras med hjälp av Autoklav.

KLIMAFLEX CSI lämplig för transport av
varm och kall luft. 3-lager aluminiumfolie
och 1-lager polyester med fjäderstålspiral.
Certifierad enligt EN 13180.
Kan även fås GREENGUARD-certifierad.

Temp
o
o
-60 C - +200 C

Längd
4m

Id
10-100 mm

Temp
o
o
-30 C - +250 C

Längd
10 m

Id
40-800 mm

UTSUG

SPÅN PU FOLIE 0,55

KLIMAFLEX TS för utsug av rök, gaser,
ångor och damm. God resistens mot
kemikalier. PVC-belagd polyamid med
helinbäddad kraftig fjäderstålspiral. Finns
blå, svart och vit.

PU5 eterbaserad mikrob- & hydrolysbeständig transparent polyuretanslang.
Folieslang med helinbäddad kopparbelagd
fjäderstålspiral. Kan fås i antistatiskt
material <109 Ohm (transparent) eller <103
Ohm (svart).
Godstjocklek: 0,55 mm
Lämplig för spånutsug från träbearbetning,
såsom CNC-maskiner.

Längd
Temp
o
o
-10 C - +90 C 6/ 7 m

Id
51-610 mm

Längd
10 m

Id
51-400 mm

KONDUKTIV FÖR ÅNGOR

ÅNGOR KEMI
o

+
PE-085 tål 85 C , tillverkad i PE, för utsug
av damm, kemikalier*, som vakuumslang
vid asbestsanering, etc.

HYP-170 tål 170oC , hypalonbelagd
polyesterväv för utsug av kemikalier*.
TE-250 tål 250oC, teflonbelagd glasfiberväv
för utsug av färgdimma, lack- och lösningsmedel*. Kan även fås med varierande ytteroch innerlager, samt antistatiskt <106 Ohm
Längd
3 -10 m

Temp
o
o
-40 C-+90 C

Id
50-900 mm

Konduktiv Polythylenslang (PE) för utsug
och blås, lämplig i explosivt riskfyllda
miljöer och för industridammsugning.
Helinbäddad kopparbelagd fjäderstålspiral.
Elektrisk konduktiv <103 Ohm
Uppfyller kraven enligt ATEX /94/9/EG
PE/M 0,4 mm tjock slangvägg
PER 0,75 mm tjock slangvägg, slät
invändigt och mer slitstark än PE/M
Temp
-35oC - +80oC

Längd
10, 20 m

Id
38-500 mm

KONDUKTIV FÖR ÅNGOR

FLATRULLAD ALLROUND

Polyesterbaserad polyuretanslang för
utsug av kemiska ångor*.Med helinbäddad
kopparbelagd stålspiral.
Elektriskt konduktiv <103 Ohm

FLEXCO slitstark allroundslang i Nitril- ,
syntetgummi. God ozon- och kemikalie*åldrings- och oljebeständighet.
Standardfärg svart & röd

PU/M EL Godstjocklek 0,5 mm.
PUR EL Godstjocklek 0,8 mm för mer
slitande material
Temp
o
o
-40 C-+90 C

Längd
10/ 15 m
10 m

Id
38-250 mm
275-500 mm

Uppfyller kraven enligt BS 6391/Typ 3, DIN 1411
Kan fås upp till 150 m
A.tryck: 30-12 bar

Temp
o
o
-30 C-+80 C

Längd
15, 20 & 30 m

Id
19-250 mm

*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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KLÄMMOR
SNABBSLANGKLÄMMA

TRÅDSLANGKLÄMMA

R klämma för anslutning av
lättare ventilationsslangar.

Klämma för anslutning av slangar
för ventialtion.

Id
125-131 mm

Id
11-210 mm

NEMO SLANGKLÄMMA

NEMO DUE

För anslutning av lättare
ventilationsslangar, rostfritt band 1000 &
2000. 3000 har elförzinkat band.
1000 låsmekanism i elförzinkat stål.
2000 låsmekanism i rostfritt stål
3000 låsmekanism i elförzinkat stål.

DUE-30 Används för anslutning av lättare
ventilationsslangar. Rostfritt 9 mm band i
30 m för valfri dimension. Lås i kartong om
50 st galvat eller rostfritt hus.
DUE- 5 m rostfritt 9 mm band, med 10 st
galvade hus

Id
25-650 mm

Id
valfri

BANDSLANGKLÄMMA MINI

BANDSLANGKLÄMMA

BAL bandslangklämma med galvaniserat
band.

BA 9 klämma i galvaniserat stål,
spårskruv med 7 mm sexkantshuvud.
Bandbredd 9 mm.
BAN 9 rostfritt band och galvat hus
BA 12 klämma i galvaniserat stål,
spårskruv med 7 mm sexkantshuvud.

Bandbredd
9 mm

Id
6-34 mm

Bandbredd
BA9 & BAN9 9 mm
12 mm
BA 12

Id
8-310 mm
8-307 mm

BANDSLANGKLÄMMA

SKRUVMEJSEL

BA klämma i 9-12 mm galvaniserat
stålband, rostfri spårskruv med 7 mm sexkantshuvud. Finns även helt i syrafast stål
(BAS) band.

För montering av bandslangklämmor
sexkantshuvud 7 mm. Böjligt skaft för
smidig montering. Skaftet är tillverkat i
dubbel stålspiral. handtag av slagfast plast.
Mejseln är 25 cm lång.

Klämman kan förses med en innerring som
skyddar slangen, lämplig att användas till
exempelvis silikonslangar.
Bandbredd
Id
se produktblad 8-307 mm

BANDSLANGKLÄMMA

DUBBEL BANDKLÄMMA

SUP kraftig bandslangklämma med
band i rostfritt stål (AISI-430), zinkpläterad skruv. Finns även med rostfri
skruv (RUP).

DUP kraftig bandslangklämma i
galvaniserat stål med dubbla skruvar.

Bandbredd
18-28 mm

Id
17-252 mm

Bandbredd
20 mm
24 mm

Id
70-90 mm
90-300 mm

R
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KLÄMMOR
KLÄMMOR
BANDSLANGKLÄMMA TEMP

BANDSLANGKLÄMMA TEMP

BAT rostfri klämma, lämplig att användas
vid temperaturväxlingar, då den behåller
samma tryck.

Specialutformade bandslangklämmor
för att kunna bibehålla trycket, vid
temperaturförändringar.
SUT rostfritt band och hus (AISI 301ss/304ss)
Skruv förzinkad, kan även fås i rostfritt
SUPT rostfritt band och brygga (AISI 430)
Skruv 8.8 gradigt stål övriga komponenter
rostfritt stål (AISI 304)

Bandbredd
12,2 mm

Id
13-126 mm

Bandbredd
15,8 mm
18-28 mm

Id
26-232 mm
17-252 mm

FJÄDERKLÄMMA PLATT

FJÄDERKLÄMMA KLÄM

FJP/MU flexibel slangklämma i för anslutning
av lättare slangar. 51CrV4 material med (VI)
fri zinkbeläggning. Lämplig vId temperaturväxlingar Bandbredd

KF för snabbt montage med mycket
god precision. Tack vare klämmans veck
har klämman en fjädrande funktion och
konstant tryck bibehålls runt slangen.
Rostfritt stål W4 (AISI 304)

12 mm

Id
13,2-74,8

FJP flexibel slangklämma i kromaterat stål
för anslutning av lättare slangar. Lämplig att
använda vid temperaturväxlingar då klämman
behåller trycket
Bandbredd
7-8 mm

Id
6-20 mm

Banbredd
7-8 mm

FJÄDERKLÄMMA

Id
8,5-26,0

FJ flexibel klämma i kromaterat
stål för anslutning av lättare slangar.

Id
7,3-20,6

ÖRONKLÄMMA

GUMMIKLÄMMA

Klämma för montering av tunnare slangar.
ÖR-1 samt ÖK-1 kan fås försedd med innerring -R (ex ÖK-1-9-R).
Innerringen innebär att klämman
sitter tätt runt slangen. Innerringens
avfasade kanter skyddar även slangen så
den inte kläms under montering.
ÖK-1 ett öra
ÖK-2 två öron
Id
ÖR-rostfri
7-46 mm

GK för upphängning av rör och
slangar. Klämmans konstruktion
är vibrationsdämpande. Av
varmförzinkat stål överdragen
med EPDM gummi.
Hålstorlek 5.3, 6.4 och 8.4 mm
GKR Rostfritt stål för marina
applikationer.

UPPHÄNGNING SPIRORÖR

SNABBKLÄMMA KLÄM

RK galvad klämma eller rostfri RKR

KSK kromaterad klämma för enkel
anslutning av slangar.Kan även fås i
rostfritt KRK. Bandbredd
Id

Id
80-1250 mm

RKG galvad eller rostfri klämma RKGR
med antistatisk EPDM gummi för viss
vibrationsdämpning.

Id
80-1250 mm

Id
5-54 mm

5-7 mm

RÖRKLÄMMA

8,3-65 mm

U klämma i galvaniserat stål med M8
eller M10 skruv.
Finns även i rostfritt utförande UR eller
syrafast US.
Id

25-208 mm

CLIP-SLANGKLÄMMA

CLIP-SLANGKLÄMMA

CLIP-R för våra CLIP-slangar medhögergående spiral och PU-slangen PU7.
CLIP/L för våra PU-slangar PU & PUR med
vänstergånede sprialan (PU5 & PUR).
Band med brygga och hus W4.
Kan även fås i rostfritt.

CLIP/P för anslutning av våra
polyuretanslangar PUH & PUX,samt
slangar med högergående sprial.
Kromaterad klämma i (W2),
kan även fås i rostfritt.

Id
38-920 mm

R
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SUPT

HYDAB

Id
32-420 mm

KOPPLINGAR
TRYCKLUFTSKOPPLING

TRYCKLUFTSKOPPLING

530 snabbkoppling i elgalvaniserat stål med
nitrilpackning. Finns även i rostfritt/syrafast.
Kopplingar kompartibla med t.ex. Cejn,
Tema, Rektus m.fl. Finns med slanganslutning, invändig- och utvändig gänga.

PREVOST tålig och silikonfri koppling i
korrosionsskyddat stål och antistatisk
komposit. Enkel frikoppling.
Koppling kompartibla med t.ex. Cejn,
Tema, Rektus m.fl. Finns med slanganslutning, invändig- och utvändig gänga.

A.tryck: 35 bar, S.tryck: 150 bar

Temp
o
o
-20 C-+60 C

A.tryck: 16 bar
Id
6-25 mm

Temp
o
o
-15 C-+70 C

Id
6-12,7 mm

KLOKOPPLING GEKA

SNABBKOPPLING KLOTYP

GSK slangnippel
GKI invändig BSP-gänga
GKA utvändig BSP-gänga
GKO blindlock
Av mässning

Förzinkad tyckluftskoppling för låga och
medelhöga tryck 7 bar.
Finns även i rostfritt.

Id
6-32 mm

Id
10-38 mm

CAMLOCK KOPPLING

KLÄMBACKSKOPPLING

Snabbkoppling för transport av
gas, bensin, olja, vatten,
kemikalier* luft, färg. Finns i aluminium,
brons, rostfritt och polypropylen.

Kopplingar för höga krav på hållfasthet.
Finns i rostfritt, aluminium eller mässing.

Id
13-200 mm

Id
13-152 mm

OFT KOPPLING

STORZ KOPPLING

OFT kraftig koppling lämplig för bevattning,
slamsugning samt bulkbilar.
Tillverkad i galvaniserat stål kan även fås
rostfri.

STORZ slangkoppling i aluminium
han-, hon-, blind- och slangkoppling.
Finns även spännare. Typ: 25D, 52C, 65,
75B, 110A och 125 (Avstånd mellan knaggar: 31,66, 81, 89, 133 eller 148 mm).

Id
38-204 mm

Id
13-127

TILLBEHÖR BRAND
Brandkopplingar tillverkade enligt Svensk
Standard.
Mässing- eller pressalkopplingar som
finns i diverse utföranden
(se produktblad)
max A.tryck: 20 bar

Id
se produktblad
*Kemikaliebeständighet se kemikalietabell för respektive material
R
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TEKNIK
GÄNGTABELL
DIMENSION

Tum
1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"

mm
3,2
4,8
6,4
7,9
9,5
12,7
19,1
25,4
32
38
51
63
76
102
127
152
203
254

VAKUUM

%
10
20
30
40
50
60
70
80
90

kPa
10
20
30
40
50
60
70
80
90

mm vp
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

   








  

 















































 











































 


























 











 



































 





















































 























 





















 



































 







 





























 



 























 















































 















 











































 



 







































 









 
























 




















 

































 



















 













 

















 



















































 





















För kemikalieresitens se hemsidan www.hydab.se
Alla tryck & vakuum är angivet vid +20oC
Inner- & ytterdiameter toleranser enligt UNI EN ISO 1307:2008
Vi reserverar oss för eventuella avikelser gällande, färg,
mått temperatur och tryck eller annan teknisk data uppgiven i katalogen
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HYDAB SCANDINAVIA AB

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad

Telefon:
Fax:
Information:
Order:

035-17 22 80
035-10 76 25
info@hydab.se
order@hydab.se
www.hydab.se

