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Gumowe węże przemysłowe

Przeznaczony do przepływu wody przemysłowej o temp. do 100°C. Wewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka 
Wzmocnienie: tekstylne Zewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki
atmosferyczne. Normy: PN-86/C-94250/41; WT-1/95; PN-EN ISO-1403

Przeznaczony do przepływu gorącej wody w przemyśle temp. pracy: od -45°C do +120°C Warstwa wewn.: gumowa, EPDM, 
czarna Wzmocnienie: tekstylne Warstwa zewn. gumowa: EPDM, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na wysokie 
temperatury, ozon i czynniki atmosferyczne. Norma: WT-45/04

Przeznaczony do ssania i tłoczenia wody o podciśnieniu do 0,063 MPa temp. pracy: od -30°C do +70°C Wewn. warstwa 
gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka Wzmocnienie: tekstylne i jedna lub dwie spirale stalowe Zewn. warstwa gumowa: 
EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne.

Przeznaczony do przepływu pary wodnej nasyconej o ciśnieniu 0,4 MPa i temp. do 143°C stosowany do przesyłania pary 
w urządzeniach przemysłowych. Wewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka Wzmocnienie: tekstylne Zewn. 
warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne. 
Normy: PN-86/C-94250/42; WT-15/96 

Przeznaczony do przepływu pary wodnej nasyconej o ciśnieniu 0,6 MPa i temp. do 165°C. Stosowany do przesyłania pary 
w urządzeniach przemysłowych. Wewn. warstwa gumowa: EPDM, czarna Wzmocnienie: tekstylne Zewn. warstwa gumowa: 
EPDM, czarna z odciskiem tkaniny Norma: WT-22/96

Przeznaczony do urządzeń gaśniczych ochrony przeciwpożarowej o ciś. roboczym do 4,0 MPa; temp. pracy: od -30°C 
do +60°C. Wewn. warstwa gumowa: SBR, czarna Wzmocnienie: tekstylne Zewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, 
z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne. Normy: WT-35/98 

Stosowany do przepływu roztworów kwasów i zasad. temp. pracy: od -30°C do +60°C Wewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, 
czarna Wzmocnienie: tekstylne i/lub spirala metalowa Zewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem
tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne. 

Przeznaczony do przetaczania produktów spożywczych takich jak: woda pitna, mleko, produkty mleczne, moszcze, soki, 
napoje o zawartości alkoholu do 15%. Temp. pracy: od -30°C do +60°C, okresowo do +140°C podczas przemywania węży 
gorącą wodą lub parą wodną Wewn. warstwa gumowa: NBR/PCV; NR biała Wzmocnienie: tekstylne Zewn. warstwa 
gumowa: NBR/PCV; NR niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny. Normy: PN-75/C-94250/45; WT-17/96

Przeznaczony do przepływu argonu, acetylenu, tlenu - stosowany w hutnictwie, do przepływu tlenu przy spawaniu i cięciu 
metali oraz w procesach pokrewnych Temp. pracy: od -35°C do +70°C Wewn. warstwa gumowa: SBR, czarna, gładka 
Wzmocnienie: tekstylne, owijane Zewn. warstwa gumowa: EPDM/SBR, niebieska/czerwona/czarna z odciskiem tkaniny, 
gładka lub ryflowana. Norma: WT-4/95; PN-EN-559

Przeznaczony do przepływu gazów płynnych zgodnych DIN 51 622, propanu-butanu i ich mieszanin Temp. pracy: od -25°C 
do +70°C Wewn. warstwa gumowa: NBR, czarna Wzmocnienie: tekstylne, owijane Zewn. warstwa gumowa: EPDM, 
pomarańczowa, gładka lub ryflowana Normy: DIN 4815 cz.1; PN-EN-559

Przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza typ 1 - wąż przemysłowy ogólnego przeznaczenia, odporny na czynniki 
atmosferyczne, typ 3, typ 5, typ 7 - przeznaczony do pracy przy dużym obciążeniu, odporne na działanie olejów i czynników 
atmosferycznych Temp. pracy: dla klasy A od -25°C do +70°C, dla klasy B od -40°C do +70°C Warstwa wewn. i zewn.: 
guma barwy czarnej, typ 1- EPDM/SBR, typ 3, 5, 7-NBR

Przeznaczony do przepływu benzyny i innych materiałów pędnych Temp. pracy: od -30°C do +60°C Wewn. warstwa 
gumowa: NBR, czarna, gładka Wzmocnienie: tekstylne Zewn. warstwa gumowa: NBR, czarna, gładka lub z odciskiem 
tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne Normy: PN-86/C-94250/43; WT-2/95

Gumowe węże do tynkowania i piaskowania odporne na ścieranie
Przeznaczony do tłoczenia zapraw tynkarskich o ciśnieniu roboczym 1,6 MPa lub 2,0 MPa; do przepływu piasku lub śrutu; 
ssawne do przesyłania mokrego i suchego piasku, żwiru i opiłków metali Temp. pracy: od -35°C do +60°C Wewn. warstwa 
gumowa: SBR o ścieralności max 70mm3 lub o ścieralności max. 40 mm3 Wzmocnienie: tekstylne Zewn. warstwa gumowa: 
EPDM/SBR, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne 
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Gumowe węże do wody gorącej
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Wysokie ciśnienia, pneumatyka i hydraulika

Węże, szybkozłącza, okucia do węży.
Przewody pneumatyczne - w naszej ofercie znajdą Państwo różnego rodzaju przewody pneumatyczne, przewody spiralne, przemysłowe 
oraz osprzęt do tych przewodów. Sprzedajemy przewody aluminiowe, poliuretanowe, poliamidowe, przewody teflonowe, polietylenowe, 
silikonowe oraz wiele innych. Zapraszamy do naszej bogatej oferty przewodów pneumatycznych.

Materiał węża: Nylon (PA 11/12)
Temp. pracy: Od -40°C do +90°C

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, 
hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Wersja PA 12H jest wykonana z twardszego 
materiału i charakteryzuje się mniejszym spadkiem ciśnienia w funkcji temperatury. Dostępny w kolorach: 
naturalny, czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty. DIN 73378. 

Materiał węża: Poliuretan (naturalny, czarny, niebieski)
Temp. pracy: Od -40°C do +85°C

Lekki, bardzo elastyczny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzędziowych, 
robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. 
Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A) 90°.

Materiał węża: Polietylen (LDPE) 
Temp. pracy: Od -30°C do +70°C
Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. 
Odporny na chemikalia, bezpieczny fizjologicznie, pozbawiony smaku. 
Spełnia wymogi BGA i FDA.

Materiał węża: Niebieski nylon (PA 11/12)
Temp. pracy: Od -40°C do +90°C

Wąż spiralny: Spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych systemów sterujących, 
narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, itp. Zakończony obustronnie odcinkiem prostym 
o długości 100 mm i końcówkami z gwintem zewnętrznym.

Materiał:
Ciśn. robocze:
Podciśnienie: 
Temp. pracy:
Uszczelnienie:

 Mosiądz niklowany, tworzywo sztuczne
 16 bar (mosiądz), 12 bar (tworzywo) 
Próżnia
 Od -20°C do +80°C (mosiądz), Od -20°C do +60°C  (tworzywo)
 NBR

Złącza wtykowe przeznaczone są do łączenia elastycznych węży pneumatycznych o kalibrowanej średnicy 
zewnętrznej. Połączenie następuje poprzez wetknięcie węża w złącze. Rozłączenie wymaga dociśnięcia 
do złącza pierścienia (tulei) zwalniającego. Zalecanym materiałem łączonych węży jest poliamid. 
Mogą być również stosowane węże z poliuretanu lub innych materiałów.

Gumowe węże hydrauliczne stosowane są w układach hydrauliki siłowej do przenoszenia mocy i sterowania. 
Podstawowym medium, do którego są przeznaczone, jest olej hydrauliczny. Inne zastosowania np. zastosowania
do gazów sprężonych, powinny być zawsze szczegółowo konsultowane z Działem Technicznym ATS. 
Ze względu na konstrukcję, typowe gumowe węże hydrauliczne podzielić można na:
• węże z oplotem tekstylnym,
• węże z jedną lub dwoma warstwami oplotu z drutu stalowego,
• węże z oplotami spiralnymi (cztery lub sześć warstw).
Węże hydrauliczne produkowane są w calowych rozmiarach średnicy wewnętrznej i znormalizowane. 
Najpopularniejsze normy określające wymagania w stosunku do węży to normy amerykańskie SAE, 
niemieckie DIN, międzynarodowe ISO i europejskie EN.

Wąż PA – poliamid: 

Wąż PU – poliuretanowy : 

Wąż PE – polietylenowy : 

Wąż SP - spiralny

Złącza wtykowe do pneumatyki : 

Węże oraz zakuwane przewody hydrauliczne gumowe i metalowe
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