
Szakértelem  
és tapasztalat 
Elaflex ipari tömlők a Haberkorn Fairtoolnál



Ipari tömlők és szerelvények  
a Haberkorn Fairtooltól
A Haberkorn széles és átfogó termékkínálattal rendelkezik 
az ipari tömlők és szerelvények területén. Víztömlő, vegyi 
tömlő, körmös-, ill. cseppmentes gyorscsatlakozó, az egyszerű 
felépítésű tömlő, vagy a komplex, bevizsgált tömlővezeték, 
egyaránt szerepel kínálatunkban. Szakértelmünknek és nagy 
raktárkészletünknek köszönhetően ipari vevőink megbízható 
beszállító partnere vagyunk.

Műhelyünkben, vevőink igényeinek megfelelően vágjuk méret-
re és szereljük készre az összes kereskedelmi forgalomban lévő 
anyagú tömlőt. A leggyakrabban használt szerelési anyagok: 
tömlőbilincsek, félbilincsek, préshüvelyek, pántoló szalagok. 
Igény esetén helyszíni felmérést és műszaki tanácsadást is 

végzünk, valamint lehetőség van a tömlők szabványnak meg-
felelő nyomás-, tömítettség és vezetőképesség vizsgálatára, 
illetve egyéni azonosításra is.

A Haberkorn Fairtool az Elaflex német ipari tömlőgyártó cég 
magyarországi forgalmazója. Együttműködésünk lehetővé te-
szi az ipari tömlőkínálatunk bővítését speciális, a vegyiparban 
és gyógyszeriparban használt tömlőtípusokkal.

További információkért keresse személyes tanácsadóját vagy 
rendelje meg az Elaflex tömlőket és csatlakozókat online sho-
punkban (shop.haberkorn.hu)!



ELAFLEX – szakértelem és 
tapasztalat 1923 óta
Az Elaflex a veszélyes anyagok és érzékeny folyadékok keze-
lésére szakosodott cég. 1923-as megalapítása óta piac vezető 
nemzetközi szakmai résztvevővé fejlődött a folyadékszállítási 
felszerelések piacán. Az Elaflex egy német tulajdonú nemzet-
közi vállalkozás, akinél a tapasztalat hozzáértéssel párosul. 
Termékei fejlesztésénél és gyártásánál a legújabb technológi-
ákat alkalmazza, így az összes termékét a mindenkori szabvá-
nyok szerint gyártja, ezért azok a legmagasabb elvárásoknak is 
megfelelnek. Az Elaflex cég legfontosabb értékei a megbízha-
tóság, folyamatosság, innováció és rugalmasság.

Az Elaflex tömlők, csatlakozók, kompenzátorok és töltőpisz-
tolyak felhasználási területe a vegyipar, gyógyszeripar, olajipar, 
élelmiszeripar, és minden olyan terület, ahol veszélyes anyagok 
áramlanak.  

Miért válassza az Elaflex termékeket? Mert az Elaflex termék-
kínálatában minden megtalálható az egyszerű víztömlőtől, 
szívó- és nyomótömlőktől a szuperflexibilis, kettősfalú, UV-álló 
és teflonbetétes tömlőkig. Minden közeghez megtalálja a 
megfelelő tömlőtípust a hozzáillő csatlakozóval, például a vegyi 
anyagok különböző típusaihoz, savra, lúgra, oldószerekre, 
ásványi olajokra, robbanásveszélyes anyagokra, élelmiszerre, 
ivóvízre, alkoholra, cementre, bitumenre és gőzre. A benzin-
kúttechnikában az Elaflex automata szelepes töltőpisztolyai 
világszerte a legelterjedtebbek. 

Az Elaflex termékek jó ár-érték aránnyal rendelkeznek az üze-
meltetési költség/élettartam/használati idő tekintetében.



Egyedi igények hatékony ellátása
Az Elaflex vásárlói olyan prémium szolgáltatásokhoz jutnak, mint a professzionális 
műszaki tanácsadás, a megbízhatóság és a helyszíni terméktámogatás. 

Termékskálájuk nagy részéből képes utánpótlást biztosítani, rövid szállítási hatá-
idővel. Az Elaflex 4 500 m2-es raktár helyisége és az 1 350 m2-es műhely hatékony 
szállítási kapacitást tesz lehetővé. Több száz kilométernyi csővezeték, több százezer 
csatlakozó és egyéb alkatrészek, folyamatosan elérhetők a raktárkészletről. 

Az ügyfelek specifikációjának megfelelően szállít akár összeszerelt termékeket, akár 
alkatrészeket saját összeállításhoz. A tömlők és csatlakozók egyetlen gyártónál készül-
nek, és megfelelnek az ipar legújabb sztenderdjeinek. Ez biztosítja a kompatibilitást és 
annak lehetőségét, és ezzel ötvözi a komplex és speciális vásárlói igényeket, amelyek 
nem szokatlanok a vegyipar területén.

Minőségi termék,  
kiváló szolgáltatás



Műhelymunka a Haberkornnál
Budapesti műhelyünkben, vevőink igényeinek megfelelően 
vágjuk méretre és szereljük készre az összes kereskedelmi 
forgalomban lévő anyagú tömlőt. A leggyakrabban használt 
szerelvények: tömlőbilincsek, félbilincsek, csigamenetes bilin-
csek, préshüvelyek, pántoló szalagok. 

Igény esetén helyszíni felmérést és műszaki tanácsadást is 
végzünk. Lehetőség van a tömlők szabványnak megfelelő 
nyomás-, tömítettség és vezetőképesség vizsgálatára, illetve 
egyéni azonosításra is. 



Univerzális tömlők
Többféle felhasználásra, az anyagok széles skálájához alkalmazható. 16 bar névleges nyo-
más, szövött megerősítés, repesztési nyomás > 64 bar. Megfelel az EN 12115 szabványnak.

Vegyipari tömlők
Mindig az élen: bármilyen anyagról legyen szó, magas minőségű, „német gyártmá-
nyú” gumitömlőinkre mindig számíthat. Biztonságos, rugalmas, könnyű – hosszú 
élettartamú.

Elaflon PTFE ( Ω / T )

Vegyipar

Univerzális tömlő varratmentes, átlátszó Teflon® FEP lélekkel. 
Alkalmas valamennyi szabványos anyag szállítására +100 °C-ig, 
rövid ideig tartó alkalmazás esetén +130 °C-ig. Megfelel az FDA 
és USP Class VI. szabványnak 
Külseje: világosszürke OHM vezető csíkkal (DN 50 méretig) vagy 
fekete (DN 63-100 méretig) 

FEP D ( spirál nélkül): 
Nyomótömlő vákuum- és kézi szivattyúkhoz nedves és száraz 
tömlőszerelvényekben. Felcsévélhető. Elérhető DN 12 · (19) · (25) 
méretben. 

FEP (spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, vasúti 
tartálykocsik, tartályhajók és telepített berendezések töltésére 
és ürítésére. Elérhető DN 19 · 25 · 32 · 38 · 50 · 63 · 75 · 100 
méretben.

Elaflon FEP ( Ω )

Az új, EN 12115 szabvány szerinti, sztár a „Ω/T” tömlőink között: 
Elektromosan vezetőképes, varratmentes Teflon® PTFE lélekkel, 
valamennyi szabványos közeg szállítására, + 150 °C-ig (a közeg 
minőségétől függően). Megfelel az FDA és USP Class VI. 
szabványnak. 

PTFE D (spirál nélkül): 
Nyomótömlő vákuum- és kézi szivattyúkhoz nedves és száraz 
tömlőrendszerekben. Felcsévélhető tömlőként is használható. 
Elérhető DN 13 (19) (25) méretben. 

PTFE (spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, tar-
tálykocsik, vasúti tartálykocsik és telepített berendezések tölté-
sére és ürítésére. Az erős acélspirálnak köszönhetően a tömlő 
megtartja az alakját vákuum és gravitációs hatások esetén is. 
Elérhető DN 19 · 25 · 32 · 38 · 50 · (63) · 75 · (100) méretben.



Univerzális tömlő varratmentesen extrudált, tiszta, fehér, spirá-
lis menetes Teflon® PTFE lélekkel. Alkalmas valamennyi általá-
nos közeg szállítására. Kivételes hajlékonyság és kis hajlítási 
sugár. A szabadalmaztatott OHM belső vezető szálnak köszön-
hetően a közeg tiszta marad, ugyanakkor a tömlő elektrosztati-
kusan teljesen biztonságos.
A spirális menetes PTFE tömlő egyedi kialakítása alkalmas az 
egyszerű kézi összeszerelésre. Közvetlenül a csévélőn méretre 
vágható és speciális csatlakozóinkkal összeszerelhető a munka-
területen. A csatos rendszerű biztonsági csatlakozók használa-
tának rugalmasságával a teljesítési idő jelentősen csökken. 
Többé nincs szükség teljes pót-tömlőszerelvények 
raktározására.
Hőmérsékleti tartomány: a közeg minőségétől függően -20°C-
tól +150°C-ig.

FXD (spirál nélkül): 
Szívó- és leeresztő tömlő (max. vákuum 0,9 bar 20°C-on). Szívó- 
és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, tartálykocsik, 
vasúti tartálykocsik és telepített berendezések töltésére és ürí-
tésére. Ideális olyan alkalmazások esetén, ahol nagyfokú rugal-
masság és PTFE belső szükséges. 
Elérhető DN 20 · 25 · 40 · 50 méretben.

Univerzális tömlő, UPE lélekkel: a megbízható „igásló” majdnem 
valamennyi folyékony és pépszerű kémiai és petróleumalapú 
termékhez és oldószerhez. A fehér belsőnek és a szabadalmaz-
tatott belső OHM vezető szálnak köszönhetően a közeg tiszta 
marad, ugyanakkor a tömlő elektrosztatikusan teljesen bizton-
ságos. Hőmérsékleti tartomány: a közeg minőségétől függően 
-30°C-tól +100°C-ig.

UTD (spirál nélkül) : 
Szívótömlő nedves és száraz használatra. Alkalmazható felcsé-
vélt tömlőként is, amennyiben a belső nyomás eléri a 0,5 bar ér-
téket. Elérhető DN 13 · 19 · 25 · (32) · (38) méretben.

UTS ( spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, tartá-
lyautók, vasúti tartálykocsik és telepített berendezések töltésé-
re és ürítésére. Az erős acélspirálnak köszönhetően a tömlő 
megtartja az alakját vákuum és gravitációs hatások esetén is. 
Elérhető DN 19 · 25 · 32 · 38 · 50 · (63) · 75 · 100 · (125) · (150) 
méretben.

UTL ( külső spirállal):
A külső bordázatnak köszönhetően ez a típusú tömlő különösen 
rugalmas. Könnyű szívó- és leeresztő tömlő, pl. tartálykocsik és 
tartályvagonok leeresztésére, valamint mindenféle olyan alkal-
mazásra, amely során a különös rugalmasság és a könnyű hasz-
nálat elengedhetetlen. 
Elérhető DN 38 · 50 · 63 · 75 · 100 méretben.

DN 38 névleges 
méretben is

UTD | UTS | UTL ( Ω / T )FLUorflex 2 ( Ω / T )
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Speciális tömlők
Rendkívül rugalmas, prémium vegyipari tömlők speciális tulaj-
donságokkal, különféle igényekhez.

„Kék sávos” tömlő oldószerekhez, sima, varratmentes, kék NBR 
speciális gumi lélekkel. Alkalmas a legtöbb oldószerhez, festé-
kekhez, vízbázisú lakkokhoz, petróleum alapú termékekhez, al-
koholokhoz, aldehidekhez, észterekhez és ketonokhoz. Rövid 
ideig tartó alkalmazás esetén használható aromás és klórozott 
szénhidrogénekhez.
Megfelel az EN 12115 szabványnak. Elektrosztatikusan teljesen 
biztonságos. Hőmérsékleti tartomány: a közeg minőségétől füg-
gően -20°C-tól +80°C-ig.

LMD (spirál nélkül):
Nyomótömlő, PN 16. Elérhető DN 09 · 13 · 19 · 25 méretben

LMS (spirállal ):
Szívó- és nyomótömlő, PN 16. Elérhető DN 25 · 32 · 38 · 50 · 63 · 75 · 
100 ·  (150) méretben.

„Lila sávos” – a klasszikus gumi vegyipari tömlő, sima, varrat-
mentes EPDM lélekkel. Alkalmas az összes ipari vegyi anyag 
több mint 75%-ának szállítására, továbbá a meleg víz, hűtővíz  
és a forró levegő (nem olajos) továbbítására.
Megfelel az EN 12115 szabványnak. Elektrosztatikusan teljesen 
biztonságos. Hőmérsékleti tartomány: a közeg minőségétől füg-
gően -40°C-tól +100°C-ig.

CHD (spirál nélkül ): 
Nyomótömlő vákuum- és kézi szivattyúkhoz, nedves és száraz 
tömlőrend szerekhez. Alkalmazható felcsévélt tömlőként is. Elér-
hető DN 13  · 19 25 · 32 · 38  · 50 méretben.

CHS (spirállal):
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, 
tartály kocsik, vasúti tartálykocsik és telepített berendezések 
töltésére és ürítésére. Elérhető DN 25 · 32 · 38 · 50 · 63 · 75 · 100 
· 150 méretben.

LMD | LMS ( Ω / T ) CHD | CHS ( Ω / T )

Vegyipar



FWS PP | FWS PTFE

Ammóniás tömlő EPDM lélekkel, vízmentes, folyékony és gázne-
mű ammónia leeresztésére.
Megfelel az EN ISO 5771 szabványnak. Elektrosztatikusan telje-
sen biztonságos. Repesztési nyomás: 125 bar. Hőmérsékleti tar-
tomány: -40°C-tól +55°C-ig.

AMX (spirál nélkül):
Nyomótömlő ammónia kezelésére, például műtrágya gyártáshoz 
(karbamid), különböző vegyi anyagok, papírpép és ammóniás víz 
szállítására. Elérhető DN 13 · 19 · 25 · 50 méretben.
A DN 19-50 méretek igény szerint kaphatók textil (…PA) vagy rozs-
damentes acél (…SS) szövet erősítéssel.

„FLUORLINE” univerzális tömlő, rendkívül hajlékony és alacso-
nyabb árfekvésű adagolótömlő varratmentes, átlátszó THV 
fluorpolimer lélekkel – alkalmas a legtöbb általánosan használt 
közeg szállítására. Nincs keresztszennyeződés illetve elszínező-
dés, így ideális nagyon tiszta és érzékeny közegekhez is. Megfe-
lel az EN 1360, EN 12115 szabványoknak. Hőmérsékleti tarto-
mány: -40°C-tól +100°C-ig. 

EFL 16 / EFL 21 (spirál nélkül):  
Nyomótömlők (PN 16) szivattyúkhoz, AdBlue® ( DEF ) karbamid 
utántöltéshez, emissziómentes autó utántöltéshez, összekötő 
tömlőnek üzemekben és automatizált feltöltőrendszerekben.  
Elérhető DN 16 (színjelzés nélkül) és DN 21 (kék-fehér-kék 
színjelzéssel).

Az AdBlue® a VDA bejegyzett védjegye.

Gőztömlő EPDM lélekkel és horganyzott acélhuzal betéttel, ned-
ves, telített gőzökhöz 18 bar nyomásig (210 °C) és forró vízhez 
120 °C-ig. Hideg vízhez 25 bar nyomásig.
Minimális repesztési nyomás: 180 bar (1:10 biztonsági faktor). 
Megfelel az EN ISO 6134 2A szabványnak. 

SD (spirál nélkül):
Nyomótömlő PN 18 (25) nyomásig. Elérhető DN 13 · 19 · 25 · 32 · 
38 · 50 méretben.

Szintén elérhető: kompozit tömlők polipropilén vagy PTFE 
lélekkel. Többrétegű hőre lágyuló tömlők külső és belső  
spirállal. Alkalmasak számos ipari vegyi anyag szállítására, 
finomítókban, tartálytelepeken, vasúti tartálykocsik és tar-
tályhajók feltöltésére és ürítésére. 

Rugalmasak és kedvező áron elérhetők, azonban élettarta-
muk alacsonyabb, mint a prémium EN 12115 szabványos  
gumitömlőinknek. Komplett, tesztelt tömlőszerelvényként 
elérhetők. 

Megfelel az EN 13765 szabványnak. PN 14 bar nyomásig.
Elérhető DN 25 · 38 · 50 · 63 · 75 · 100 · (150) · (200) méretben, 
valamint kapható a nagy teljesítményű („-H”) változatban is.

AMX ( Ω )

EFL ( Ω )

SD ( Ω )
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Univerzális „CLEAN” tömlő UPE lélekkel és világosszürke EPDM 
borítással. Általánosan használható a gyógyszergyártásban, 
tiszta vegyi anyagok esetén, kozmetikumokhoz, festékekhez és 
ragasztókhoz, mosó- és tisztítószerekhez, viszkózus és por álla-
gú termékekhez és élelmiszerekhez, a közeg minőségétől füg-
gően 100 °C-ig.
A fehér belsőnek, a szabadalmaztatott OHM vezetőképes spirál-
nak, a tiszta, elektromosan vezetőképes és OHM vezető szállal 
ellátott borításnak köszönhetően mind a közeg, mind az üzem 
padlója tiszta marad – teljes elektro sztatikus biztonság mellett.
Megfelel az EN 12115 szabványnak. Megfelel az FDA és USP Class 
VI. szabványnak.
 
PCD (spirál nélkül): 
Nyomótömlő vákuum- és kézi szivattyúkhoz nedves és száraz 
tömlőrendszerekben. Felcsévélhető tömlőként is használható. 
Elérhető DN 13 · 19 · (25) · (32) · (38) · (50) méretben. 

PCS ( spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, tartá-
lyok és telepített berendezések töltésére és ürítésére.
Elérhető DN 25 · 32 · 38 · 50 · 63 · 75 · 100 méretben.

Univerzális vegyipari tömlő, varratmentes, fekete UPE lélekkel. 
Majdnem valamennyi folyékony és pépszerű vegyi anyag és pet-
róleum alapú termék és oldószer szállítására alkalmas, a közeg 
minőségétől függően +100 °C-ig. Elektrosztatikusan teljesen 
biztonságos. 
Megfelel az EN 12115 szabványnak. 

POLYPAL PLUS m.W. ( spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, tar-
tályhajók és telepített berendezések töltésére és ürítésére. 
Elérhető DN 13 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50 · 63 · 75 · 100 méretben. 

POLYPAL CR m.W. (spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő IBC tartályok, hordók, konténerek, tar-
tályhajók és telepített berendezések töltésére és ürítésére. Klo-
roprén külső bevonatának köszönhetően ellenálló az agresszív 
anyagokkal szemben. 
Elérhető DN 50 · 75 · 100 méretben.

PAL vegyipari tömlők 
Hagyományosan jobb, mint az átlag.

POlypal clean ( Ω / T ) Polypal Plus | POLYPAL CR ( Ω / T )

Vegyipar



* igény szerint további méretek is rendelhetőek

Oldószeres tömlő, sima, varratmentes, kék NBR speciális gumi 
lélekkel. Alkalmas a legtöbb oldószerhez, festékekhez, vízbázisú 
lakkokhoz, petróleum alapú termékekhez, alkoholokhoz, aldehi-
dekhez, észterekhez és ketonokhoz. Rövid ideig tartó alkalma-
zás esetén használható aromás és klórozott szénhidrogénekhez. 
Elektrosztatikusan teljesen biztonságos. Megfelel az EN 12115 
szabványnak. 

Solvapal o.W. (spirál nélkül): 
Nyomótömlő PN 16 nyomásig. Elérhető DN 19 · 25 · 32 · 38 · 50* 
méretben.

Solvapal m.W. ( spirállal):
Szívó- és nyomótömlő PN 16 nyomásig. Elérhető DN 
25 · 32 · 38 · 50* méretben.

Klasszikus vegyipari tömlő sima, varrat mentes EPDM kaucsuk 
lélekkel. Savak, lúgok, sóoldatok, alkoholok, poláris oldószerek, 
acetátok, aldehidek, észterek, ketonok, forró hűtővíz, forró leve-
gő (nem olajos) szállítására +100 °C-ig. Elektrosztatikusan telje-
sen biztonságos. Megfelel az EN 12115 szabványnak. 

TECNOPAL o.W.  ( spirál nélkül): 
Nyomótömlő PN 16 nyomásig. Elérhető DN 13 · 19 · 22 · 25 · 32 · 38 · 
50 · 75* méretben.

TECNOPAL m.W. ( spirállal): 
Szívó- és nyomótömlő PN 16 nyomásig. Elérhető DN 19 · 25 · 32 · 3
8 · 50 · 63 · 75 · 100* méretben.

Klasszikus vegyipari tömlő sima, varrat mentes klórbutil kaucsuk 
lélekkel. Lúgok, savak, acetátok, aldehidek, aminok, észterek, 
éterek és ketonok szállítására alkalmas, a közeg minőségétől 
függően +90 °C-ig. Elektro sztatikusan teljesen biztonságos. 
Megfelel az EN 12115 szabványnak. 

CHEMOPAL o.W. ( spirál nélkül): 
Nyomótömlő PN 16 nyomásig. 
Elérhető DN 13 · 16 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50* méretben.

CHEMOPAL m.W. ( spirállal):
Szívó- és nyomótömlő PN 16 nyomásig. Elérhető DN 
32 · 38 · 50 · 75* méretben.

Chemopal ( Ω / T )

Tecnopal ( Ω / T ) Solvapal ( Ω / T )
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Spannfix és Spannloc 

EN 14420-5 szerint, Spannfix / Spannloc
Rozsdamentes acél tömlőcsatlakozó, apa- és anyarész, 
DN 25 – 100, normál változat lapostömítéses ISO 228 menettel. 
Tömlőcsonkkal, Spannfix vagy Spannloc szorítóbilincsekkel.SPANNLOC: Szorítóbilincs biztosító kötéssel EN 14420 sze-

rint, préselt alumíniumból, cink-króm bevonatos vagy 
rozsdamentes acél csavarokkal és anyákkal. Elérhető DN 
13 – 200 mm méretekben. Speciális nikkelezett, rozsda-
mentes acél és sárgaréz változatokban is rendelhető. 

SPANNFIX: Szorítóbilincs rögzítő csappal EN 14420 szerint, 
préselt alumíniumból, rozsdamentes acél rögzítő csappal. 
Elérhető DN 25 – 100 mm méretekben. Speciális nikkele-
zett változatban is rendelhető.

Spannloc, rozsdamentes acél Spannfix, nikkelezett

Spannloc, nikkelezett Spannfix (vagy Spannloc) 
tömlőcsatlakozó

MC ... SS VX ... SS

Spannfix / Spannloc rögzítéssel
Rozsdamentes acél tömlőcsatlakozó, apa- és anyarész, 
DN 25 – 100, DIN 11851 szerint, zsinórmenettel, tömlőcsonkkal, 
Spannfix vagy Spannloc szorítóbilincsekkel

RVX ... SS RMC ... SS

Menetes és karimás tömlőcsatlakozók
EN 14420, EN 14423, EN 14424, DIN 11851 szabványok – biztosít-
juk az Ön által választott tömlőhöz a megfelelő szerelvényt. 
Spannfix / Spannloc kapcsokkal vagy tömlőbilincsekkel.

Garantált illeszkedés, könnyű összeszerelhetőség, jól be-
vált, újrahasználható rendszer

Szerelvények  
és csatlakozók
Átfogó kínálat: Menetes, kétrészes vagy karimás csatlakozót keres – száraz vagy 
nedves tömlőrendszerhez? Szerelvények széles választékát kínáljuk a legnagyobb 
üzembiztonság érdekében.

Menetes tömlőcsatlakozók

Menetes élelmiszeripari tömlőcsatlakozók 
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Bevonatok, tömítések 

M | V
Szorítóbilincshez

SMX / C | SVX / C 
Horganyzott acél, 

krómozott

SMS / MS | SVS / VS 
Telített gőzökhöz, 
PN 25 nyomásig

FFC ... SS SFX ... SS

A vegyiparban gyakran nagy mennyiségű, agresszív folya-
dékot kezelnek. A rozsdamentes acél gyakran nem mutat 
elegendő kémiai ellenállóképességet. A probléma megol-
dása érdekében rozsdamentes acélmenettel ellátott sze-
relvényeink, csatlakozóink és karimáink mind elérhetőek 
olyan változatban is, amelynél a közeggel érintkező felüle-
tek bevonattal kezeltek.

Az alkalmazások nagyobb részében népszerű megoldás  
a Teflon© PFA bevonat (Típusszám… SSE). Számos Elaflex 
sztenderd tömlőcsatlakozó és karima rendelhető raktár-
készletről ezzel az élénkvörös, FDA szabályainak megfelelő 
bevonattal.

Alternatívaként fekete CTFE bevonatokat és – a nagyobb 
terhelésnek kitett csatlakozások esetén – vastag falú 
fehér vagy fekete (elektromosan vezetőképes) 
PTFE betéteket is ajánlhatunk.

EN 14420-4, Spannfix / Spannloc
Változatok: tömlőcsonk fix vagy laza (átlapoló) karimával
Szorítóbilincsek: Spannfix vagy Spannloc
Anyagok: rozsdamentes (szintén bevonatos) vagy cink-króm be-
vonatos acél, alumínium, polipropilén vagy sárgaréz.
Szabványok: EN 14420-4; karimák az  EN 1092-1 vagy ASA ( ANSI 
B 16.5 ) szerint. A telített gőzök szállítására alkalmas speciális 
karimás csatlakozók az EN 14423 szerint.
Méretek: DN 13 – 200 mm-ig

A speciális menetes tömlőcsatlakozók mellett (a példákat lásd a 
jobb oldalon) menetes zárókupakok, dugók, szűkítő csatlakozóe-
lemek, közcsavarok és saválló menetes csővégek széles válasz-
tékát kínáljuk.

Egyéb menetes tömlőcsatlakozók

Karimás tömlőcsatlakozók
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TW gyorscsatlakozó, EN 14420-6 szerint

A klasszikus tartálykocsi csatlakozó vegyi anyagokhoz 1.4408 
rozsdamentes acélból, igény szerint rendelhető bevonattal vagy 
tömítéssel a közeggel érintkező alkatrészek számára.
Elérhető DN 50 · DN 80 · DN 100 méretben.
MB = porvédő zárósapka / VB = porvédő záródugó 
VK = gyorscsatlakozó aparész / MK = gyorscsatlakozó anyarész
Biztonságos, erős önszorító rendszer. Évtizedekkel ezelőtt vet-
tünk részt ennek a csatlakozórendszernek a kifejlesztésében, 
amely mostanra szabvánnyá vált, és műszaki előnyeinek kö-
szönhetően népszerűsége számos országban egyre inkább 
növekszik.
Minőségi tulajdonságok: 100% méretellenőrzés nagy pontossá-
gú eszközökkel, ennek köszönhetően megbízható működés, 
megfelelőség az előírt anyagtulajdonságoknak, hézagmentes, 
elektro polírozott felszín, nagyfokú tartósság.

TW tömlőcsatlakozók

MB ... SS VB ... SS

VK ... SS MK ... SS

Válasszon az egyrészes, tömlőcsonkkal szerelt összeállítás 
(nincs szükség utánszorításra, rövidebb kiszerelés, kisebb súly) 
és a kétrészes, menetes csatlakozós összeállítás közül. 

Spannfix vagy Spannloc szorítóbilinccsel. Rendelhető zárósapká-
val / záródugóval és rozsdamentes acéllánccal. Rendelhető apa-
rész sárga védőgyűrűvel (K-gyűrűvel).

MKX ... SS 
VB ... SS lánccal K ... SS

VKC ... SS K-gyűrűvel
MB ... SS lánccal K ... SS

„TW” és KAMLOK gyorscsatlakozók
A száraz tömlőrendszerek gyors és megbízható csatlakoztatásá-
hoz*. Ellenőrzött funkcionalitás a szabványok szerint. 
*használat után a tömlőt kiürítik
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TW - Speciális típusok

A nemzetközileg ismert gyorscsatlakozó típus – 1.4401 / 1.4404 / 
1.4408 rozsdamentes acéllal, igény szerint PFA-bevonattal a kö-
zeggel érintkező részek számára (alkatrész szám… SSE).
Elérhető DN 19 · 25 · 32 · 38 · 50 · 63 · 75 · 100 méretben.
AMB = porvédő zárósapka / AVB = porvédő záródugó / AVKI = 
gyorscsatlakozó aparész / AMKI = gyorscsatlakozó anyarész
Rendelhető komplett tömlőcsatlakozó tömlőcsonkkal és 
Spannfix vagy Spannloc szorítóbilinccsel. Rendelhetők más 
anyagok is, mint a polipropilén, vagy speciális típusok, mint 
az automata zárókarok.

KAMLOK gyorscsatlakozók, 
EN 14420-7 szerint

AMB ... SS

AVKI ... SS AMKI ... SS

AVB ... SS

Működés közben a TW feszí-
tőkart zárva kell tartani, így a 
csatlakozó nem tud véletlen-
szerűen felnyílni pl. a vibráció 
hatására. Szűk helyeken való 
használatra a csatlakozók 
rendelhetők hajlított 
feszítőkarral.

TW porvédő záródugó auto-
mata nyomáscsökkentő funk-
cióval, megfelel az ADR szabá-
lyozásnak. A kioldáshoz a keze-
lő manuálisan távolítja el a 
dugó mechanikus zárórend-
szerét, így a VB 80 ADR SS 
biztonságosan eltávolítható.

Anyarész „Active Safeguard 
Lever” technológiával, a feszí-
tőkar véletlen felnyílása ellen. 
Elérhető DN 50 · 80 · 100 
méretben.

VB 80 ADR SS

MK ... SS-90 °

MK-A ... SS

Alább néhány példát talál az innovatív TW gyorscsatlakozó 
változatokra, amelyeket ügyfeleink igényei és a törvényi 
előírások alapján fejlesztettünk ki.
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DDC

DDC önzáró csatlakozó

Önzáró gyorscsatlakozók, SBC törőcsatlakozók
Jobb teljesítmény nyomás alatt: A Mann Tek Önzáró Csatlako-
zókkal nyomás alatt csatlakoztathatja a tömlőrendszert – gyor-
san, biztonságosan és anyagveszteség nélkül. Baleset esetén a 
Mann Tek Biztonsági Törőcsatlakozó megelőzi a nagymértékű 
környezeti és berendezést érintő kárt.
Egyes esetekben ajánlott kombinálni a két terméket – pl. töltő-
karok esetén.

Bizonyított és hitelesített rendszer a STANAG 3756 szab-
ványnak megfelelően. Vasúti tartálykocsikhoz, tartályko-
csikhoz, töltőkarokhoz, többféle tömlőhöz és IBC-tartá-
lyokhoz. Használható sokféle folyékony közeg szállítására 
– 7 bar nyomásig csatlakoztatható. Üzemi nyomás: PN 25.

Szabványos vegyipari használatra alkalmas anyagok: 
rozsdamentes acél fémtest, FPM (Viton®) vagy FFPM 
(Chemraz®, Kalrez®), EPDM, HNBR tömítések.

Csatlakozó anyarész (tömlőoldali elem) forgó tömlőszerelvény-
nyel; ISO 228 menethez. Rendelhető önálló csatlakozóként vagy 
komplett tömlőcsatlakozóval.
Rendelhető DN 25 · 50 · 65 · 80 · 100 · 150 méretben.
DN 25 csúszásmentes felülettel | DN 50 egy fogantyúval 
DN 65 – 100 két fogantyúval | DN 150 gyűrűs fogantyúval

DDC-M ... SS
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DDC-V SS

SBC törőcsatlakozók

Csatlakozó aparész (tartályoldali elem). Válassza ki az Önnek 
megfelelőt! 
EN ISO 228 belső menettel (DN 25 · 50 · 65 · 80 · 100 · 150)
Karimával DIN, ASA, TW vagy TTMA rendszerhez (DN 25 · 50 · 65 
· 80 · 100)

Passzív biztonság: az SBC Biztonsági Törőcsatlakozókat (Vész-
helyzeti Törőcsatlakozókat) tömlő szerelősorokon és töltő/lefej-
tőtömlő-rendszerekben alkalmazzák. Megvédik a tömlőszerel-
vényt az erős húzó hatásoktól. Modern felépítés, alacsony 
nyomás esés jellemzi a termékeket. Alkalmas tartálykocsik, vas-
úti tartálykocsik, tankerhajók feltöltésére és ürítésére; nyílt vízi 
használatra is megfelelő. 
Egy bizonyos húzóerő elérésekor a csatlakozó elemek elválnak 
egymástól, a szelepek pedig automatikusan lezárnak mindkét 
oldalon. Ezzel elkerülhető a környezet és a töltőfelszerelés káro-
sodása. A törőcsavarok egyszerűen, időveszteség nélkül, a hely-
színen kicserélhetők.

Rendelhető típusok: 1'' · 2'' · 2 ½'' · 3'' · 4'' · 5'' · 6'' · 8'' *: az egy 
rögzített pont és a tömlőszerelvény között alkalmazható (pl. töl-
tőkarok)'Industrial Series' tengelyirányú terhelés vagy akár 90°-
ban ható nem tengelyirányú terhelés hatására törik. A két töm-
lőszerelvény között használható “Marine Series” tengelyirányú 
terhelésre törik. Valamennyi típus rendelhető külső vagy belső 
menettel (EN ISO 228 vagy NPT), karimával (DIN, ASA) vagy Vic-
taulic csatlakozóval. Bármilyen kombináció elérhető. 
Szabványos, vegyipari használatra alkalmas anyagok: rozsda-
mentes acél fémtest, FPM (Viton®) vagy FFPM (Chemraz®, Kal-
rez®), EPDM, HNBR tömítések.
* SBC-C típus is rendelhető, kioldóhuzallal 

SBC ... SS
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A tömlő és a szerelvény tökéletes csatlakozása
A tökéletes tömlőszerelvénynek három előfeltétele van: a fela-
datra való alkalmasság, az alkotóelemek minősége és a kompa-
tibilitásuk egymással és más professzionális rendszerekkel. Év-
tizedek óta ez az „erősségünk”. Gondoskodunk róla, hogy ügyfe-
leink a tömlő és a csatlakozó megfelelő kombinációját kapják – 
legyen szó saját kezűleg összeszerelt vagy használatra kész 
tömlőszerelvényről. 

Saját kezű összeszerelés 
Néhány kivételtől eltekintve valamennyi Elaflex tömlő alkalmas 
erre. Örömmel szolgálunk tanáccsal az egyes komponensek ki-
választásához. Az Elaflex moduláris rendszer és a katalógusunk-
ban található összeszerelési útmutató segítséget nyújt az egy-
szerű összeszereléshez. A tömlőket az összeszerelést végzőnek 
használat előtt tesztelnie kell a hatályos szabályozásnak 
megfelelően.
A saját kezű összeszerelés hasznos lehet, amennyiben a tömlő-
ket különböző hosszúságúra kell vágni a tömlődobról, különböző 
tömlővég-csatlakozókkal kell szerelni, mindezt rövid időn belül – 
illetve amennyiben javításokat vagy változtatásokat kell végezni 
a munkaterületen, egy már kész tömlőszerelvényen 

Használatra kész tömlőszerelvények 
Egy konzultációt követően, illetve az Ön specifikációi alapján, 
gondoskodunk a feladatról. A tömlőt méretre vágjuk, összesze-
reljük a megfelelő tömlővégekkel és szorítóbilincsekkel, szerel-
vénytartozékokkal, ezt követően teszteljük (elektromos vezető-
képesség és ellen álló sági teszt, ahol szükséges), ellátjuk a to-
vábbi jelölésekkel, minőségellenőrzést végzünk és kiállítjuk a 
megfelelő iga  zo lá sokat.
Ezek a szolgáltatások nemcsak az Elaflexnél érhetőek el, hanem 
tapasztalt forgalmazó partnereinknél is. 

Tartozékok  
Csavarodás, súrlódás és hőhatások ellen védő alkatrészek széles 
választékát kínáljuk, amelyek segítik a tömlő szerelvények élet-
tartamának növekedését.
Lehetőség van az ügyfél igényeinek megfelelő, további jelölé-
sekre is, pl. a Band-It segítségével. Igény szerint örömmel vállal-
juk az ügyfél által biztosított alkatrészek összeszerelését is.

A tömlő összeszerelés 
szakértői 
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Egyéni azonosítás

DG forgó a tömlő megcsavarodása ellen

HSB „Hosebun” tömlőhüvely professzionális és 
anyagvédő felfüggesztés tömlőszerelvényekhez

KSS Tömlővédő spirál megfelelő Spannloc KSS szorí-
tóbilinccsel. Szabadalmaztatott rendszer a szűk hajlí-

tási sugarú tömlőkhöz – megvédi a terhelésnek ki-
tett tömlőszakaszt közvetlenül a csatlakozó mögött

KSS tömlővédő rendszer 
gőztömlőkhöz

AR-HB Tömlővédő a fokozott súr-
lódás elleni védelemért és a 

tömlő könnyebb 
kezelhetőségéért

Tűzálló tömlővédő borítások Speciális tömítések
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Automata töltőpisztoly aktív gázvisszaszívással az oldószerek 
kannákba és tartályokba töltése során (5-1000 l). Megakadá-
lyozza a káros illóanyagok levegőbe jutását és megfelel az 
emissziós szabályozásoknak.
„Nyitott” gázvisszaszívásos rendszer, nincs szükség a töltőnyílás 
szigetelésére. Alumínium fémtest rozsdamentes acél belső al-
katrészekkel, Viton® tömítésekkel.
Max. teljesítmény 140 l/perc. Az Ön igényeinek megfelelően 
töltő- és gázvisszaszívó tömlővel is rendelhető.

„Oldószeres típusok” 
Automata töltőpisztolyok, oldószerek és más vegyi anyagok szá-
mára. Alumínium fémtest rozsdamentes acél belső alkatrészek-
kel, kétféle tömítéskészlettel:
TD = Teflon®,  Vi = Viton®, VD = poliuretán,  EP = EPDM
ZVA Slimline TD / Vi / VD / EP : 
Max. teljesítmény 60 l/perc.
ZVA 25 Vi / VD / EP :  
Max. teljesítmény 140 l/perc.

Korróziómentes automata töltőpisztolyok. Max. teljesítmény 
60 l/perc. Rozsdamentes acél belső alkat részek, Teflon® 
tömítések. 
ZVA RG : 
Vörös bronz fémtest, korrodáló közeghez
ZVA GBZ : 
Bronz fémtest, többek között fogyasztásra szánt alkoholokhoz.
ZVA VA : 
Rozsdamentes fémtest, többféle vegyi anyaghoz.

Automata töltőpisztolyok „AdBlue®” (DEF / ARLA) karbamid ol-
dathoz. Csak Elafix 40 mágneses adapterrel használható.
Kifolyócső külső átmérő 19 mm, max. teljesítmény 40 l/min.
Rozsdamentes acél/ műanyag belső alkatrészek, NBR 
tömítések. 
ZVA AdBlue :
Nikkelezett alumínium fémtest
Az AdBlue® a VDA bejegyzett védjegye.

Töltőpisztolyok 

ZVA 25 GR

ZVA RG | ZVA GBZ | ZVA VA ZVA AdBlue 

ZVA Slimline | ZVA 25 

Vegyi anyagokhoz 
Szakértelem a közegek területén: Bármelyik autóvezető találkozhatott már benzin-
kúton használt töltőpisztolyainkkal. A vegyi anyagok kannákba, hordókba, tartályokba 
és IBC-tartályokba való töltéséhez ezeket a speciális változatokat kínáljuk.
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Forgók

„Oldószeres típusok” 
Manuális töltőpisztolyok, oldószerekhez és vegyi anyagokhoz. 
Rozsdamentes acél belső alkatrészek, rendelhető 
tömítéskészletek:
TD = Teflon®, Vi = Viton®, VD = poliuretán,  EP = EPDM 
ZV 19 TD / Vi / VD / EP  : 
Max. teljesítmény 100 l/perc.
ZV 400 ( 500 ) Vi / VD / EP :  
Max. teljesítmény 400 ( 650 ) l/perc.

Vegyipari töltőpisztolyaink általában fix bemeneti csatlako-
zással vannak szerelve.
A tömlő csavarodásának elkerülése és a könnyebb kezelhe-
tőség érdekében rozsdamentes acél forgók is rendelhetők 
DN 25, 32, 40 és 50 méretben.
Tokozott golyóscsapágy élettartam-kenéssel, Viton® FEP 
bevonatos O-gyűrű.
Max. hőmérséklet: 60 °C, PN 10 nyomásig.

ZV 19 + ZV 400 / ZV 500 
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Belseje: fekete Teflon® PTFE lélek, véglegesen kötött betétek-
kel, elektromosan vezetőképes, varratmentes, sima, FDA* 
szabványos
Betét: DN 13 – 19 rozsdamentes acélbetét, spirál nélkül, 
DN 25 – 50 nagy húzószilárdságú, hőálló textilbetét, 
rozsdamentes acélspirál
Külseje: világosszürke EPDM, vezető OHM szállal, szaténsima, 
elektromosan vezetőképes, FDA* szabványos
Megfelel a DIN 26055-3 / EN 16820 szabványnak, A-típus 
Rendelhető DN 13 · 16 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50 mm méretben
Spirálisan futó fehér-kék-piros jelölés valamennyi, a DIN 26055-
3 / EN 16820 szabvány által előírt adattal.
Alkalmas valamennyi általános közeg szállítására, hőmérsékleti 
tartomány: -30°C-tól +150°C-ig, üzemi nyomás -0,8 bar-tól ( vá-
kuum ) 16 bar-ig.

Belseje: fehér Teflon® PTFE lélek, véglegesen kötött betétekkel, 
elektromosan nem vezetőképes, varratmentes, sima, FDA* 
szabványos
Betét: DN 13 – 19 rozsdamentes acélbetét, spirál nélkül, 
DN 25 – 50 nagy húzószilárdságú, hőálló textilbetét, rozsda-
mentes acélspirál
Külseje: kék, sima EPDM, elektromosan nem vezetőképes, var-
ratmentes, szaténsima, FDA* szabványos
Megfelel a DIN 26055-3 / EN 16820 szabványnak, A-típus 
Rendelhető DN 13 · 16 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50 mm méretben
Spirálisan futó fehér-kék-piros jelölés valamennyi, a DIN 26055-
3 / EN 16820 szabvány által előírt adattal. 
Alkalmas valamennyi általános közeg szállítására, hőmérsékleti 
tartomány: -30°C-tól +150°C-ig, üzemi nyomás -0,8 bar-tól ( vá-
kuum ) 16 bar-ig. 

Elapharm
Tömlőszerelvények DIN 26055-3 / EN 16820 szabványok szerint, gyógyszerészeti és bi-
otechnológiai alkalmazásra, valamint élelmiszerekhez és vegyi anyagokhoz. Előny az 
Ön számára: teljesen sima Teflon® PTFE lélek. Rugalmas és homogén, csavarodásmen-
tes tömlő felépítés (a lélekkel együtt valamennyi réteg véglegesen egymáshoz kötve). 

*A lélek és a külső borítás megfelel az FDA 21 CFR 177.1550 és CFR 178.3297 irányel-
veinek, valamint az USP Class VI. szabványnak és teljesíti az 1935/2004 és 10/2911 
számú EU szabályozásokban foglaltakat.

Gyógyszeripari  
tömlőszerelvények 
Homogén elasztomer tömlők sima Teflon® PTFE lélekkel, a legmagasabb fokú tiszta-
sági, higiéniai elvárásokhoz, az egyszerű tömlőtisztításért és az univerzális felhasz-
nálási lehetőségekért.

EPH elektromosan szigetelő (I) EPH-OHM Grey elektr. vezetőképes (Ω / T)

Gyógyszeripar



Holttérmentes/ kiszélesedő préselés  

Minimális résű préselés   

Préselt tömlőcsatlakozó szemcsés (kiszélesedő) PTFE lélek-
kel. Gyártási technológiája szabadalmalmaztatás alatt áll. 
Teljesen holttérmentes, megfelel a legmagasabb közegtisz-
tasági elvárásoknak. Valamennyi ELAPHARM tömlőnél al-
kalmazható. Általában DIN 32676 (Triclamp) vagy karimás 
tömlőcsatlakozókkal együtt használatos. 
Anyagok: 1.4404 rozsdamentes acél tömlőcsatlakozó tömlő-
véggel, 1.4301 szorítóbilinccsel. 
Jelölés a tömlőbilincsen (példa): ELAFLEX | Típus | DIN | DN | 
PTFE | Gyártási szám | Hónap | Év | PT (bar) 

Préselt tömlőcsatlakozó süllyesztett csővéggel. Nem képez 
akadályt a belső keresztmetszetben, közel holttérmentes 
átmenetet biztosítva a tömlő fala és a tömlőcsonk között. 
Eleget tesz a magas közegtisztasági elvárásoknak.
Valamennyi ELAPHARM tömlőnél alkalmazható. Az összes 
tömlőcsatlakozóval alkalmazható.  
Felületi érdesség: Ra 0,8 μm – igény szerint csökkenthető.
Anyagok: 1.4404 rozsdamentes acél tömlőcsatlakozó tömlő-
véggel, 1.4301 szorítóbilinccsel.
Jelölés a tömlőbilincsen (példa): ELAFLEX | Típus | DIN | DN | 
PTFE | Gyártási szám | Hónap | Év | PT (bar)

Belseje: fekete Teflon® PTFE lélek, véglegesen kötött betétek-
kel, elektromosan vezetőképes, varratmentes, sima, FDA* 
szabványos
Betét: DN 13 – 19 rozsdamentes acél betét, spirál nélkül, 
DN 25 – 50 nagy húzószilárdságú, hőálló textilbetét, rozsda-
mentes acél spirál
Külseje: fekete EPDM, szaténsima, elektromosan vezetőképes, 
FDA* szabványos
Megfelel a DIN 26055-3 / EN 16820 szabványnak, A-típus. 
Rendelhető DN 13 · 16 · 19 · 25 · 32 · 38 · 50 mm méretben. 
Spirálisan futó fehér-kék-piros jelölés valamennyi, a DIN 26055-
3 / EN 16820 szabvány által előírt adattal. 
Alkalmas valamennyi általános közeg szállítására, hőmérsékleti 
tartomány: -30°C-tól +150°C-ig, üzemi nyomás -0,8 bar-tól ( vá-
kuum ) 16 bar-ig. 

EPH-OHM elektromosan vezetőképes (Ω / T)  
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Univerzális tömlő elektromosan vezetőképes, varratmentes 
PTFE lélekkel, valamennyi általánosan használt közeg szállításá-
ra alkalmas, a közeg minőségétől függően +150 °C-ig. Megfelel 
az EN 12115 szabványnak. Megfelel az FDA és USP Class VI. szab-
ványnak. Tisztítás és sterilizálás céljából kigőzölhető max. +150 
°C-on, max. 30 percig (nyitott rendszerben).
• A részletes leírást ld. a 11. oldalon 
• Bemutatott példa: komplett tömlőszerelvény préselt  

DIN 32676 (Triclamp) csatlakozással 

Univerzális tömlő varratmentes, átlátszó Teflon® FEP lélekkel, 
valamennyi általánosan használt közeg szállítására alkalmas, a 
közeg minőségétől függően +130 °C-ig. Megfelel az EN 12115 
szabványnak. Megfelel az FDA és USP Class VI. szabványnak. 
Tisztítás és sterilizálás céljából kigőzölhető max. +150 °C-on, 
max. 30 percig (nyitott rendszerben).
• A részletes leírást ld. a 10. oldalon 
• Bemutatott példa: komplett tömlőszerelvény préselt 

DIN 11851 élelmiszeripari csatlakozóval

Elaflon PTFE ( Ω / T ) Elaflon FEP ( Ω ) 

Gyógyszeripar



„Standard” préselés  

„CLEAN” tömlőszerelvények
Az élelmiszer-, biotechnológiai és gyógyszeripar számos alkal-
mazási területén megfelel ez a valóban univerzális, EN 12115 
szabványos tömlő és egy külső préselésű, rozsdamentes szorí-
tóbilincs. Választható lehetőségek – EN 14420 szabványos csat-
lakozók, élelmiszeripari szerelvények vagy aszeptikus 
kapcsolatok.
Ami Önnek fontos lehet: rövid teljesítési idők a raktárkészletről 
való elérhetőségnek, a saját kezű összeszerelésnek és tesztelés-
nek köszönhetően.

Univerzális „CLEAN” tömlő elektromosan vezetőképes, varrat-
mentes, UPE lélekkel és világosszürke külsővel. Számos külön-
féle közeg szállítására alkalmas, +100 °C-ig. Megfelel az EN 12115 
szabványnak. Megfelel az FDA és USP Class VI. szabványnak. 
Tisztítás és sterilizálás céljából kigőzölhető max. +130 °C-on, 
max. 30 percig (nyitott rendszerben).
• A részletes leírásért ld. a 14. oldalon 
• Bemutatott példa: komplett tömlőszerelvény préselt rozsda-

mentes acél ISO 228 menetes tömlővéggel

Préselt tömlőcsatlakozó rozsdamentes acél tömlőcsonkkal 
és szorítóbilinccsel, DN 13-100 mm. Választható EN 14420 
szabványos csatlakozók vagy élelmiszeripari és gyógyszer-
ipari csatlakozók, mint a DIN 32676, DIN 11851, DIN 11864 
vagy karimás csatlakozók.
Igény szerint rendelhetők tömlőcsonkok belső toldattal a 
holttér minimalizálása érdekében (ld. a fenti képet).
Igényei szerint egyedi jelöléssel látjuk el a rozsdamentes 
acél szorítóbilincset.

POLYPAL CLEAN ( Ω / T ) 
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DIN 11853-2 / DIN 11864-2, karimás

DIN 11853-3 / DIN 11864-3, szorítóbilincses

DIN 11853-1 / DIN 11864-1, menetes 

Hibátlan kapcsolat 

Aszeptikus csatlakozók 

Kiszélesítettük speciális gyógyszerészeti, biotechnológiai és élelmiszeripari tömlő-
csatlakozó-választékunkat: menetek, karimák és szorítóbilincsek pl. DIN 11851, 
11853, 11854, 11864, 11887, 32676 vagy ISO 2852 szabványos csatlakozással.
Érdeklődés esetén kérjük, specifikálja a kívánt csatlakozási típust. A képek ezen az 
oldalon csak néhány lehetőséget mutatnak be a számos közül.

Gyógyszeripar



DIN 32676, Triclamp DIN 11851, menetes élelmiszercsatlakozó

Triclamp csatlakozók Csatlakozók élelmiszerekhez, vegyi 
és gyógyszerészeti anyagokhoz
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