
Élelmiszeripari tömlő- és  
csatlakozó kínálatunk



Italgyártás  
és élelmiszeripar 
A Haberkorn Fairtool Kft. kiemelt üzletágként kezeli az ipari tömlők és szerelvények 
területét. Jelen kiadványunkkal szeretnénk egy átfogó képet nyújtani az élelmiszer-
ipar számára kínált termékeinkről. Hiszünk a vevői elégedettségben és a hosszú 
távú együttműködésben, ezért kizárólag megbízható gyártók kiváló minőségű és jó 
ár-érték arányú termékeit kínáljuk, melyek minden Uniós előírásnak megfelelnek.  
 
Az italokhoz (víz, alkoholok, tej és gyümölcslevek) és élelmiszerekhez (tejtermékek, 
cukor, gabonafélék stb.) használható tömlőket és szerelvényeket az összes szüksé-
ges tanúsítvánnyal és ajánlással együtt szállítjuk, és ügyelünk azok higiéniájára. 

Portfóliónkat az élelmiszer-szállító tömlők mellett az agresszív tisztítószereknek is 
ellenálló tisztítótömlők, és az élelmiszeripari minőségű szerelvények (pl. menetes 
végek, bilincsek) széles választéka egészíti ki. 

Élelmiszeripari tömlők



Szilikontömlők Csatlakozók, szerelvények

Tejipari gőztömlőkItaltömlők Tömlők tejhez, és zsírtartalmú 
élelmiszerekhez

Elszívó- és szállítótömlők

Kínálatunk:
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Élelmiszeripari besorolás
Egy tömlő élelmiszerekhez való használhatósága egyér- 
telműen felismerhető a pohár-villa szimbólummal való 
folytonos jelölés és a gyártó 1935/2004/EK rendelet 
szerinti márkajele alapján. 

Élelmiszertömlők tisztítása
Hogy meggátoljuk a baktériumok, ill. szennyeződés 
lerakódását, a tömlőket rendszeresen tisztítani kell. 
Tartsa be tisztítási irányelveinket, így a tömlő nem 
befolyásolja a szállított anyag szagát vagy ízét, és  
annak élettartama is hosszabb lesz. 

Az élelmiszeripari tömlők igen különböző anyagokat szállíthatnak – ivóvíz, tej, bor, gabona, stb. 
–, éppen ezért speciális követelményeknek, az Európai Unió által szabályozott rendeleteknek 
kell megfelelniük, a higiénia, tisztaság és a tisztítószerekkel szembeni ellenálló képesség 
tekintetében. Az élelmiszerrel érintkező anyag nem szennyezheti azt, alkotórészei nem 
kerülhetnek az ételbe-italba. 

Fontos, hogy az élelmiszertömlők rezisztensek a baktériumokkal és mikrobákkal szemben. 
Természetesen be kell tartani az alkalmazott eszközökre előírt tisztítási ciklusokat, valamint  
a tömlők és szerelvények gyártó által előírt szavatosságát. 

Az optimális csatlakozás
Higiénikus csatlakozásokhoz javasoljuk az általános 
szerelvények használatát, pl. B DIN 32676 szabvány 
szerinti zsinórmenettel. 

Helyes összeszerelés
Élelmiszeripari tömlők szerelvényezéséhez félbilincsek 
vagy préshüvelyek használatát javasoljuk. Tömlőbilincsek 
alkalmazását nem javasoljuk, mert azoknál holttér 
keletkezhet, ahol a baktériumok könnyebben 
megtelepszenek.

Amit az élelmiszeripari  
tömlőkről tudni érdemes

Élelmiszeripari tömlők
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10/2011/EU rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról.
1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/
EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
2023/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról.

Szabványok és jogszabályok

Tisztítás használatbavétel előtt Általános tisztítás

Az új tömlők általában nem befolyásolják a bennük szállított élelmiszer 
szagát vagy ízét. 

Ha a tömlőnek mégis jellegzetes gumiszaga van, akkor töltse fel forró 
vízzel, és hagyja állni legalább 10 órán át. Ha ezzel nem szűnik meg a 
kellemetlen szag, akkor a tömlőt áztassa 24 órán át 1%-os foszforsav 
oldattal, majd 2%-os nátronlúggal vagy nátrium-karbonát oldattal. 
Végül alaposan mossa át tiszta ivóvízzel.

A tömlőket ezután rendszeres időközönként kereskedelmi forgalomban 
kapható tisztító-, illetve fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

1. Gyors átmosás 2%-os Na-hidroxid vagy Na-karbonát oldattal, 80 °C-on.
2. Öblítés forró, majd hideg vízzel. 

Forró gőzzel történő fertőtlenítés előtt győződjön meg a tömlő 
hőállóságáról!

Tisztítószerek
Szinte bármely ismert gyártó tisztító-, ill. fertőtlenítőszere használható  
az élelmiszertömlők tisztításához. Az anyagokat a gyártói előírásnak 
megfelelő koncentrációban és hőmérsékleten kell alkalmazni. CIP rend- 
szerekhez speciális tisztítószerek használata is javasolt. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabb tisztítási ciklus csökkenthe-
ti a tömlők élettartamát és használhatóságát.
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Tejgyűjtőkocsi-tömlő CITERDIAL®

Rendkívül rugalmas tejgyűjtőkocsi-tömlő tej és különféle egyéb 
élelmiszerek, mint például bor, almabor, gyümölcslé, ecet, alko-
hol (legfeljebb 96%) szállítására és töltésére,  
a zsíros ételek és olajok kivételével.
Kiváló rugalmasság jellemzi, mikrobákkal szemben ellenálló. 
Hőálló: –30 – +80 °C (gőzölhető +110 °C-ig , max. 10 perc). 
Engedélyek: EU 1935/2004, 2023/2006; FDA 21. sz. CFR 
177.2600; BfR ajánlás XXI 2. kategória. Az összes szükséges mig-
rációs tesztet az IANESCO Intézet hajtotta végre Poitiersban, 
Franciaországban, és megfelelőnek bizonyult. 

Tejgyűjtőkocsi-tömlő ALFA 412LE

Rendkívül rugalmas szívó- és nyomótömlő tejgyűjtő kocsikon és 
élelmiszeriparban való megbízható, biztonságos használathoz.
Kopás- és ózonálló burkolattal ellátva, hőálló: -40 – +80 °C-ig, 
gőzzel tisztítható +110 °C-ig (max. 10 perc).
Megfelel az 1935/2004 és az 2023/2006 EK irányelvek követel-
ményeinek, és az FDA előírásoknak.

Tejüzemi gőztömlő LM3

Minőségi speciális tömlő gőzzel, valamint forró- és hideg vízzel 
való tisztításhoz. Alkalmas továbbá tej- és tejtermékek, állati és 
növényi olajok és zsírok szállítására.
Alkalmazási terület: élelmiszeripar és italgyártás, tejgazdaságok 
és vágóhidak. Zsír-, ill. olajálló, a sima belső rész problémamen-
tes tisztítást tesz lehetővé. 
Hőmérséklettartomány: gőz +164 °C-ig, forró víz +95 °C-ig,
rugalmas -35 °C-ig. 
Megfelel a BfR-nek (korábban: BgVV) XXI:2002 (Kat. 2);  
FDA-engedély (CFR21 § 177.2600).

Élelmiszeripari többcélú tömlő

Sokoldalúan használható H-Plus élelmiszeripari többcélú tömlő, 
alkalmas tisztítótömlőként forróvíz szállítására, vagy akár tej- és 
tejtermékek áramoltatására is.
Alkalmazási terület: italgyártás és élelmiszeripar, tej- és sajtfel-
dolgozás, élelmiszerüzemek, sörfőzdék.
Ellenáll az ózonnak, olajnak, zsírnak, időjárásnak és UV sugár-
zásnak; szagtalan és íztelen.
Engedélyek:  
EG 1935/2004 és az EG 2023/2006;  FDA (21 CFR 177.2600). 

Tejüzemi- és italtömlők

A tejipari tömlőket fejőházakban, illetve tejfeldolgozó üzemekben használják. Megfelelnek  
a hatályos FDA és EU előírásoknak, melyek biztosítják a tömlők megfelelő higiéniáját, a tej 
minőségét és kizárják a vegyi szennyezést. 

A tömlők anyaga tartalmazhat PVC-t, EPDM-et, hibrid PVC-gumit, illetve nitril gumit. A belső 
réteg ellenálló a zsírokkal, olajokkal szemben. A tömlőket rendszerint valamilyen spirállal 
merevítik, és dörzsölésnek ellenálló burkolattal látják el, ezzel növelve élettartamukat. 

A legtöbb italtömlő ellenálló alkohollal, illetve magas hőmérséklettel szemben. Rugalmasak, 
rendszerint nyomásállók, és többnyire kompatibilisek a CIP tisztítási rendszerrel.

Élelmiszeripari tömlők

https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/tejtoemlok-toemlok-zsirtartalmu-elelmiszerekhez/tejtoemlok/1237063-tejgyujtokocsi-toemlo-citerdial/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/tejtoemlok-toemlok-zsirtartalmu-elelmiszerekhez/tejtoemlok/1132793-tejgyujtokocsi-toemlo-alfa-412le/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/tejipari-goztoemlok/elelmiszeripari-tisztitotoemlok/50484-tejuezemi-goztoemlo-lm3/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/tejtoemlok-toemlok-zsirtartalmu-elelmiszerekhez/toemlok-zsirtartalmu-elelmiszerekhez/1112217-elelmiszeripari-toebbcelu-toemlo-h-plus/


Italtömlő LM1-EPDM Kellermeister
Rugalmas tömlő az élelmiszeripar és az italgyártás szívó- és 
nyomófolyamataihoz, amelyekben alkoholos (max. 40%) és alko-
holmentes italok, valamint zsírok és zsírtartalmú (max. 36%) 
élelmiszerek kerülnek továbbításra.
Íz- és szagsemleges, törésmentes és robusztus még minimális 
tömeg mellett is. Kimagasló a hőmérsékletállósága, nagyon jól 
ellenáll az agresszív tisztítószereknek, a sima belső résznek kö-
szönhetően problémamentesen tisztítható. 

Megfelel a BfR-nek (korábban: BgVV) XXI:2002 (2. kat.)
FDA-engedély (CFR21 § 177.2600), és a Weihenstephan 
szempontoknak.

Italtömlő Purpurschlange® D

Ideális tömlő sörhöz, italokhoz és szeszesitalokhoz. Alkalmas 
sör, bor, alkoholmentes (beleértve a koncentrátumokat) és alko-
holos italok 98 térfogatszázalékos monopol szeszbe történő 
továbbítására.
Alkalmazható: ital-, és szeszgyártásban, sörfőzdékben, présüze-
mekben, töltőberendezéseknél. Rugalmas, kopásálló, nyomásálló, 
teljesen íz és szag semleges. 

Megfelel az EG 1935/2004 és az EG 2023/2006 követelményei-
nek, és a BfR és FDA XXI. ajánlás 2. kategóriának (21 CFR 
177.2600). 

CONTI® FOOD & DRINK FLEX, EPDM

Rendkívül rugalmas, könnyű és törésálló, többcélú tömlő az élel-
miszeripar és italgyártás számára.

Könnyen kezelhető, teljesen szagtalan és íztelen. Hőálló: 
-30 – +90 °C (+100 °C-ig, max. 20 perc), gőzölhető +130 °C-ig 
(max. 10 perc). Ellenáll a gyakori tisztítószereknek és 
fertőtlenítőszereknek. 

Engedélyek: EG 1935/2004 és az EG 2023/2006; FDA XXI. ajánlás 
2. kategória (21 CFR 177.2600).

Ital- és élelmiszeripari tömlő BLAUDIECK® LGD
Higiénikusan sima, pórusmentes, szagtalan és íztelen tömlő spi-
rál nélkül, az élelmiszer- és italiparban való használatra, NBR lé-
lekkel. Abszolút íz- és szagsemleges, kopásálló,  UV-, ózon- és 
időjárásálló, ellenáll a zsíroknak és olajoknak.  
Hőálló: -30 – +80 °C, rövid ideig +90 °C -ig (max. 20 perc),  
gőzölhető +130 °C-ig (max. 20 perc). 
CIP (tisztítás helyben) és hagyományos tisztításra alkalmas. 

Engedélyek: EG 1935/2004 és a 2023/2006 EG-irányelvek, BfR 
és FDA XXI. ajánlás 2. kat. (21 CFR 177.2600)
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https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/ital-toemlok/italtoemlok/50450-ital-toemlo-lm1-epdm-kellermeister/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/ital-toemlok/italtoemlok/50449-ital-toemlo-purpurschlange-d/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/ital-toemlok/italtoemlok/1291275-elelmiszeripari-es-ital-toemlo-conti-food-drink-flex-epdm/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/ital-toemlok/italtoemlok/1057683-ital-es-elelmiszeripari-toemlo-blaudieck-lgd/


Szívó-nyomótömlők  
és egyéb nyomótömlők
A szívó- és nyomótömlők szivattyúkkal és pumpákkal alkalmazhatók folyadékok vagy akár 
szilárd anyag szállítására. Ezek a tömlők különböző műanyagokból készülhetnek, és a gyártás 
során PVC vagy acélspirállal erősítik meg a szerkezetüket. 

A PVC-ből készült belső fal előnye, hogy alacsony a súrlódási együtthatója, ezért a csőben 
szállított szilárd anyagok kevésbé károsítják azt. 

Könnyű, rugalmas és törésálló PVC tömlő kemény PVC spirállal, 
szívó- és nyomótömlőként alkalmas élelmiszerekhez és 
folyadékokhoz.
Alkalmas sör, bor, ecet stb. szállítására -5 – +60 °C között. 
Könnyen tisztítható, időjárásálló, ellenálló számos vegyi anyag-
gal szemben. 

Szabványok:  
(EU) 10/2011 (A, B, C szimuláns); 1935/2004.

PVC szívó- és nyomótömlő Luisiana 

Nagy rugalmasságú univerzális szívó- és nyomótömlő átlátszó, 
lágy PVC lélekkel, zsírmentes élelmiszerek és max. 28%-os alko-
holtartalmú italok szállítására.
Rendkívül rugalmas, élelmiszeripari minőségű, -5 °C-tól +65 °C-ig 
alkalmazható.

Az 1935/2004, valamint a 10/2011 számú EU rendelet szerint 
étellel érintkezhet (40 ° C-on 24 órán át végzett szimulációs ABC 
migrációs vizsgálatok alapján)

Többcélú tömlő Vacupress Cristal

Lágy PVC-tömlő beágyazott horganyzott acélspirállal, kívül és 
belül sima felületű, univerzálisan használható.
Alkalmazási terület: élelmiszeripar, építőipar és mezőgazdaság.
Átlátszó, sima felületű, UV-álló.

Az A, B, C, D1 szimulánsokra vonatkozó 10/2011 (EU) európai 
uniós irányelvnek megfelel.

PVC szívó- és nyomótömlő, acélspirállal

Könnyű, rugalmas és törésálló szívó- és nyomótömlő folyadékok 
szállításához, merev PVC spirállal, élelmiszerbiztonságos 
kivitelben.
Alkalmazható: sör, bor, ecet stb. szállítására. Rugalmas, könnyen 
tisztítható, időjárásálló, számos vegyi anyaggal szemben ellenálló.
Szabványok: 
(EU) 10/2011 (A, B, C szimuláns); 2002/72 / EK; 2007/19 / EK; 
1935/2004 / CE; EC 2023/2006 (GMP); 1895/2005 / EK

PVC szívó- és nyomótömlő PVC spirállal 

Élelmiszeripari tömlők

https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/viztoemlo-lapos-toemlo/viztoemlok/szivo-es-nyomotoemlo-vizhez/50352-pvc-szivo-es-nyomotoemlo-luisiana/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/toebbcelu-toemlok/nyomotoemlok-szivotoemlok/toebbcelu-szivo-es-nyomotoemlok/50425-toebbcelu-toemlo-vacupress-cristal/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/viztoemlo-lapos-toemlo/viztoemlok/szivo-es-nyomotoemlo-vizhez/50339-pvc-szivo-es-nyomotoemlo-h-plus-acelspirallal/1
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/viztoemlo-lapos-toemlo/viztoemlok/szivo-es-nyomotoemlo-vizhez/50338-pvc-szivo-es-nyomotoemlo-pvc-spirallal-h-plus/0


Üvegszövet betétes szilikontömlő nyomás alatti igénybevételre 
az italgyártás, valamint élelmiszeripari és gyógyszeripari töltő-
technika területén.
Alkalmazható élelmiszer-, ill. gyógyszeriparban, italgyártásnál és 
töltőtechnikában. Időjárás- és öregedésálló, ragasztó- és vízta-
szító, élettanilag és bakteriológiailag ártalmatlan, szag és íz 
semleges. Ózon- és trópusálló, nem korrozív és sugárzásálló,
szélsőséges hőmérsékletnél rezgésálló. 
Megfelel: BfR XV (korábban BGVV); FDA § 177.2600 előírásoknak.

Szilikontömlő üvegszövet betéttel

Univerzálisan használható ivóvíztömlő átlátszó belső réteggel, 
lágyítószer nélkül, amely az ivóvízrendelet követelményeinek 
megfelel, és ezt a gumitömlőkre jellemző előnyökkel ötvözi. 
Rendkívül rugalmas, át lehet hajtani rajta gépjárművel, szagta-
lan és íztelen. 
Alkalmazható: élelmiszer- és italipar, kórházak, repülőterek, ke-
reskedelmi konyhák, kemping és lakókocsi kellékek, kommunális 
ivóvíz, szabadtéri rendezvények.
Engedélyek: ivóvíz jóváhagyás hideg és meleg vízhez +60 °C -ig;
UBA-KTW BWGL; DIN EN 16421 (W270); 
FDA (177.2600); EU 1935/2004, 2023/2006 és 10/2011
2021 májusától: a WRAS és a VP549 felülvizsgálat alatt áll.

Ivóvíztömlő Aquapal® D

Rugalmas és puha PVC tömlő nyomásálló textil betéttel, élelmi-
szeripari folyadékok szállításához. Emellett víz vagy sűrített le-
vegő szállítására is alkalmas nyomótömlőként.
Alkalmazási terület: élelmiszeripar, mérési és vezérlési technoló-
gia, labor, gépgyártás, folyadékellenőrzési terület. 
Flexibilis, ózon- és klórálló, sima felület, feltételesen olajálló.
Engedélyek: 10/2011/EU irányelv 1935/2004/EK irányelv 
2007/19/EK (élelmiszerutánzó modellanyagok: A, B, C, D2)
KTW-tanúsítvánnyal ellátva.

PVC tömlő perlonizált Refittex Cristallo®

Csavarodásmentes, robusztus és sokoldalú többcélú tömlő NTS®  
YELLOW, 6 rétegű SKY TECH bevonattal, speciális UV védelem-
mel a tömlő öregedésével szemben, ami a tömlő felületének 
matt hatást biztosít. Élelmiszeriparban hideg vizes takarításra 
alkalmazható. 
RoHS és REACh kompatibilis (SVHC mentes), PAH mentes (poli-
ciklusos aromás szénhidrogének). Hőmérséklettart.: –20 – +60 °C.

PVC-Víztömlő NTS® Yellow 

Ivóvíztömlő FITT® PURE

A FITT Pure innovatív tömlő ivóvízhez és folyékony élelmiszerek-
hez. Rendelkezik a Német Higiéniai Intézet tanúsítványával, és 
megfelel a legszigorúbb német és európai élelmiszeripari előírá-
soknak. Rendkívül rugalmas, ellenálló, kezelhetősége optimális. 
PAH (policiklusos aromás szénhidrogének) mentes. 

Engedélyek: KTW „A” a DIN EN 12873-1 és -2 szerint;
DVGW W270 a DIN EN16421 szerint;
REG EU 10/2011, kompatibilis az A, B, C, D1 szimulánsokkal;
REACH kompatibilis, RoHS kompatibilis.
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https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/szilikon-toemlok/szilikontoemlok/50402-silikon-toemlo-uevegszoevet-betettel-elelmiszeripari-minoseg/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/ivoviz-toemlok/ivoviz-toemlok/50480-ivoviz-toemlo-aquapal-d/0?l=3
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/levego-gaztoemlok/suritett-levegos-es-pneumatikus-toemlok/suritett-levego-toemlok-tekercsben/50446-pvc-toemlo-perlonizalt-refittex-cristallo/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/viztoemlo-lapos-toemlo/viztoemlok/viz-nyomotoemlok/1197264-pvc-viztoemlo-nts-yellow/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/ivoviz-toemlok/ivoviz-toemlok/1593429-ivoviz-toemlo-fitt-pure/


Zsinórmenetes csavaros csatlakozás VMS rozsdamentes acélból, 
sima tömlőcsatlakozóval a félbilincs fedeléhez, és kúpos csatla-
kozó hornyos anyával (kerek külső menet).

Műszaki adatok:
Félbilincs borítás: a DIN EN 14420-5 (korábban DIN 2817) szerint.
Kerek belső menet: DIN 11851 / DIN 11887 szerint.
Üzemi nyomás: 16 bar.

Zsinórmenetes menetes vég VMS, 
nemesacél

MMS anya rész zsinórmenetes csavaros csatlakozás rozsdamen-
tes acélból, sima tömlőcsatlakozóval a félbilincs kötéshez, és 
kúpos csatlakozó horony anyával (kerek belső menet).

Műszaki adatok: 
Félbilincs borítás: a DIN EN 14420-5 (korábban DIN 2817) szerint.
Kerek külső menet: DIN 11851 / DIN 11887 szerint.
Üzemi nyomás: 16 bar.

Zsinórmenetes csavaros csatlakozó MMS, 
nemesacél

Élelmiszeripari alkalmazásban a tisztításhoz, mosáshoz használt tömlőknek és a használt 
csatlakozóknak is szigorú előírásoknak kell megfelelniük. Nem tartalmazhatnak olyan anyagot, 
amely beoldódik az ételbe, italba, ezzel vegyi szennyezést okozva. Nem befolyásolhatják a 
szállított élelmiszer szagát és ízét, nem lehetnek hajlamosak a baktériumok megtelepedésére. 

Fontos, hogy a tömlők szakszerűen, a megfelelő szerelvényekkel legyenek szerelve, ezzel is 
elkerülhető a szennyeződés, fertőzés, illetve szivárgás kialakulása. 

Egyéb tömlők és  
tömlőszerelvények

A kereskedelemben kapható tisztítószereknek ellenálló belső 
rész, ózon- és időjárásálló külső rész. Sokoldalúan használható, 
pl. vágóhidakon, tejüzemekben és egyéb élelmiszerüzemekben.
EPDM lélekkel, recézett textilbetéttel. Hőálló: -40 °C – +95 °C-ig, 
rövid ideig +110 °C-ig.

Forróvíztömlő H-Plus
Szilikon tömlő nyomásmentes igénybevételre az italgyártás, 
élelmiszeripari és gyógyszeripari töltőtechnika területén.
Időjárás- és öregedésálló, ragasztó- és vízlepergető, fiziológiai-
lag és bakteriológiailag ártalmatlan, szag- és ízsemleges. 
Ózonálló és trópusálló, nem korrozív és sugárzásálló, rezgéscsil-
lapítás szélsőséges hőmérsékleteken.  
Szabványok: megfelel a BfR XV-nek (korábban BgVV), FDA jóvá-
hagyása § 177.2600.

Szilikon tömlő élelmiszeripari minőség 

Élelmiszeripari tömlők

https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/menetes-csatlakozasok-karimak-toemloszerelvenyek/toemlo-csavarzatok-menetes-toemlovegek/elelmiszeripari-csatlakozok-gyogyszeripari-csatlakozok/50940-zsinormenetes-menetes-veg-vms-nemesacel/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/menetes-csatlakozasok-karimak-toemloszerelvenyek/toemlo-csavarzatok-menetes-toemlovegek/elelmiszeripari-csatlakozok-gyogyszeripari-csatlakozok/50904-zsinormenetes-csavaros-csatlakozo-mms-nemesacel/1
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/goztoemlok-forroviz-toemlok-huto-toemlok/forroviz-toemlok/forroviz-toemlok/50046-forroviztoemlo-h-plus-hot-water/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/elelmiszeripari-toemlok/szilikon-toemlok/szilikontoemlok/50516-silikon-toemlo-elelmiszeripari-minoseg/0?l=3


Budapesti műhelyünkben, vevőink igényeinek megfelelően 
méretre vágjuk és készreszereljük az összes kereskedelmi 
forgalomban lévő tömlőt, így az élelmiszeripari tömlőket is. 

Igény esetén helyszíni felmérést végzünk és műszaki  
tanácsadással segítjük a megfelelő tömlők és csatlakozások 
kiválasztását.

Lehetőség van a tömlők szabványnak megfelelő nyomáspró-
bájára, illetve tömítettség és vezetőképesség vizsgálatára,  
és akár egyéni azonosításra is.

Műhelyszolgáltatás

Szimmetrikus csatlakozó a DIN 32676 szerint két tömlővezeték 
vagy tömlő és szerelt tömlő közötti gyors csatlakozáshoz. Töm-
lővég beakasztható gallérral a félbilincses bekötéshez vagy  
a préshüvelyhez.
Alkalmazási terület: élelmiszeripar, vegyipar, gyógyszeripar.
DIN 32676 szerint.

Tömlővéges csatlakozók TriClamp, 
nemesacél

Félbilincs a DIN EN 14420-3 szerint a szerelvények biztonságos 
rögzítéséhez sima tömlőaljzatokon, függesztett gallérral, a DIN 
EN 14420 (korábban DIN 2817) szerint tömlővezetékekhez, külö-
nösen vízszennyező, gyúlékony és egyéb szivattyúzáshoz veszé-
lyes közegek.
Anyaga: alumínium, rozsdamentes acél 1.4408 vagy sárgaréz.

Félbilincs EN 14420-3 szabvány szerint

Kiváló minőségű, 1 vagy 2 részes kivitelű, csuklós-csapos bilincs 
Power-FX W5, kerek csapokkal és lekerekített, feltekert híddal  
a DIN 3017 3. rész szerint. Sav- és tengervízálló.
A csavarokat újra meg kell húzni az üzembe helyezés előtt, de  
a szerelvények tömlőre szerelését követően legalább 24 óra 
elteltével.
Anyaga: nemesacél 1.4404 (W5).

Csuklós-csapos tömlőbilincs Power-FX W5
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https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/menetes-csatlakozasok-karimak-toemloszerelvenyek/toemlo-csavarzatok-menetes-toemlovegek/elelmiszeripari-csatlakozok-gyogyszeripari-csatlakozok/50927-toemloveges-csatlakozok-triclamp-nemesacel/
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/toemlocsatlakozasok-toemloszerelo-anyagok-toemloroegzites/felbilincsek/felbilincs/50775-felbilincs-en-14420-3-szabvany-szerint/1
https://shop.haberkorn.hu/ipari-toemlok-es-armaturak/toemlocsatlakozasok-toemloszerelo-anyagok-toemloroegzites/toemlobilincsek/csuklos-csapos-toemlobilincs/50538-csuklos-csapos-toemlobilincs-power-fx-w5/
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