
   W��E DO CIECZY SPO�YWCZYCH

W��E DO CZYSZCZENIA W��E SPO�YWCZE DO POMP RYBACKICH.

LMH LMF
ZASTOSOWANIE: elastyczny tłoczny w�� ZASTOSOWANIE: tłoczny w�� do pomp
spo�ywczy przeznaczony do czyszczenia rybackich i przetwórstwa rybnego.
gor�c� wod�. Nie nadaje si� do pary. ZALETY: bardzo lekki w��, mo�e by� 
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C. zwijany na płasko.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 4:1 ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WARSTWA WEWN�TRZNA: EPDM, biała, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3:1
gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, czarna,
wysokie temperatury i �rodki czyszcz�ce. gładka, odporna na oleje, tłuszcze i �cieranie.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE: tekstylne.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: EPDM, niebieska, WARSTWA ZEWN�TRZNA: CR, czarna,
odporna na tłuszcze i oleje oraz �cieranie, odporna na oleje, tłuszcze, ozon, wod� morsk�,
odbicie banda�u. �cieranie, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: 0d 13 do 102 mm. ZAKRES �REDNIC: od 203 do 510 mm.

CI�NIENIE PRACY: od 5 do 3 bar.

W��E SPO�YWCZE DO SILOSÓW W��E SPO�YWCZE DO SILOSÓW

LOSP LMSP
ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny
tłoczny w�� trudno �cieralny do napełniania i
opró�niania silosów, zasobników i cystern. napełniania i opró�niania silosów, zasobników i
Nadaje si� do przesyłania materiałów sypkich cystern. Nadaje si� do przesyłania materiałów
i granulatów spo�ywczych, pasz i karmy sypkich i granulatów spo�ywczych, pasz i
dla zwierz�t. karmy dla zwierz�t.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +80 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: NR, biała, WARSTWA WEWNETRZNA: NR, biała,
gładka, jako�� spo�ywcza, bardzo odporna na gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na 

WZMOCNIENIE: tekstylne, linka antystatyczna. WZMOCNIENIE: tekstylne, podwójny oplot z
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, drutu stalowego, linka antystatyczna.
antystatyczna, odporna na �cieranie i warunki WARSTWA ZEWNETRZNA: SBR, czarna,
atmosferyczne, odbicie banda�u. gładka, odporna na ozon, �cieranie i warunki
ZAKRES �REDNIC: od 75 do 110 mm. atmosferyczne, odbicie banda�u.

ZAKRES �REDNIC: od 38 do 152 mm.

         W��E TRUDNO�CIERALNE

W��E DO PIASKOWANIA I �RUTOWANIA W��E DO PIASKOWANIA I �RUTOWANIA

SM1 SM2
ZASTOSOWANIE: bardzo elastyczny tłoczny ZASTOSOWANIE: elastyczny , tłoczny w��
w�� z ekstremaln� odporno�ci� na �cieranie. z bardzo dobr� odporno�ci� na �cieranie.
Przeznaczony do piaskowania, �rutowania, Przeznaczony do piaskowania, �rutowania,
przesyłania korundu, szkła, piasku, �rutu itp. przesyłania korundu, szkła, piasku, �rutu itp.
ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� ZALETY: bardzo du�a wytrzymało��
warstwy wewn�trznej na �cieranie – 36 mm3. warstwy wewn�trznej na �cieranie – 60 mm3.
Nie powoduje szoków elektrostatycznych Nie powoduje szoków elektrostatycznych
zachowuj�c bezpiecze
stwo pracy. zachowuj�c bezpiecze
stwo pracy.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,5:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,5:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, 
czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
na �cieranie. na �cieranie.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE: tekstylne.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, 
antystatyczna, odbicie banda�u. antystatyczna, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 42 mm. ZAKRES �REDNIC: od 13 do 42 mm.
CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ). CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ).
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CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).

ssawno-tłoczny w�� trudno �cieralny do

�cieranie, elektroizoluj�ca. �cieranie, elektroizoluj�ca.

CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).
CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,9 bara.



         W��E TRUDNO�CIERALNE

W��E DO PIASKOWANIA I �RUTOWANIA W��E DO TYNKOWANIA

SM3 SM40
ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny ZASTOSOWANIE: elastyczny , tłoczny w��
tłoczny w�� odporny na �cieranie. przeznaczony do przesyłania tynków, gipsu,
Przeznaczony do piaskowania, �rutowania, betonu i ich zapraw.
przesyłania korundu, szkła, piasku, �rutu itp. ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� warstwy
ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� wewn�trznej i zewn�trznej na uszkodzenia 
warstwy wewn�trznej na �cieranie – 90 mm3. mechaniczne. Nie powoduje szoków
Nie powoduje szoków elektrostatycznych elektrostatycznych.
zachowuj�c bezpiecze
stwo pracy. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 2,5:1
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, 
WARSTWA WEWN�TRZNA: NR/SBR/SR, czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
czarna, gładka, antystatyczna, odporna na na �cieranie.
�cieranie. WZMOCNIENIE: tekstylne.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, 
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, antystatyczna, odbicie banda�u.
antystatyczna, odbicie banda�u. ZAKRES �REDNIC: od 19 do 102 mm.
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 42 mm.

W��E DO TYNKOWANIA W��E DO TYNKOWANIA

SM20 SMK
ZASTOSOWANIE: elastyczny , tłoczny w�� ZASTOSOWANIE: bardzo elastyczny tłoczny
przeznaczony do przesyłania tynków, gipsu, w�� z ekstremaln� odporno�ci� na �cieranie
betonu i ich zapraw. przeznaczony do przesyłania tynków, gipsu,
ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� warstwy betonu i ich zapraw.
wewn�trznej i zewn�trznej na uszkodzenia ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� warstwy
mechaniczne. Nie powoduje szoków wewn�trznej i zewn�trznej na uszkodzenia
elektrostatycznych. mechaniczne. Nie powoduje szoków
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. elektrostatycznych.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, 
na �cieranie. czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
WZMOCNIENIE: tekstylne. na �cieranie.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, WZMOCNIENIE: tekstylne.
antystatyczna, odbicie banda�u. WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, 
ZAKRES �REDNIC: od 40 do 50 mm. antystatyczna, odbicie banda�u.

ZAKRES �REDNIC: od 32 do 65 mm.

W��E DO ZAG�SZCZANIA W��E DO TRANSPORTU BETONU

SMB SM 85
ZASTOSOWANIE: bardzo elastyczny i ZASTOSOWANIE: do przesyłania mediów
odporny w�� ochronny dla pneumatycznych �cieraj�cych. Tłoczny w�� przeznaczony do

pomp do przesyłania betonu.
betonowych. ZALETY: bardzo du�a wytrzymało��
ZALETY: du�a wytrzymało�� na ci�gni�cia, warstwy wewn�trznej .
du�a odporno�� na �cieranie obu warstw ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
w��a, zapewnia długi czas u�ytkowania. WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 1,75:1
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. WARSTWA WEWN�TRZNA: NR,/SBR/BR, 
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
czarna, gładka, antystatyczna, odporna na na �cieranie.
�cieranie. WZMOCNIENIE: siatka stalowa.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, 
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, antystatyczna, odbicie banda�u.
antystatyczna, odporna na �cieranie, ZAKRES �REDNIC: od 50 do 125 mm.
odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 20 do 40 mm.
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CI�NIENIE PRACY: 40 BAR ( 4 MPa ).
CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).

CI�NIENIE PRACY: 20 bar ( 2 MPa ).
CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).

i elektrycznych zag�szczarek zapraw

CI�NIENIE PRACY: 85 bar ( 8,5 MPa ).

CI�NIENIE PRACY: 4 bary ( 0,4 MPa ).



         W��E TRUDNO�CIERALNE

W��E DO SILOSÓW W��E DO SILOSÓW

SOSH SOSP
ZASTOSOWANIE: elastyczny , tłoczny w�� ZASTOSOWANIE: elastyczny , tłoczny w��

silosów, zasobników i cystern. Przeznaczony silosów, zasobników i cystern. Przeznaczony
do betonu, cementu, piasku, �rutu, �wiru, do betonu, cementu, piasku, �rutu, �wiru,
pasz, nasion itp. pasz, nasion itp.
ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� 
warstwy wewn�trznej na �cieranie. warstwy wewn�trznej na �cieranie.
Konstrukcja bardzo lekka, antystatyczne Konstrukcja bardzo lekka, antystatyczne
warstwy zapewniaj� bezpiecze
stwo pracy. warstwy zapewniaj� bezpiecze
stwo pracy.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, 
czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
na �cieranie. na �cieranie.
WZMOCNIENIE: tekstylne, linka antystatyczna. WZMOCNIENIE : tekstylne.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna,
antystatyczna, odbicie banda�u. antystatyczna, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 75 do 150 mm. ZAKRES �REDNIC: od 75 do 152 mm.

W��E DO SILOSÓW W��E DO SILOSÓW

SMSP SILO
ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny

na �cieranie do napełniania i opró�niania opró�niania silosów, zasobników i cystern.
silosów, zasobników i cystern. Przeznaczony Przeznaczony do betonów, cementów, piasku,
do betonu, cementu, piasku, �rutu, �wiru, �rutu, �wiru, pasz, nasion itp.
pasz, nasion itp. ZALETY: konstrukcja bardzo lekka, 
ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� antystatyczna warstwa wewn�trzna 
warstwy wewn�trznej na �cieranie. zapewnia bezpiecze
stwo pracy.
Konstrukcja bardzo lekka, antystatyczne ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
warstwy zapewniaj� bezpiecze
stwo pracy. WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. WARSTWA WEWN�TRZNA: NR/SBR/BR,
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
WARSTWA WEWN�TRZNA: NR/SBR/SR, na �cieranie.
czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna WZMOCNIENIE: tekstylne.
na �cieranie. WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna,
WZMOCNIENIE: tekstylne, oplot z drutu odbicie banda�u.
stalowego, linka antystatyczna. ZAKRES �REDNIC: od 75 do 100 mm.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna,
antystatyczna, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 50 do 203 mm.

W��E DO SILOSÓW W��E TRUDNO�CIERALNE DO KOPAREK RZECZNYCH

SFT SBD
ZASTOSOWANIE: lekki, płaski, elastyczny ZASTOSOWANIE: mocny, tłoczny w��
w�� z ekstremaln� odporno�ci� na �cieranie.
Przeznaczony do przesyłania piasku, �rutu, rurowego i pływaj�cego tzn. z koparki na
szkła itp. Nadaje si� do granulatów. brzeg i koparek rzecznych
ZAKRES TEMPERATUR: -20 C do +70 C. ZAKRES TEMPERATUR: -20 C do +70 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR, czarna,
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR, czarna, gładka, bardzo odporna na �cieranie.
gładka, antystatyczna, bardzo odporna na WZMOCNIENIE: tekstylne.
�cieranie. WARSTWA ZEWN�TRZNA: CR, czarna,
WZMOCNIENIE: tekstylne. odporna na �cieranie, oleje, ozon,
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, wod� morsk� i warunki atmosferyczne, 
antystatyczna, odbicie banda�u. odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 40 do 254 mm. ZAKRES �REDNIC:  
CI�NIENIE PRACY: od 15 do 3 bar. CI�NIENIE PRACY:   
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trudno�cieralny do napełniania i opró�niania trudno�cieralny do napełniania i opró�niania

CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ). CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).

ZASTOSOWANIE: elastyczny ssawno-tłoczny
w�� trudno�cieralny z ekstremaln� odporno�ci� tłoczny w�� trudno�cieralny do napełniania i

CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).

CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).

trudno�cieralny do poł�czenia systemu



         W��E TRUDNO�CIERALNE

W��E TRUDNO�CIERALNE DO KOPAREK RZECZNYCH W��E TRUDNO�CIERALNE DO KOPAREK RZECZNYCH

SBS SBSD

i ramiona koparki. Wzmocnienie stalowymi rurowych pompy koparki.
kr��kami zapewnia wyj�tkow� elastyczno�� ZAKRES TEMPERATUR: -20 C do +70 C.
i odporno�� na podci�nienie. WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR, czarna,
ZAKRES TEMPERATUR: -20 C do +70 C. gładka, bardzo odporna na �cieranie.
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR, WZMOCNIENIE: tekstylne, podwójny oplot z
czarna, gładka, bardzo odporna na �cieranie. drutu stalowego ocynkowanego.
WZMOCNIENIE: tekstylne, kr��ki stalowe. WARSTWA ZEWN�TRZNA: CR, czarna,
WARSTWA ZEWN�TRZNA: CR, czarna, odporna na �cieranie, oleje, ozon, wod�
karbowana, odporna na �cieranie, oleje, ozon, morsk� i warunki atmosferyczne, odbicie 
wod� morsk� i warunki atmosferyczne, banda�u.
odbicie banda�u. ZAKRES �REDNIC:  
ZAKRES �REDNIC:  CI�NIENIE PRACY:   
CI�NIENIE PRACY:  

W��E DO ODKURZACZY W��E DO SAMOCHODÓW KOMUNALNYCH

SES55 – SES40 SKM
ZASTOSOWANIE: SES50 – bardzo ZASTOSOWANIE: lekki, ss�cy, bardzo
elastyczny ssawny karbowany w�� 
przeznaczony do zasysania pyłów, piasku, samochodów komunalnych – zamiatarek dróg.
�wiru, miału itp. gdzie stawiany jest ZALETY: bardzo du�a wytrzymało��
wymóg zabezpieczenia antystatycznego. warstwy wewn�trznej na �cieranie. W��e s�
ZASTOSOWANIE: SES40 – bardzo dostarczane w specyficznych długo�ciach i
elastyczny ssawny karbowany w�� z z ko
cówkami.
jasn� warstw� wewn�trzn� nie brudz�c� ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +70 C.
przeznaczony do zasysania wilgotnych WARSTWA WEWNETRZNA: NR, jasno-
materiałów �cieralnych u których nie jest br�zowa, karbowana, bardzo odporna na
wymagane zabezpieczenie antystatyczne. �cieranie.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. WZMOCNIENIE: tekstylne, oplot z drutu
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 stalowego ocynkowanego.
WARSTWA WEWN�TRZNA: SES55 – SBR/ WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna,
NR/BR, czarna, gładka, bardzo odporna na karbowana, odporna na �cieranie, oleje, ozon i
�cieranie, antystatyczna. SES40 – NR, warunki atmosferyczne, odbicie banda�u.
jasna, gładka, bardzo odporna na �cieranie, ZAKRES �REDNIC: od 152 do 403 mm.
nieprzewodz�ca ładunki elektryczne.
WZMOCNIENIE: tekstylne, oplot z drutu
stalowego ocynkowanego.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna,
karbowana, antystatyczna, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 38 do 305 mm.

     W��E DO PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH

W��E DO PALIW – CYSTERNY W��E DO PALIW

TMH TMSE
ZASTOSOWANIE: elastyczny, tłoczny w�� ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny
do nawijaków i b�bnów przeznaczony do 
przesyłania paliw ropopochodnych. Nadaje si� rodzajów olejów i paliw bezołowiowych z
do paliw bezołowiowych, do olejów zawarto�ci� w�glowodorów aromatycznych 

do 50%.
ZAKRES TEMPERATUR: -40 C do +100 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +100 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, czarna, WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, czarna,
gładka, odporna na oleje, przewodz�ca gładka, przewodz�ca ładunki elektryczne.
ładunki elektryczne. WZMOCNIENIE: tekstylne, oplot z drutu
WZMOCNIENIE: tekstylne, 2 linki antystatyczne, stalowego ocynkowanego.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: NBR/EPDM, WARSTWA ZEWN�TRZNA: CR, czarna,
czarna, gładka, odporna na �cieranie, ozon i odporna na �cieranie, ozon i oleje, odbicie
oleje. banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 31,5 do 42 mm. ZAKRES �REDNIC: od 19 do 102 mm.
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ZASTOSOWANIE: mocny ssawno-tłoczny ZASTOSOWANIE: mocny ssawno-tłoczny
w�� trudno�cieralny do poł�czenia pompy w�� trudno�cieralny do podł�czenia systemów

elastyczny w�� trudno�cieralny do

CI�NIENIE PRACY: 2 bary ( 0,2 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,8 bara.

w�� ssawno-tłoczny do przesyłania wielu

nap�dowych, opałowych i keroziny.

CI�NIENIE PRACY: 20 bar ( 2 MPa ). CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,9 bara.


