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Abr.Pre-PUR®

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony
na wewnętrznej stronie gięcia węża. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości
pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi.

NORPLAST® PUR 387
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Wąż poliuretanowy, superciężki

Zastosowania
• wąż do przesyłu ekstremalnie ciernych materi-

ałów sypkich, granulatów, kamieni
• pojazdy ssące: rozsypywanie żwiru na dachach
• pojazdy ssące, pojazdy do zasysu sypkich ma-

teriałów, czyszczenie przemysłowe, sprzątanie w
elektrowniach

• Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia pas-
zowe

• węże przesyłowe do surowców w postaci
proszków, granulatów, piasku, kwarcu, żwiru,
stłuczki szklanej oraz wiórów

• Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: napeł-
nianie cystern, opróżnianie cystern

• Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: przesył
granulatu drzewnego typu pellets, granulatu z
tworzyw sztucznych, proszków z tworzyw sz-
tucznych

Właściwości

• ochrona przed szorowaniem dzięki zewnętrznej
specjalnej powierzchni ślizgowej (chroniącej
posadzki, przedłużającej okres żywotności, ko-
rzystnej dla użytkownika)

• superciężkie wykonanie
• ekstremalnie odporny na ścieranie
• bardzo wysoka odporność na ciśnienie, pod-

ciśnienie i ciśnienie szczytowe
• dobra odporność chemiczna
• bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
• dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

• -20°C do 70°C
• krótkotrwale do 80°C

Konstrukcja, materiał
NORPLAST® wąż w całości z tworzywa sztucznego

1. zwoje nośne z twardego tworzywa umieszczone
w ściance węża; spirala: twarde PVC

2. wewnątrz gładki ; ścianka: poliuretan typu Pre-
mium (Pre-PUR®) warstwa wewn. ok. 2,00mm,
zewn. miękkie PCW

warianty dostaw

• inne wymiary i długości dostępne na zamówie-
nie

• rura wewn. niebieska + ścianki zewn.
przezroczyste (standard)

• kolory specjalne: pofarbowana spirala, całoś-
ciowo barwiony

• nadruk według specyfikacji klienta
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m

Nr zam.

xxx

wąż standardowy, inliner (dodatkowa wewnętrzna powłoka ochronna) niebieski

3 / 75-76 90 6,000 0,900 512,0 2,200 13,5 30 387-0076-0000

3,5 / 89-90 105 5,500 0,900 595,0 2,600 13,5 30 387-0090-0000

4 / 100-102 118 4,000 0,900 799,0 3,300 13,5 30 387-0102-0000

5 / 125-127 145 3,000 0,900 1036,5 4,200 13,5 30 387-0127-0000

6 / 150-152 173 3,000 0,900 1324,0 6,400 13,5 20 387-0152-0000

xxx

wąż elastyczny, inliner (dodatkowa wewnętrzna powłoka ochronna) żółty

5 / 125-127 145 3,000 0,900 1036,5 4,200 13,5 30 387-0127-6007

xxx

wąż zewnętrznie gładki, inliner (dodatkowa wewnętrzna powłoka ochronna) czerwony

5 / 125-127 145 3,000 0,900 1036,5 4,200 13,5 30 387-0127-6008

Dodatki

CLAMP 211


