
Węże hydrauliczne wysokociśnieniowe 

 

    

 

Wąż hydrauliczny 1SN        DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 

1 S 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Wzmocnienie:1 oplot z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: -400C+1000C (max. 1200C)    

 
 

 

Wąż hydrauliczny 1SC    DIN EN 857 1 SC 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Wzmocnienie:1 oploty z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: -400C+1000C (max. 1200C)    

 

 

Wąż hydrauliczny 2SN        DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 

2 S 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Wzmocnienie:2 oploty z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: -400C+1000C (max. 1200C)    

 

 

 

Wąż hydrauliczny 2SC    DIN EN 857 2 SC 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Wzmocnienie:2 oploty z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: -400C+1000C (max. 1200C)    

 
 

 

Wąż hydrauliczny 4SP    DIN EN 856 4 SP 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Wzmocnienie: 4 oploty z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: -400C+1000C (max. 1200C)    

 
 

 

 
Wąż hydrauliczny 4SH    DIN EN 856 4 SH 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Wzmocnienie: 4 oploty z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: -400C+1000C (max. 1200C)    
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Wąż do myjek wysokociśnieniowych 1SN 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na gorącą 

wodę(+1550C) 

Wzmocnienie:1 oplot z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej, 

ścieranie, warunki atmosferyczne 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: 00C+1550C 

 

 

 

 

Wąż do myjek wysokociśnieniowych 2SN 
Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na gorącą 

wodę(+1550C) 

Wzmocnienie: 2 oploty z drutu stalowego 

Warstwa zewnętrzna: kauczuk syntetyczny odporny na olej, 

ścieranie, warunki atmosferyczne 

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1 

Zakres temperatur: 00C+1550C 
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