
Dobrodošli v
našem svetu.

CANALKLER 250 S 
Manjši drsni upor. 
www.trelleborg.com



Za novo cev CANALKLER 250 S potrebujete 55% manj moči za 
vlečenje cevi v primerjavi s cevjo CANALKLER 250.

Drsni upor za 100m cevi CANALKLER 250 S znaša samo 49 kg, v 
primerjavi s 107 kg pri cevi CANALKLER 250.

Zahvaljujoč posebni sestavi cevi CANALKLER 250 S, cev ohranja 
lastnosti skozi celotno življenjsko dobo.
Prihranili boste čas - cev z nastavkom gre hitreje v kanal. Kadar boste 
rokovali z večjo dolžino cevi, boste prepoznali ugodje in prednosti, ki jih 
prinaša zmanjšana vlečna sila.

Prednosti nižjega drsnega upora se kažejo kot rezultat pri:
- večji učinkovitosti pri čiščenju
- krajšem času čiščenja
- manjši porabi goriva

Canalkler 250 Canalkler 250 S

Manjši drsni upor

Vse cevi so tlačno preizkušene s 375 bari tlaka in dobavljive 
skupaj s certifikatom o tlačnem preizkusu.

Varnost

Nova cev CANALKLER 250 S ima spolzek plašč



Rezultati zmogljivostnega testa izvedenega v skladu z EN ISO 6945: 
2000, so pokazali, da je abrazijska odpornost nove cevi CANALKLER 
250 S, 6,5 krat višja kot pri cevi CANALKLER 250!

Mednarodno priznani testi abrazijske odpornosti ISO 6945, merijo 
izgubo teže na vzorcu cevi, katerega zunanjost je vzdolžno 
izpostavljena abrazijskemu orodju.
Po 2000 ciklusih je bila izguba teže pri novi cevi CANALKLER 250 S, 
6,5 krat nižja kot pri stari cevi CANALKLER 250.

Višja odpornost na abrazijo, daljša življenjska doba. 
Novo cev CANALKLER 250 S boste uporabljali dlje časa in s tem 
privarčevali denar.

► Povprašajte po
navodilih za montažo.

Canalkler 250 Canalkler 250 S

Daljša življenjska doba cevi

◄ Priključek za popravilo
     in večkratno uporabo.

Zahvaljujoč našemu priključku za večkratno uporabo, boste lahko 
popravili cev tudi na terenu in s tem prihranili čas.

Nova cev CANALKLER 250 S ima veliko 
daljšo življenjsko dobo.

Hitro popravilo
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CT - CEVNA TEHNIKA d.o.o. 
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor, PE: Teharje 1b, 3000 Celje
Tel: 386 (0)3 428 50 40, Fax: 386 (0)3 428 50 45, 
E-mail: prodaja@cevna-tehnika.si, www.cevna-tehnika.si




