Mi smo vedno vmes.

PVC in PU cevi

PVC IN PU CEVI | ARIANA BIO

ARIANNA BIO
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: poliestrsko pletivo
Dolžina koluta: 50m do 100m

Opis
Gibljiva cev, proizvedena iz
revolucionarnega biološkega PVC-ja.
Ojačana z izjemno trdnim poliestrskim
pletivom.
Cev ustreza evropskemu
prehrambenemu standardu
1935/2004/CE in dodatnim
podstandardom razreda A, B in C.
Cev je odporna na vremenske vplive in
večino kemikalij.

Uporaba
Cev se uporablja za transport
prehrambenih tekočin (z najvišjo
koncentracijo alkohola do 15%) in
stisnjenega zraka. Ustreza evropskim
zahtevam 90/128/CEE.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

PVC IN PU CEVI | ARIANA 20 BAR

ARIANNA 20 BAR
Osnovne informacije
Barva: zunanjost črna, notranjost črna
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: poliestrsko pletivo
Dolžina koluta: 50m do 100m

Opis
Gibljiva cev iz plastificiranega PVC-ja,
ojačana s poliestrskimi vlakni.
Odporna na vremenske vplive in
večino kemikalij.

Uporaba
Cev se uporablja v kmetijstvu za
škropiva ali transport mineralnih olj.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_$5,$N$40 BAR

ARIANNA 40 BAR
Osnovne informacije

Barva: zunanjost svetlo modra, notranjost
svetlo modra
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: poliestrsko pletivo
Dolžina koluta: 100m

Opis
Gibljiva cev iz plastificiranega PVC-ja,
ojačana s poliestrskimi vlakni.
Odporna na vremenske vplive in
večino kemikalij.

Uporaba
Cev se uporablja v kmetijstvu za
škropiva ali transport mineralnih olj.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_$5,$1$PU

ARIANNA PU
Osnovne informacije
Barva: modra
Temperatura: - 40°C do + 80°C
Ojačitev: poliestrsko pletivo
Dolžina koluta: 100m

Opis
Gibljiva cev iz poliuretana, ojačana s
poliestrskim pletivom. Cev je lahka in
gibljiva, tudi pri nižjih temperaturah.
Izredno je odporna na abrazijo in
torzijo. Omogoča izredno varnost tudi
pri montaži s priključki.

Uporaba

Cev se uporablja za stisnjen zrak,
pnevmatska orodja in linije, pri pištolah
za barvanje, kot cev za transport
abrazivnih medijev.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_APOLLO S.E.

APOLLO S.E.
Osnovne informacije
Barva: svetlo modra z ekstrudiranim
rdečim trakom
Temperatura: - 25°C do + 60°C
Ojačitev: močna vzmetna PVC spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
Plastificirana PVC cev iz zelo
elastičnega materiala, z vgrajeno
močno vzmetno PVC spiralo. Notranjost
je gladka, zunanjost rahlo narebričena.
Cev je zelo močna in gibljiva ter je
odporna na udarce, abrazijo,
atmosferske spremembe in veliko število
kemikalij.

Uporaba
Za namakanje, kanalizacijo in čiščenje
greznic. Glede na izredno gibljivost, ki
se jo doseže z uporabo specialnih
umetnih smol, je zelo priporočljiva za
uporabo pri cisternah. Na zahtevo se
cev lahko izdela v antistatični izvedbi.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_APOLLO SUPERFLEX 2

APOLLO SUPERFLEX 2
Osnovne informacije
Barva: črna
Temperatura: - 35°C do + 50°C
Ojačitev: PVC spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
Cev je narejena iz plastificiranega in
zelo elastičnega materiala, odpornega
na nizke temperature, ojačana s PVC
spiralo. Posebna struktura PVC
materiala daje cevi visoko gibljivost in
odpornost na nizke temperature.

Uporaba

Tlačno / sesalna cev se uporablja kot
namakalna cev, cev za kanalizacijske in
odpadne tekočine. Zaradi izredne
gibljivosti se uporablja kot navijalna cev
pri vagonskih cisternah. Posebaj je
primerna za uporabo pri nizkih
temperaturah.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_NETTUNO

NETTUNO
Osnovne informacije
Barva: prozorna z belo spiralo
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: močna PVC spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
Plastificirana PVC cev, ojačana z močno
PVC spiralo. Notranjost je gladka,
zunanjost rahlo narebričena. Cev je
zelo močna in gibljiva, odporna na
udarce, abrazijo, atmosferske vplive in
večino kemikalij. Ustreza evropskim
zahtevam 90/128/CEE. Cev je lahko
dobavljiva tudi v antistatični izvedbi in v
izvedbi z večjo odpornostjo na nižje
temperature.

Uporaba
Cev se uporablja za sadne gošče, vina,
likerje z do 25% vsebnostjo alkohola,
živilske tekočine, itd.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_BACCO

BACCO
Osnovne informacije
Barva: prozorna z rdečo spiralo
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: močna PVC spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
Plastificirana PVC cev z močno PVC
spiralo. Notranjost gladka, zunanjost
rahlo narebričena. Cev je zelo močna
in gibljiva, odporna na udarce,
abrazijo, atmosferske vplive in večino
kemikalij. Cev je lahko dobavljiva tudi v
antistatični izvedbi in v izvedbi z večjo
odpornostjo na nižje temperature.

Uporaba

Tlačno / sesalna cev se uporablja za
sadne gošče, vina, likerje s 25%
koncentracijo alkohola, živilske tekočine,
itd.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_PLUTONE BIO

PLUTONE BIO
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 20m, 30m in 60m

Opis
Prozorna in plastificirana cev,
proizvedena iz revolucionarnega
biološkega PVC-ja. Cev je ojačana z
jekleno spiralo in je znotraj ter zunaj
popolnoma gladka. Ustreza evrospkemu
prehrambenemu standardu 2002/72/
CE in dodatnim podstandardom razreda
A, B, C. Cev je odporna na vremenske
vplive in večino kemikalij.

Uporaba
Cev se uporablja za pretok in sesanje
prehrambenih substanc (z najvišjo
koncentracijo alkohola do 15%).
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_PLUTONE PRESS BIO

PLUTONE PRESS BIO
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 10°C do + 60°C
Ojačitev: jeklena spirala in poliestrski
oplet
Dolžina koluta: 20m, 30m in 60m

Opis
Prozorna in plastificirana cev,
proizvedena iz revolucionarnega
biološkega PVC-ja. Cev je ojačana z
jekleno spiralo in poliestrskim opletom.
Ustreza evropskemu prehrambenemu
standardu EU 10/2011 in dodatnim
podstandardom razreda A, B in C ter
predpisom FDA (CFR 21, členi 170 do
190). Cev je odporna na vremenske
vplive in večino kemikalij.

Uporaba

Cev se uporablja za pretok in sesanje
prehrambenih tekočin, sokov, vina in
ostalih žganih pijač (z najvišjo
koncentracijo alkohola do 20%).
Pogosto se uporablja tudi za polnjenje
strojev in avtomatov.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_COMFLEX

COMFLEX
Osnovne informacije
Barva: siva in črna
Temperatura: - 40°C do + 60°C
Ojačitev: brez
Dolžina koluta: 10m, 15m, 20m in 25m

Opis
Comflex je sesalna cev, izdelana iz
visoko kvalitetne polietilenske-EVA zmesi.
Gladka notranjost zagotavlja boljši
pretok. Odlična gibljivost ter zelo dolga
doba trajanja. Struktura cevi omogoča,
da se jo lahko mečka, pregiba, zvija,
vendar cev obdrži svojo prvotno obliko.
Tudi pri zmrzovanju cev ne poči ali se
poškoduje.

Uporaba
Posebej primerna za navadne in
industrijske sesalce ter druge sesalne
sisteme. Za odsesavanje vseh vrst prahu
(peščeni prah, prah, ki nastaja pri
brušenju, poliranju in uporabi ročnega
orodja, azbestni prah, ipd.). Odlična
odpornost na staranje, kemikalije, ozon
ter na nenehno gibanje ali vibracije. Cev
je odporna na učinke mineralnih olj,
kislin in lugov. Cev ni primerna za
transport bencina, oljnih topil ali
kerozina.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_EOLO TR

EOLO TR
Osnovne informacije
Barva: siva
Temperatura: - 20°C do + 100°C
(max. 120°C)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m

Opis
Gibljiva raztezna cev, oplaščena s PVCjem. Odporna na ogenj. Tekstilno blago
ojačano z jekleno spiralo, ki je zvarjena
med dvema slojema tkanine.
Aksialna stisljivost: 8:1.

Uporaba

Klimatizacija v stavbah in na ladjah,
ventilacijski sistemi, sesanje dima,
hlapov, prahu in plina.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_EOLO L

EOLO L
Osnovne informacije
Barva: temno siva
Temperatura: - 10°C do + 50°C
Ojačitev: PVC spirala
Dolžina koluta: 30m do 50m

Opis
PVC cev ojačana s PVC vzmetno
spiralo. Notranjost cevi je gladka,
zunanjost narebričena. Eolo L je bolj
gibljiva in lažja cev kot osnovni model
Eolo. Odporna je na atmosferske vplive
in veliko število kemikalij.

Uporaba
Uporablja se za odsesavanje zraka,
dima, plina, prahu, opilkov. Uporablja se
kot ventilacijska cev in cev za
odsesavanje prahu pri lesnoobdelovalnih
strojih. Cev je dobavljiva tudi v
antistatični izvedbi in v različici večje
odpornosti na nižje temperature.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_EOLO

EOLO
Osnovne informacije
Barva: siva
Temperatura: - 10°C do + 50°C
Ojačitev: PVC spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
PVC cev ojačana s PVC vzmetno
spiralo. Notranjost cevi je gladka,
zunanjost narebričena. Odporna na
atmosferske vplive in veliko število
kemikalij.

Uporaba

Uporablja se za odsesavanje zraka,
dima, prahu, opilkov. Uporablja se kot
ventilacijska cev in cev za odsesavanje
prahu pri lesnoobdelovalnih strojih. Cev
je dobavljiva tudi v antistatični izvedbi.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_VULCANO TPR-A

VULCANO TPR-A
Osnovne informacije
Barva: črna z zelenimi črtami
Temperatura: - 40°C do + 125°C
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m, 15m in 20m

Opis
Gibljiva raztezna cev iz PP/EPDM.
Tekstilno blago ojačano z jekleno
spiralo. Cev je zelo lahka in gibljiva ter
je izjemno odporna na visoke
temperature, kemikalije in abrazijo.

Uporaba
Odsesavanje vročega zraka in hlapov v
kemičnih obratih, rudnikih in
ladjedelnicah.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_VULCANO PU M

VULCANO PU M
Osnovne informacije
Barva: prozorna z bakreno spiralo
Temperatura: - 40°C do + 90°C
Ojačitev: bakrena spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
PU cev s pobakreno jekleno spiralo.
Notranjost cevi je gladka. Ima odlične
mehanske lastnosti, je zelo lahka in
gibljiva. Odpornost na abrazijo je
petkrat večja kot pri PVC cevi.
Odporna je na vremenske vplive in
na večino kemikalij.

Uporaba

Cev se uporablja za odsesavanje
abrazivnega prahu, dima, opilkov, pare
in ostalih abrazivnih medijev.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_VULCANO PU M BIO

VULCANO PU M BIO
Osnovne informacije
Barva: prozoren plašč z jekleno spiralo
prevlečeno z zelenim poliuretanom
Temperatura: - 40°C do + 90°C
Ojačitev: jeklena spirala prevlečena s
poliuretanom
Dolžina koluta: 10m, 15m in 20m
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Opis

Uporaba

PU cev proizvedena iz posebnega,
okolju prijaznega poliuretana. Pri
proizvodnji so bili uporabljeni obnovljivi
viri energije in biološke komponente ter
sestavine, ki ustrezajo standardu ASTM
D 6866.
Zaradi revolucionarne sestave cevi je
med proizvodnjo izredno zmanjšano
odlaganje odpadkov in izpust CO2.
Cev je izredno prožna in stisljiva (4:1),
kar zmanjša stroške dostave in hrambe.
Zmogljivosti, odpornost na abrazijo in
prosojnost cevi so primerljive s
tradicionalnimi poliuretanskimi cevmi
narejenimi na osnovi estrov. Debelina
stene je med 0,4 mm in 0,75 mm.
Notranjost cevi je gladka, lahka in
prožna ter je zato primerna za
najrazličnejše aplikacije.
Cev je odporna na mineralna olja,
vremenske vplive, ozon in staranje. Ne
vsebuje halogena in ustreza direktivi
RoHS. Zaradi redkih bioloških
materialov, ki jih cev vsebuje, lahko
posamezni deli plašča postanejo mat
barve. Mehanične lastnosti, delovna
doba in staranje se zaradi sestave ne
razlikujejo od klasičnih poliuretanskih
cevi.

Izsesavanje peletov, granulatov in
abrazivnih praškov ter dima. Uporablja
se v kemični in lesni industriji.

www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_VULCANO PU H 09

VULCANO PU H 09
Osnovne informacije
Barva: prozorna s sivo jekleno PU spiralo
Temperatura: - 40°C do + 90°C
Ojačitev: jeklena spirala, obdana s PU
Dolžina koluta: 10m, 15m in 20m

Opis
Poliuretanska cev, utrjena z jekleno žico
prevlečeno s PU. Notranjost cevi je
gladka, kar zagotavlja optimalne
pretočne lastnosti. Debelina stene cevi
znaša 0,9 mm po vsej njeni površini
cevi. Cev je izjemno gibljiva a kljub
vsemu močna, tudi pri nižjih
temperaturah. Primerna je za zahtevne
aplikacije, kjer nastopi potreba po cevi
z veliko odpornostjo na abrazijo. Cev je
odporna na mineralna olja, kemikalije,
ozon in vremenske vplive. Ne vsebuje
halogena, ustreza predpisom in
standardom RoHS. Možnost dobave
tudi antistatične izvedbe (z ozemlitvijo
spirale) in izvedbe odporne na mikrobe.

Uporaba

Cev se uporablja za transport različnih
granulatov, žagovine in drugih
abrazivnih praškov. Namenjena je
uporabi v lesno-predelovalni in
keramični industriji.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_VULCANO PU HDS 15

VULCANO PU HDS 15
Osnovne informacije
Barva: prozorna z jekleno TPU spiralo
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala, obdana s TPU
Dolžina koluta: 10m, 15m in 20m

Opis
Poliuretanska cev utrjena z vzmetno
spiralo, obadno s TPU-jem, kar omogoča,
da se spirala zanesljivo prilega steni cevi.
Notranjost cevi je gladka, kar zagotavlja
optimalne pretočne lastnosti. Cev nudi
večjo odpornost na abrazijo v primerjavi
z običajnimi PVC cevmi in ima daljšo
življenjsko dobo. Cev je dobro odporna
na mineralna olja in različne kemikalije,
prav tako pa tudi na ozon in vremenske
vplive. Ne vsebuje halogena in ustreza
RoHS predpisom in standardom. Z
ozemljitvijo spirale postane cev
antistatična in ustreza ognjevarnim
predpisom TRB S 2153 (UL 94-HB).

Uporaba
Cev se uporablja za transport izredno
abrazivnih granulatov, peletov in praha.
Namenjena je uporabi v plastičnopredelovalni inudstriji, za tiskalnike, za
vakuumske čistilce in podobne naprave.
Odlično služi tudi za transport tekočih in
plinastih medijev.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_EOLO PU FOOD

EOLO PU FOOD
Osnovne informacije
Barva: prozorna s spiralo slonokoščene
barve
Temperatura: - 40°C do + 80°C
Ojačitev: PVC spirala
Dolžina koluta: 10m, 20m in 30m

Opis
PU sesalna cev ojačana s PVC vzmetno
spiralo. Notranjost cevi je gladka,
zunanjost pa narebričena. Ima
odlične mehanske lastnosti, je lahka in
zelo gibljiva. Odporna je na vremenske
vplive in veliko večino kemikalij.
Ustreza evropskemu prehrambenemu
standardu EU 10/2011 in
podstandardom razreda A, B,
C, D2 ter standardu FDA (Reg. cfr 21 /
177.2600).

Uporaba

Uporablja se za odsesavanje in pretok
različnih medijev kot so zrna žitaric,
živalska krma, sladkor in moka.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_ZEUS PU FOOD

ZEUS PU FOOD
Osnovne informacije
Barva: prozorna s spiralo slonokoščene
barve
Temperatura: - 40°C do + 80°C
Ojačitev: PVC vzmetna spirala
Dolžina koluta: 20m in 30m

Opis
PU sesalna cev, ojačana s PVC vzmetno
spiralo. Notranjost cevi je gladka,
zunanjost pa narabričena. Cev je lahka
in zelo gibljiva . Zaradi svojih mehanskih
lastnosti je odporna na abrazijo,
raztezanje in večino kemikalij. Ustreza
prehrambenim standardom FDA REG Cfr
21 (17.2600) in EU Reg. 10/2011
(razredi A, B, C in D2). Cev je odporna
na hidrolizo in mikrobe.

Uporaba
Tlačno / sesalna cev se uporablja
transport živil, živalske krme, granulatov
različnih velikosti kot so sladkor, sol in
suho sadje. Cev je dobavljiva tudi v
antistatični izvedbi.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_%$&&2

ZEUS PU
Osnovne informacije
Barva: prozorna s spiralo sive barve
Temperatura: - 20°C do + 80°C
Ojačitev: PVC spirala
Dolžina koluta: 20m in 30m

Opis
PU sesalna cev ojačana s PVC vzmetno
spiralo. Notranjost cevi je gladka,
zunanjost narebričena. Ima odlične
mehanske lastnosti, je lahka in gibljiva.
Cev je odporna na abrazijo in
vremenske vplive. Odpornost in
možnost upogibanja je petkrat večja
kot pri PVC cevi.

Uporaba

Tlačno / sesalna cev se uporablja za
abrazivne tekočine, pesek, cement, žito,
gramoz in za visoko abrazivne
industrijske zahteve. Cev je dobavljiva
tudi v antistatični izvedbi.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si

22

39&,138&(9,_NETTUNO PU

NETTUNO PU
Osnovne informacije
Barva: prozorna z belo spiralo
Temperatura: - 10°C do + 50°C
Ojačitev: močna PVC spirala
Dolžina koluta: 30m

Opis
Plastificirana PVC cev, ojačana z močno
PVC spiralo. Notranjost je gladka,
vsebuje abrazijsko odporen poliuretan,
zunanjost rahlo narebričena.

Uporaba
Tlačno / sesalna cev za abrazivne
tekočine (redka malta, blato, pesek,
cement, gramoz), kjer se zahteva
odpornost na abrazijo. Cev ustreza
prehrambnim zahtevam D.M.21.03.
1973. Cev je dobavljiva tudi v
antistatični izvedbi.
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www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

39&,138&(9,_MASTER - PUR L

MASTER - PUR L
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m do 50m

Opis
100% poliester poliuretan z vgrajeno
jekleno vzmetno spiralo. Zelo lahka in
zelo gibljiva cev. Notranjost gladka,
zaradi boljšega pretoka. Električno
prevodnost ZH 1/200 zagotovimo, če
ozemljimo spiralo.

Uporaba

Za odsesavanje in transport abrazivnih
materialov, plinov-hlapov, tekočih
medijev, manjših odpadnih delcev,
prahu in oljnih hlapov. Odporna na UV,
ozon, kemikalije in abrazijo. Cev je
plinotesna.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si
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39&,138&(9,_MASTER - PUR H

MASTER - PUR H
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m in 15m

Opis
100% poliester poliuretan z vgrajeno
jekleno vzmetno spiralo. Srednje lahka
in zelo gibljiva cev. Notranjost gladka,
zaradi bolj{ega pretoka. Električno
prevodnost ZH 1/200 zagotovimo, če
ozemljimo spiralo.

Uporaba
Standardna cev za industrijske sesalce.
Za odsesavanje in transport abrazivnih
materialov, granulatov, plinovhlapov,
tekočih medijev, manjših odpadnih
delcev, prahu in oljnih hlapov. Odporna
na UV, ozon, kemikalije, topila in
abrazijo. Plinotesna. Izboljšane
tlačne in sesalne karakteristike.
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39&,138&(9,_MASTER - PUR HÜ

MASTER - PUR HÜ
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m

Opis
100% poliester poliuretan z vgrajeno
jekleno vzmetno spiralo. Srednje lahka
in zelo gibljiva cev. Notranjost gladka,
zaradi boljšega pretoka. Električno
prevodnost ZH 1/200 zagotovimo, če
ozemljimo spiralo.

Uporaba

Specialna cev za odsesavanje in
transport abrazivnih materialov,
granulatov, plinov-hlapov, tekočih
medijev, manjših odpadnih delcev,
prahu in oljnih hlapov. ojačena različica
standardne cevi Master - PUR H.
Odporna na UV, ozon, kemikalije, topila
in abrazijo. Plinotesna. Izboljšane tlačne
in sesalne karakteristike.

(03) 428 50 40

www.cevna-tehnika.si

26

39&,138&(9,_MASTER - PUR HX

MASTER - PUR HX
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m in 15m

Opis
100% poliester poliuretan z vgrajeno
jekleno vzmetno spiralo. Cev je izredno
odporna na abrazijo, zaradi dodatnih
ojačitev pod spiralo. Dobra gibljivost.
Notranjost gladka, zaradi boljšega
pretoka. Električno prevodnost ZH
1/200 zagotovimo, če ozemljimo
spiralo.

Uporaba
Tlačno / sesalna cev za zelo abrazivne
medije, kot so pesek, gramoz, granulat.
Posebno primerna za transport kamenja
in ostalih snovi, večjih dimenzij. Cev se
uporablja za silo transport in polnilne
naprave. Ustreza visokim zahtevam po
dolgi dobi trajanja in odpornosti na
abrazijo. Odporna na UV, ozon in
kemikalije. Plinotesna. Cev ima odlične
tlačne in sesalne sposobnosti.
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39&,138&(9,_MASTER - PUR SH

MASTER - PUR SH
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m in 15m

Opis
100% poliester poliuretan z vgrajeno
jekleno vzmetno spiralo. Majhna
razdalja med spiralami. Notranjost
gladka, zaradi bolj{ega pretoka.
Električno prevodnost ZH 1/200
zagotovimo, če ozemljimo spiralo.

Uporaba

Specialna cev za transport zelo
abrazivnih medijev, kot so pesek,
gramoz, granulat. Cev se uporablja v
steklarnah, jeklarnah, cementarnah, v
kamnolomih, v predelavi mineralov ter v
ladjedelnicah in pristaniščih. Odporna
na UV, ozon, kemikalije in abrazijo.
Plinotesna. Cev ima odlične tlačne in
sesalne sposobnosti. Odlikuje jo dolga
doba trajanja.

(03) 428 50 40
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39&,138&(9,_CARGOFLEX

CARGOFLEX
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m

Opis
100% poliester poliuretan z vgrajeno
jekleno vzmetno spiralo. Ultra močna
PU stena zagotavlja izredno odpornost
na abrazijo. Zelo dobra gibljivost.
Notranjost gladka, zaradi boljšega
pretoka. Električno prevodnost ZH
1/200 zagotovimo, če ozemljimo
spiralo.

Uporaba
Tlačno / sesalna cev za ekstremne
razmere. Primerna za transport
gramoza, kamenja, stekla, steklene in
kamene volne, žlindre in sintranih
materialov. Cev se uporablja v
steklarnah, cementarnah, v kamnolomih,
ladjedelnicah, pristaniščih in pri obnovi
železnic. Za visoke zahteve po dolgi
dobi trajanja in odpornosti na abrazijo.
Odporna na UV, ozon in kemikalije.
Plinotesna. Cev ima odlične tlačne in
sesalne lastnosti.
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39&,138&(9,_MASTER - PUR PERFORMANCE

MASTER - PUR PERFORMANCE
Osnovne informacije
Barva: prozoren plašč z jekleno spiralo,
prevlečeno s poliuretanom
Temperatura: - 40°C do + 90°C
Ojačitev: jeklena spirala prevlečena s
poliuretanom
Dolžina koluta: 10m

Opis
PU tlačno / sesalna cev z vzmetno
spiralo. Notranjost cevi je povsem
gladka, zunanjost rahlo narebričena.
Gladka notranjost zagotavlja izjemno
visoko odpornost na abrazijo. Cev
dobro prenaša različne tlake in
podtlake, je izredno prožna in stisljiva
ter odporna na različne kemikalije. Cev
je odporna na mikrobe, staranje, ozon,
UV žarke in ostale vremenske vplive.
Zaradi vgrajene jeklene spirale je
cev antistatična (upornost površine
<109 Ohm). Debelina stene cevi je
minimalno 2,5 mm. Cev ne vsebuje
halogenov.

Uporaba

Cev se uporablja za transport kritičnih
medijev kot so pesek, gramoz, žitarice in
drugi najrazličnejši granulati. Primerna
je za transport zelo abrazivnih trdnih,
tekočih in plinastih medijev. Uporablja
se v steklarskih obratih, železarnah,
kamnolomih, ladjedelnicah in dokih,
cementarnah in drugih industrijskih
obratih.

(03) 428 50 40
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39&,138&(9,_FLAMEX B SE

FLAMEX B SE
Osnovne informacije
Barva: prozorna
Temperatura: - 40°C do + 90°C
(do 125°C za kratek čas)
Ojačitev: jeklena spirala
Dolžina koluta: 10m

Opis
100% poliester poliuretan z dodano
zaščito proti ognju in z vgrajeno jekleno
vzmetno spiralo. Zelo lahka in zelo
gibljiva cev z majhnim radijem krivljenja.
Cev je odporna na nenehna krivljenja in
upogibanja. Notranjost skoraj gladka,
zaradi boljšega pretoka. Električno
prevodnost ZH 1/200 zagotovimo, če
ozemljimo spiralo. Dobavljiva tudi v
različicah Flamex B-F se in Flamex B-H
SE.

Uporaba
Težko vnetljiva cev za transport
abrazivnih trdnih delcev. Cev se
uporablja za odsesavanje odpadnih
delcev v lesni industriji. Ustreza
zahtevam nemškega združenja za lesno
industrijo. Težko vnetljiva po DIN 4102
B1. Odporna na UV, ozon, topila, olje,
goriva in abrazijo. Cev je plinotesna.

31

www.cevna-tehnika.si

(03) 428 50 40

O PODJETJU

O PODJETJU
Sedež podjetja:
CT - Cevna tehnika d.o.o.
Partizanska cesta 30
2000 Maribor

Poslovna enota in skladišče:
CT - Cevna tehnika d.o.o.
Teharje 1b
3000 Celje

Delovni čas:
po dogovoru

Kontakti:
tel: +386 (0)3 42 85 040
fax: +386 (0)3 42 85 045
gsm: +386 (0)31 638 770
gsm: +386 (0)41 390 666

Delovni čas:
ponedeljek: 7:00 - 14:30
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 7:00 - 15:00
četrtek: 7:00 - 15:00
petek: 7:00 - 15:00
sobota in nedelja: zaprto

Matična številka: 5846625000
Davčna številka: SI19220910
TR: SI56 0451 5000 0354 849 (Nova kreditna banka Maribor d.d.)
TR: SI56 0312 1100 0636 133 (SKB banka d.d.)

www.cevna-tehnika.si
prodaja@cevna-tehnika.si
info@cevna-tehnika.si

Pravno obvestilo:
Del slikovnega materiala uporabljenega v katalogu je last podjetij IPL in Masterflex. Podjetje CT - Cevna tehnika d.o.o. ne prevzema odgovornosti za skrite napake v katalogu. Pridržujemo si pravico do spremembe
podatkov navedenih v katalogu brez predhodnega obvestila. Katalog je last podjetja CT - Cevna tehnika d.o.o. in je avtorsko zaščiten. Uporaba, kopiranje in spreminjanje kataloga je dovoljeno samo ob pisni privolitvi
podjetja.

Mi smo vedno vmes.

CT – Cevna tehnika d.o.o.
Partizanska cesta 30
2000 Maribor
Enota: Teharje 1b, 3000 Celje
T: 00386 3 428 50 40
F: 00386 3 428 50 45
M: 00386 51 375 760
M: 00386 51 638 656
E: prodaja@cevna-tehnika.si
W: www.cevna-tehnika.si

