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Fekálne hadice

FEKÁLNE HADICE    

sacie - gumenné

• použitie: doprava fekálií a vody, taktiež pre kanalizačné   
cisterny a čistenie

• popis: hadice s hladkými ukončeniami
• pracovná teplota: -35°C/+80°C
• duša: čierna, vlnovec, guma, vnútorná duša hladká
• výstuž: syntetická guma, oceľová špirála vo vnútri aj   

na povrchu hadice
• obal: čierny vlnovec s hladkými koncovkami
• dĺžky: 2,4m | 3m | 6m, iné rozmery na požiadanie

obj.č. priemer
(mm)

typ hadice typ koncoviek podtlak
(bar)

dĺžka
(m)

cena
(€/ks)

0765110001 110/127 gumenná páková -0,63 2,4

0765110002 110/127 gumenná šrobovacia -0,63 2,4

FEKÁLNA HADICA    

1. plastová - s rýchloupínacími koncovkami 

2. plastová - so šrobovacou koncovkou

• použitie: kanálové čistenie, doprava fekálií, kvapalín
• popis: sanie a doprava fekálií a kvapalín
• pracovná teplota: -35°C/+50°C
• duša: hladká, vysokoflexibilná aj pri nízkych teplotách, 

vystužená protinárazovou špirálou
• materiál: PVC + NBR
• dĺžky: 2,4m | 3m | 6m | 8m, iné rozmery na požiadanie

obj.č. priemer
(mm)

typ hadice typ koncoviek podtlak
(bar)

dĺžka
(m)

cena
(€/ks)

0765105003 105/118,4 plast elastic HS páková -0,85 2,4

0765105004 105/118,4 plast elastic HS šrobovacia -0,85 2,4
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HADICE Fekálne hadice

obj.č. produkt rozmer závit cena
(€/ks)

foto

0767000001
matica so závitom k šróbovacej 

savicovej spojke, hliník
A110 vnút.

0767000002
zátka s vnútorným závitom                  

k šróbovacej savicovej spojke, 
hliník

A110 vnút.

0767000003
zátka s vonkajším závitom                    

k šróbovacej savicovej spojke, 
hliník

A110 vonk.

0767000004
železné hrdlo pre privarenie,          

s vonkajším závitom, 
dĺžka cca 100mm

A110 vonk.

0767000005 fekálna zátka s nitmi A110 -

0767000006 fekálna zátka s pákou, oceľ A110 -

0767000007 sací kôš, pirát vnút. závit 2” -

0767000008 sací kôš, pirát
vnút. závit       

2 1/2”
-

0767000009 sací kôš, pirát vnút. závit 3” -

FEKÁLNE KONCOVKY - prislušenstvo
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Fekálne hadice Fekálne hadice

obj.č. vonk. priemer
(mm)

svetlosť rýchlouzáveru 
(mm)

typ cena 
(€/ks)

0726110115 110 115 páka

0726110116 110 - nity

Páková spojka na fekálne hadice 

komplet 1+1

• materiál: kov
• povrch: farba
• kompatibilný pákový rýchlouzáver     

(možno kombinovať DN100, 108 a110)
• tesnenie je súčasťou spojky 

obj.č. vonk. priemer
(mm)

závit typ cena 
(€/ks)

0727110130 110 RD 130 nátrubok vonk. závit

0727110131 110 - nátrubok + matica

Fekálna savicová spojka 
šróbovacia

• materiál: hliník
• závit: RD 130x1/4
• tesnenie je súčasťou spojky
• predávame aj sólo kusy

obj.č.
tesnenie pre 

koncovku
rozmer 

(mm)

tvrdosť 
(°ShA)

materiál / farba cena 
(€/ks)

0768000100
 A110 

šróbovacie
105x8x8 50 SBR/čierna

0768000130
A110

šróbovacie viečko
130x10x8 60 SBR/čierna

0768000105
A110

pákové
105x8x8 50 SBR/čierna

Tesnenie do fekálnych koncoviek
gumové

• použitie: tesnenie pre skrutkovacie alebo pákové spojky
• materiál: SBR alebo NBR (olejuvzdorné)
• rozdelenie: rozmer 105x8x8mm pre šróbovaciu spojku     

              rozmer 105x8x8 mm pre pákovú spojku


