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ZASTOSOWANIE / APPLICATION
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CHARAKTERYSTYKA
Ciśnienie robocze 20 bar (2,0 MPa)
Ciśnienie rozrywające 60 bar (6,0 MPa)
Dostępne kolory czarny lub niebieski

ZASTOSOWANIE
Uniwersalny, elastyczny i lekki wąż do przesyłu olejów, wody, 
lekkich chemikaliów oraz sprężonego powietrza. 
Chętnie używany do narzędzi pneumatycznych, szczególnie 
w środowiskach silnie zaolejonych. 
Wąż jest odporny na działanie warunków atmosferycznych 
oraz ozonu. 

Temperatura pracy
Od -30°C do +80°C 

KONSTRUKCJA
Wykonana według projektu autorskiego 
Stomil Bydgoszcz WT-49/17-1/BZPG.

Warstwa wewnętrzna
Wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR odporna 
na działanie olejów.

Wzmocnienie
Oplot z nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna
Wysokiej jakości guma barwy czarnej lub niebieskiej 
z kauczuku syntetycznego, odporna na oleje, ścieranie 
oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu.
Powierzchnia węża gładka.

ZNAKOWANIE
Wąż znakowany białą farbą.

MAIN FEATURES
Working pressure 20 bar (2,0 MPa)
Burst pressure 60 bar (6,0 MPa)
Available colors black or blue

APPLICATION
This universal, flexible and light hose is designed for general 
use of oil, water, light chemicals, and air.
Eagerly used for pneumatic tools used in environments 
with high concentration of oil substances. 
It is resistant to weather conditions and ozone.

Operating temperature
From -30°C to +80°C

CONSTRUCTION
According to Stomil’s design WT-49/17-1/BZPG.

Inner tube
High quality black NBR synthetic rubber resistant to oil.

Reinforcement
Interlayers made of synthetic threads.

Cover
Abrasion, weather conditions and ozone resistant black 
or blue smooth surface synthetic rubber. 

METHOD OF MARKING
This hose is marked with white print. 

2,0 MPa / 20 bar

WĘŻE UNIWERSALNE
MULTIPURPOSE HOSES

mm cal / inch mm bar MPa psi bar m kg/m

6,3 ±0,75 1/4 12,5 20 2,0 290 60 3:1 50 0,13 nici / threads
8,0 ±0,75 5/16 15,0 20 2,0 290 60 3:1 50 0,18 nici / threads

10,0 ±0,75 3/8 17,0 20 2,0 290 60 3:1 50 0,22 nici / threads
12,5 ±0,75 1/2 19,5 20 2,0 290 60 3:1 50 0,26 nici / threads

do wody, powietrza i olejów
water, air & oil


