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TÖMLŐDOBOK 
HOSE REELS

TÖMLŐKOCSIK ÉS TÖMLŐDOBOK 

HOSE TROLLEYS AND HOSE REELS

FALRA SZERELHETŐ TÖMLŐTARTÓK 
WALL-MOUNTED HOSE HANGERS     

Falra felszerelhető tartók, ipari és locsoló tömlők tárolá-

sára. A tömlőtartók segítik a tömlők helyes tárolását, így 

azok kevésbé tudnak megtörni. Rendelhető háromféle ki-

alakításban, kétféle alapanyagból: acélból és műanyagból. 

A műanyag kivitel több színben elérhető.

Wall-mounted hose hangers for storing industrial and 

garden hoses. Hose hangers help the proper storage of 

the hose so they cannot break. They are available in three 

different designs and they are made of two materials: from 

steel and from plastic. The plastic version is available in 

different colors.

Cikkszám 
Code

Alapanyag 
Material

Megjegyzés 
Note

64.097.001 Fém / Steel Kicsi / Small

64.097.002 Fém / Steel Nagy / Large

64.097.003 Műanyag / Plastic Zöld / Green
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FALRA SZERELHETŐ TÖMLŐDOBOK 
WALL-MOUNTED HOSE DRUMS     

Falra felakasztható, falról levehető tömlőtartók a kényelme-

sebb tömlőkezelés érdekében. Elérhető fix vagy szögben 

elfordítható kivitelben. 

Wall-mounted and removable hose drums which are great 

help in the convenient hose handling. They are available in 

fix and rotatable versions.

Cikkszám 
Code

Alapanyag 
Material

Tömlő kapacitás 
Hose capacity Megjegyzés 

Note
DN (m)

64.096.002 Acél / Steel 1/2˝ 50 Forgatható / Rotable

64.096.001 Acél / Steel 1/2˝ 50 Piros / Red

64.096.003 Rozsdamentes acél / SS 1/2˝ 50 -
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AUTOMATA TÖMLŐDOBOK 
AUTOMATIC HOSE DRUMS     

Az automata tömlődob különféle folyadékok, pl.: víz, olaj, 

zsír, gázolaj, karbamid (AdBlue), sűrített levegő és hegesz-

tőgázok elosztására használható. A legkülönfélébb szekto-

rokban alkalmazható, úgy, mint autójavító műhelyekben, 

mosókban, mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, húsfel-

dolgozó üzemekben. A szállított közeggel érintkező alkat-

részek acélból, magas minőségű tömítéssel készülnek.

Automatic hose reels are suitable for distributing several 

fluids such us water, oil, grease, diesel fuel, urea (AdBlue), 

compressed air, welding gases. The reels are used in various 

sectors, such as in car repair workshops, car washes, agricul-

ture, food industry, meat processing industry. The parts in 

contact with the delivered medium are made of steel and 

have high-quality gaskets.

Porszórt galvanizált acélból vagy rozsdamentes acél-

ból készül. Kérésre ATEX 2014/34/EU szabvány szerint 

CE Ex II 2G / II 2D felirattal is rendelhető robbanásveszélyes 

helyekre. Igény esetén elérhető hozzávaló tömlő, forgó áll-

vány, rögzítő konzol, elektromos kábel.

They are available in powder coated galvanized steel or 

in stainless steel and on request can be supplied in accor-

dance with ATEX 2014/34/EU standard with the mark-

ing CE Ex II 2G / II 2D for the use in potentially explosive 

atmosphere. On request also available suitable connection 

hose, revolving stand, fixing bracket. electrical cable.

Előnyei: Advantages:

• nem sérül a tömlő, mivel feltekerhető

• a tömlő és a szerszámok mindig kéznél vannak

• a tömlő a kívánt hosszra kihúzható majd 

automatikusan visszatekerhető

• tökéletes élelmiszeripari felhasználásra, mert 

feltekeréskor nem szennyeződik a tömlő

• the hose can be rolled up so it will not be damaged

• the hose and the tools are always at hands

• the hose can be pulled out to the desired 

length then winds up automatically

• perfect for food industry because the hose does 

not collect contamination as it winds up
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Automata tömlődob összefoglaló táblázat 
Summary table for automatic hose drum

TÍPUSMC 
TYPEMC

TÍPUSA 
TYPEA

TÍPUSAL 
TYPEAL

TÍPUSV 
TYPEV

Alkalmazás 

Application

víz, levegő, olaj, zsír, fáradt olaj 

water, air, oil, grease, waste oil

víz, levegő, olaj, zsír 

water, air, oil, grease

víz, levegő, olaj, zsír 

water, air, oil, grease

víz, levegő, olaj, zsír, fáradt olaj 

water, air, oil, grease, waste oil

Tömlőátmérő 

Hose diameter
8–13mm 8–13mm 10–16mm 8–13mm

Tömlőkapacitás 

Hose capacity
7–25m 10–25m 10–25m 7–25m

Üzemi nyomás 

Working 

pressure

18–400bar 18–400bar 18–400bar 18–400bar

TÍPUSVG 
TYPEVG

TÍPUSOSV 
TYPEOSV

TÍPUSMPX 
TYPEMPX

TÍPUSMCX 
TYPEMCX

Alkalmazás 

Application

gázolaj, karbamid-oldatok, víz, levegő, olaj 

diesel oil, urea solutions, water, air, oil

oxigén, acetilén, propán, metán 

oxygen, acetylene, propane, methane

víz, mosószer, vegyi anyagok  

water, detergents, chemicals

víz, mosószer 

water, detergents

Tömlőátmérő 

Hose diameter
13–19mm 8–10mm 8–10mm 8–13mm

Tömlőkapacitás 

Hose capacity
8–20m 10–25m 3–15m 10–15m

Üzemi nyomás 

Working 

pressure

10–60bar 20bar 10–20bar 10–400bar


