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Ver. 9/2019/W/EP

CHARAKTERYSTYKA
Ciśnienie robocze 40 bar (4 MPa)
Ciśnienie rozrywające 160 bar (16 MPa) 

wg ISO 1401
Ciśnienie próbne 80 bar (8 MPa) 

wg PN-78/C-94250/49

ZASTOSOWANIE
Wąż jest przeznaczony do wysokociśnieniowych oprysków 
powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin, 
w tym m.in.:
– 2% emulsji decisu 2,5 EC
– 2% emulsji owadofosu płynnego 50% 

Chętnie stosowany również do płynnych nawozów 
i pozostałych lekkich chemikaliów stosowanych w rolnictwie. 

Temperatura pracy
Od -30°C do +80°C 

KONSTRUKCJA
Wykonana według norm PN-78/C-94250/49 
i ISO 1401 typ B w zależności od średnicy.

Warstwa wewnętrzna
Wysokiej jakości mieszanka gumowa SBR odporna 
na działanie lekkich chemikaliów.

Wzmocnienie
Nici syntetyczne lub przekładki z kordu włókienniczego 
o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna
Guma barwy czarnej z odciskiem tkaniny odporna 
na działanie olejów oraz warunków atmosferycznych i ozonu.

ZNAKOWANIE
Wąż znakowany czerwonym napisem ponad ciągłym 
czerwonym paskiem.

MAIN FEATURES
Working pressure 40 bar (4 MPa)
Burst pressure 160 bar (16 MPa) 

according to ISO 1401
Test pressure 80 bar (8 MPa) according 

to PN-78/C-94250/49

APPLICATION
This hose is designed for high pressure spraying activities 
with the most common crop protection agents including:

– 2% emulsions of synthetic pyrethroids (i.e. deltamethrin)
– 2% emulsions of chlorpyrifos.

It is also eagerly used for liquid fertilizers and other light 
chemicals used in agriculture. 

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

CONSTRUCTION
According to PN-78/C-94250/49 or ISO 1401 type B 
depending on diameter.

Inner tube
High quality black SBR synthetic rubber resistant 
to many light chemicals used in agriculture. 

Reinforcement
Interlayers made of textile cord or synthetic high 
tensile threads.

Cover
Abrasion, weather and ozone resistant black synthetic rubber. 

METHOD OF MARKING
The hose is marked with red description over 
a red continuous stripe. 

WĘŻE DO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
HOSES FOR PLANT PROTECTION AGENTS

4,0 MPa / 40 bar

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

12,5 ±0,70 1/2 23,0 40 4,0 580 — 2:1 20 0,40 kord / cord
20,0 ±0,75 25/32 32,0 40 4,0 580 160 4:1 20 0,68 kord / cord
25,0 ±1,25 1 37,0 40 4,0 580 160 4:1 20 0,80 kord / cord


