
   W��E DO CIECZY SPO�YWCZYCH

W��E DO NAPOJÓW W��E DO NAPOJÓW

LM1 – EPDM LM1S – EPDM

tłoczny przeznaczony do przesyłania napojów: tłoczny przeznaczony do przesyłania napojów:
piwo, wino, soki, woda pitna itp. do transportu piwo, wino, soki, woda pitna itp. do transportu

bezalkoholowych i �rodków spo�ywczych bez bezalkoholowych i �rodków spo�ywczych bez
tłuszczu lub z zawarto�ci� tłuszczu do 36%. tłuszczu lub z zawarto�ci� tłuszczu do 36%.
ZALETY: biała warstwa wewn�trzna EPDM , ZALETY: biała warstwa wewn�trzna EPDM ,
spo�ywcza, odporna na wy�sze temperatury, spo�ywcza, odporna na wy�sze temperatury,
neutralny wpływ na smak i zapach neutralny wpływ na smak i zapach
przesyłanego medium. przesyłanego medium.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: EPDM, biała, WARSTWA WEWN�TRZNA: EPDM, biała,
gładka, jako�� spo�ywcza. gładka, jako�� spo�ywcza.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE: tekstylne, oplot z drutu
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czerwona, stalowego ocynkowanego.
odporna na �cieranie, odbicie banda�u. WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czerwona,
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 100 mm. odporna na �cieranie, odbicie banda�u.
CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ). ZAKRES �REDNIC: od 25 do 100 mm.
PODCI�NIENIE: do DN50mm – 0,5 bar, dla

W��E DO NAPOJÓW W��E DO NAPOJÓW

LMU LMUS

tłoczny przeznaczony do przesyłania napojów: tłoczny przeznaczony do przesyłania napojów:
piwo, wino, soki, woda pitna, przemysł piwo, wino, soki, woda pitna, przemysł 

ZALETY: odporny na wy�sze temperatury, ZALETY: odporny na wy�sze temperatury,
neutralny wpływ na smak i zapach neutralny wpływ na smak i zapach
przesyłanego medium. przesyłanego medium.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: UPE, gładka, WARSTWA WEWN�TRZNA: UPE, gładka,
prze	roczysta, spo�ywcza, odporna na tłuszcze. prze	roczysta, spo�ywcza, odporna na tłuszcze.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE: tekstylne, oplot z drutu
WARSTWA ZEWN�TRZNA: NR/SBR, czerwona, stalowego ocynkowanego, linka antystatyczna.
odporna na �cieranie, odbicie banda�u. WARSTWA ZEWN�TRZNA: NR/SBR, czerwona,
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 100 mm. odporna na �cieranie, odbicie banda�u.
CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ).
PODCI�NIENIE: do DN50mm – 0,5 bar, dla

W��E DO NAPOJÓW W��E DO NAPOJÓW

LMB LMBS
ZASTOSOWANIE: wysokojako�ciowy tłoczny ZASTOSOWANIE: wysokojako�ciowy w��
w�� spo�ywczy z kauczuku butylowego,
przeznaczony do przesyłania napojów: piwo, butylowego, przeznaczony do przesyłania

napojów: piwo, wino, soki, woda pitna itp.
st��enia 40%. Brak odporno�ci na tłuszcze i 
oleje spo�ywcze – zalecany w�� LM4. na tłuszcze i oleje spo�ywcze – zalecany w��
ZALETY: neutralny wpływ na smak i zapach LM4S.
przesyłanego medium. ZALETY: neutralny wpływ na smak i zapach
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +120 C. przesyłanego medium.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +120 C.
WARSTWA WEWN�TRZNA: kauczuk butylowy, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
biała, gładka, jako�� spo�ywcza. WARSTWA WEWN�TRZNA: kauczuk butylowy,
WZMOCNIENIE: tekstylne. biała, gładka, jako�� spo�ywcza.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: kauczuk butylowy, WZMOCNIENIE: tekstylne, podwójna spirala z
czerwona, odporna na �cieranie, ozon i drutu stalowego ocynkowanego.
warunki atmosferyczne, odbicie banda�u. WARSTWA ZEWN�TRZNA: kauczuk butylowy,
ZAKRES �REDNIC: od 19 do 102 mm. czerwona, odporna na �cieranie, ozon i
CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ). warunki atmosferyczne, odbicie banda�u.

ZAKRES �REDNIC: od 25 do 102 mm.
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ZASTOSOWANIE: elastyczny w�� ssawno- ZASTOSOWANIE: elastyczny w�� ssawno-

alkoholi do max. st��enia 40%, napojów alkoholi do max. st��enia 40%, napojów 

CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2 MPa ).
DN65 i 75mm – 0,4 bara, powy�ej 0,2 bara. PODCI�NIENIE: do 0,9 bara.

ZASTOSOWANIE: elastyczny w�� ssawno- ZASTOSOWANIE: elastyczny w�� ssawno-

spirytusowy itp. alkohole do max. st��enia 96%. spirytusowy itp. alkohole do max. st��enia 96%.

CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2 MPa ).
PODCI�NIENIE: do 0,9 bara.

DN65 i 75mm – 0,4 bara, powy�ej 0,2 bara.

ssawno-tłoczny, spo�ywczy z kauczuku

wino, soki, woda pitna itp. alkohole do max.
alkohole domax. st��enia 40%. Brak odporno�ci

CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2 MPa ).
PODCI�NIENIE: do 0,9 bara.



   W��E DO CIECZY SPO�YWCZYCH

W��E DO CYSTERN MLECZARSKICH W��E DO CYSTERN MLECZARSKICH

LM2 LME

tłoczny w�� spo�ywczy przeznaczony do tłoczny w�� spo�ywczy przeznaczony do 
przesyłania mleka i produktów mlecznych. przesyłania mleka i produktów mlecznych.
Nadaje si� tak�e do napojów: piwo, wino, ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
soki, woda pitna itp. WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
ZALETY: bardzo odporny na mechaniczne WARSTWA WEWN�TRZNA: NR, biała,
uszkodzenia i wpływy atmosferyczne gładka, jako�� spo�ywcza.
podczas pracy. WZMOCNIENIE: tekstylne, podwójna spirala
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. z drutu stalowego ocynkowanego.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WARSTWA ZEWN�TRZNA: NR, niebieska,
WARSTWA WEWN�TRZNA: NR, biała, odporna na �cieranie i warunki atmosferyczne,
gładka, jako�� spo�ywcza. odbicie banda�u.
WZMOCNIENIE: tekstylne, podwójna spirala ZAKRES �REDNIC: od 38 do 89 mm.
z drutu stalowego ocynkowanego.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: CSM, niebieska,
odporna na uszkodzenia mechaniczne i
�cieranie, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 38 do 70 mm.

W��E DO ARTYKUŁÓW SPO�YWCZYCH W��E DO ARTYKUŁÓW SPO�YWCZYCH

LM4 LM4S / SF 1500
ZASTOSOWANIE: tłoczny w�� spo�ywczy
przeznaczony do przesyłania produktów w�� spo�ywczy przeznaczony do przesyłania
zawieraj�cych tłuszcze zwierz�ce i ro�linne produktów zawieraj�cych tłuszcze zwierz�ce
oraz oleje spo�ywcze. Nadaje si� tak�e do i ro�linne oraz oleje spo�ywcze. Nadaje si�
mleka, produktów mlecznych i napojów. tak�e do napojów, mleka i produktów
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. mlecznych.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, biała, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, biała,
tłuszcze i oleje, neutralny wpływ na smak i gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na 
zapach przesyłanego medium. tłuszcze i oleje.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE : tekstylne, spirala z drutu
WARSTWA ZEWN�TRZNA: NVC, niebieska, stalowego ocynkowanego.
odporna na �cieranie i starzenie, odbicie WARSTWA ZEWN�TRZNA: NVC, niebieska,
banda�u. odporna na �cieranie i starzenie, odbicie
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 102 mm. banda�u.

ZAKRES �REDNIC: od 25 do 102 mm.

W��E DO CZYSZCZENIA W��E DO CZYSZCZENIA

LM3 LMD
ZASTOSOWANIE: elastyczny tłoczny w�� ZASTOSOWANIE: elastyczny, tłoczny w��
spo�ywczy przeznaczony do czyszczenia spo�ywczy przeznaczony do czyszczenia
par� i gor�c� wod� w zakładach par� i gor�c� wod�. Nadaje si� tak�e do
przetwórstwa spo�ywczego. Nadaje si� tak�e przesyłania mleka i produktów mlecznych.
do przesyłania produktów zawieraj�cych ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +95 C.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA:  
oleje spo�ywcze, do mleka i produktów dla pary 10:1, dla gor�cej wody 3,15:1
mlecznych. WARSTWA WEWN�TRZNA: EPDM, biała,
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C. gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na 
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA:  wysokie temperatury i �rodki czyszcz�ce.
dla pary 10:1, dla gor�cej wody 3,15:1 WZMOCNIENIE: tekstylne.
WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, biała, WARSTWA ZEWN�TRZNA: EPDM, niebieska,
gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na odporna na tłuszcze, oleje i �cieranie, odbicie
tłuszcze i oleje. banda�u.
WZMOCNIENIE: tekstylne. ZAKRES �REDNIC: od 13 do 51 mm.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: NVC, niebieska,
odporna na tłuszcze i oleje, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 75 mm.
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ZASTOSOWANIE: bardzo elastyczny ssawno- ZASTOSOWANIE: bardzo elastyczny ssawno-

CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,9 bara.

CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,8 bara.

ZASTOSOWANIE: elastyczny ssawno-tłoczny

CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).
CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,9 bara.

skondesowane tłuszcze zwierz�ce i ro�linne,

CI�NIENIE PRACY: dla pary 6 bar ( 0,6 MPa ),
dla wody 18 bar ( 1,8 MPa ).

CI�NIENIE PRACY: dla pary 6 bar ( 0,6 MPa ),
dla wody 18 bar ( 1,8 MPa ).



   W��E DO CIECZY SPO�YWCZYCH

W��E DO CZYSZCZENIA W��E SPO�YWCZE DO POMP RYBACKICH.

LMH LMF
ZASTOSOWANIE: elastyczny tłoczny w�� ZASTOSOWANIE: tłoczny w�� do pomp
spo�ywczy przeznaczony do czyszczenia rybackich i przetwórstwa rybnego.
gor�c� wod�. Nie nadaje si� do pary. ZALETY: bardzo lekki w��, mo�e by� 
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 95 C. zwijany na płasko.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 4:1 ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WARSTWA WEWN�TRZNA: EPDM, biała, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3:1
gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na WARSTWA WEWN�TRZNA: NBR, czarna,
wysokie temperatury i �rodki czyszcz�ce. gładka, odporna na oleje, tłuszcze i �cieranie.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE: tekstylne.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: EPDM, niebieska, WARSTWA ZEWN�TRZNA: CR, czarna,
odporna na tłuszcze i oleje oraz �cieranie, odporna na oleje, tłuszcze, ozon, wod� morsk�,
odbicie banda�u. �cieranie, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: 0d 13 do 102 mm. ZAKRES �REDNIC: od 203 do 510 mm.

CI�NIENIE PRACY: od 5 do 3 bar.

W��E SPO�YWCZE DO SILOSÓW W��E SPO�YWCZE DO SILOSÓW

LOSP LMSP
ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny ZASTOSOWANIE: ekonomiczny, elastyczny
tłoczny w�� trudno �cieralny do napełniania i
opró�niania silosów, zasobników i cystern. napełniania i opró�niania silosów, zasobników i
Nadaje si� do przesyłania materiałów sypkich cystern. Nadaje si� do przesyłania materiałów
i granulatów spo�ywczych, pasz i karmy sypkich i granulatów spo�ywczych, pasz i
dla zwierz�t. karmy dla zwierz�t.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do +80 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,15:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: NR, biała, WARSTWA WEWNETRZNA: NR, biała,
gładka, jako�� spo�ywcza, bardzo odporna na gładka, jako�� spo�ywcza, odporna na 

WZMOCNIENIE: tekstylne, linka antystatyczna. WZMOCNIENIE: tekstylne, podwójny oplot z
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, drutu stalowego, linka antystatyczna.
antystatyczna, odporna na �cieranie i warunki WARSTWA ZEWNETRZNA: SBR, czarna,
atmosferyczne, odbicie banda�u. gładka, odporna na ozon, �cieranie i warunki
ZAKRES �REDNIC: od 75 do 110 mm. atmosferyczne, odbicie banda�u.

ZAKRES �REDNIC: od 38 do 152 mm.

         W��E TRUDNO�CIERALNE

W��E DO PIASKOWANIA I �RUTOWANIA W��E DO PIASKOWANIA I �RUTOWANIA

SM1 SM2
ZASTOSOWANIE: bardzo elastyczny tłoczny ZASTOSOWANIE: elastyczny , tłoczny w��
w�� z ekstremaln� odporno�ci� na �cieranie. z bardzo dobr� odporno�ci� na �cieranie.
Przeznaczony do piaskowania, �rutowania, Przeznaczony do piaskowania, �rutowania,
przesyłania korundu, szkła, piasku, �rutu itp. przesyłania korundu, szkła, piasku, �rutu itp.
ZALETY: bardzo du�a wytrzymało�� ZALETY: bardzo du�a wytrzymało��
warstwy wewn�trznej na �cieranie – 36 mm3. warstwy wewn�trznej na �cieranie – 60 mm3.
Nie powoduje szoków elektrostatycznych Nie powoduje szoków elektrostatycznych
zachowuj�c bezpiecze
stwo pracy. zachowuj�c bezpiecze
stwo pracy.
ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C. ZAKRES TEMPERATUR: -35 C do + 80 C.
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,5:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZE�STWA: 3,5:1
WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, WARSTWA WEWN�TRZNA: SBR/NR/BR, 
czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna czarna, gładka, antystatyczna, bardzo odporna
na �cieranie. na �cieranie.
WZMOCNIENIE: tekstylne. WZMOCNIENIE: tekstylne.
WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, WARSTWA ZEWN�TRZNA: SBR, czarna, 
antystatyczna, odbicie banda�u. antystatyczna, odbicie banda�u.
ZAKRES �REDNIC: od 13 do 42 mm. ZAKRES �REDNIC: od 13 do 42 mm.
CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ). CI�NIENIE PRACY: 12 bar ( 1,2MPa ).
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CI�NIENIE PRACY: 10 bar ( 1 MPa ).

ssawno-tłoczny w�� trudno �cieralny do

�cieranie, elektroizoluj�ca. �cieranie, elektroizoluj�ca.

CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).
CI�NIENIE PRACY: 6 bar ( 0,6 MPa ).
PODCI�NIENIE: 0,9 bara.


