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8. Mаркучи за отработените (изгорелите) газове. 
Налична цялата гама от маркучи за отработени (изгорели) газове. 
 
В днешни времена свежият и чист въздух на работното място е нещо, което се 
очаква и се счита за важен фактор на производителността. За да се постигне 
това, правилният избор не са важни само вентилаторите или филтрите, а също и 
ролята на всмукателните маркучи, важна роля в цялата вентилационна система. 
Разходите на операторите за дълговременен престой струват много пари, затова 
високото качество на доставящите части е също с нарастваща важност. 

 Специализирани маркучи за отработени (изгорели) газове с  
издържливост от +200°С до 1,100°С; 

 Изработени от пластмаса, тънка, но здрава лента и метал; 
 Тествани за пречупване и устойчиви на пречупване продукти; 
 Походящи за подземни и надземи системи; 
 С външна защита от надраскване (абразивоустойчиви), също така 

оцветени, за да се повреда; 
 Малкото тегло и минималният радиус на огъване правят идеални за 

употреба маркучите навити на макари, боравенето с тях става по-
успешно; 

 Оптимизирания дебит с външна извивка (спиралообразност) 
осигурява много високо ниво на проводимост; по-ниска загуба на 
налягане, снижаване на изискванията за мощност на вдухване, както 
и по-ниски оперативни разходи. 

 



 

 
 

PROTAPE TPE 326 MEMORY – 
Тестван за полупречупване, лек. 
Температура на отработените 
(изгорелите) газове до +200°С. 

 

 

 
 

CP HYPALON 450 PROTECT – 
Устойчив на вибрации, външен 
предпазващ профил. Температура на 
отработените (изгорелите) газове до 
+200°С. 

 

 

 
 

CP ARAMID 461 PROTECT – 
Устойчив на вибрации, външен 
предпазващ профил, много здрав. 
Температура на отработените 
(изгорелите) газове до +300°С. 

 

 

 
 

CP HYPALON 450 – Устойчив на 
вибрации, Ø до 1.000 мм. 
Температура на отработените 
(изгорелите) газове до +200°С. 

 

 

 
 

CP ARAMID 461 – Устойчив на 
вибрации, много здрав, Ø до 1.000 
мм. Температура на отработените 
(изгорелите) газове до +300°С. 

 



 

 

CP HiTex 485 – Многослоен, много 
здрав, изолиран, способност за леко 
свръхналягане. Температура на 
отработените (изгорелите) газове до 
+500°С. 

 

 

 

CP HiTex 486 – Многослоен, много 
здрав, изолиран, способност за леко 
свръхналягане. Температура на 
отработените (изгорелите) газове до 
+650°С. 

 

 
 

CP HiTex 483 – Многослоен, много 
здрав, изолиран, изключително 
топлоустойчив. Температура на 
отработените (изгорелите) газове до 
+900°С. 

 

 

 

Метален маркуч 375, покрит със 
стъклена нишка – Много здрав. 
Температура на отработените 
(изгорелите) газове до +400°С. 

 

 

 

Маркуч от неръждаема стомана VA 
376 – Много здрав. Температура на 
отработените (изгорелите) газове до 
+600°С. 

 

 
 


