TÖRÖK KFT.
2851 Környe, Alkotmány út 3.

GUMITÖMLŐK
Gumi víztömlők
Többfunkciós, rugalmas gumitömlő, víz és enyhébb vegyianyagok
szállítására nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett; ipari, mezőgazdasági,
építőipari felhasználásokra, háztartásokban, kertekben egyaránt
alkalmazható. Gumi víz nyomótömlő, Gumi víz szívótömlő
Gumi hűtőtömlők
Magas minőségű, textilerősítésű gumitömlő, motorok, gépek (glikol
tartalmú) hűtővizeinek, víz valamint forró víz szállítására. A Fagumit
gyártmányú gumi hűtőtömlő törés és csavarodás mentes, a környezeti
hatásoknak jól ellenáll.Gumi ipari hűtővíztömlő, Gumi autó hűtőtömlő
Gumi olajtömlők
Könnyű, elasztikus gumitömlő, olaj és különböző olajszármazékok
szállítására, nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. A Stomil gumi
olajtömlők sima belső felülettel, sima vagy textillenyomatos külsővel
készülnek és a környezeti igénybevételeknek jól ellenállnak. Gumi olajtömlő 6bar, Gumi
olajtömlő 16bar, Gumi olaj szívó-nyomó tömlő
Gumi üzemanyagtömlők
Nagyon flexibilis, rugalmas, textilerősítéses Fagumit gumitömlő,
üzemanyagok (benzin, gázolaj, bio diesel, bio etanol üzemanyagok)
továbbítására, magas hőmérsékletnek és a környezeti hatásoknak kiválóan
ellenáll. Az üzemanyag tömlő szöveterősítéssel rendelkezik, a résolaj cső
szöveterősítés nélküli kivitel. Gumi üzemanyag tömlő, Gumi résolaj tömlő
Gumi préslégtömlők
Magas minőségű; levegő, víz és gyengébb kemikáliák szállítására alkalmas
gumitömlő. A gumi préslégtömlő sima belső felületű és sima vagy
textillenyomatos külső felületű. A feketén kívül különböző színekben is
rendelhető termék. Gumi préslég tömlő, Gumi préslég tömlő 20bar
Gumi gáztömlők
EN 559 szabványnak megfelelő hegesztő tömlők és gáztömlők,
hegesztéshez - oxigén és acetilén – használatos gázok valamint PB gáz
szállítására, üzemekben, műhelyekben és háztartásokban egyaránt
kiválóan alkalmazhatók.
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Gumi acetilén tömlő Gumi oxigén tömlő Gumi PB gáztömlő Gumi LPG gáztömlő
Gumi gőztömlő
Többfunkciós, elasztikus gumitömlő, gőz, víz és forró víz szállítására
nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. A gumi gőztömlők külső felülete
sima vagy textillenyomatos kivitelben készülnek, a környezeti hatásoknak
– ózon, magas hőmérséklet – jól ellenállnak. Gumi gőztömlő 4bar, Gumi
gőztömlő 6bar, Gumi gőz szívótömlő
Gumi kopásálló tömlők
Erős, alaktartó, törésmentes, robusztus Fagumit gyártmányú gumitömlők,
abrazív,- koptató hatású anyagok (homok, granulátumok, malter, kavics,
forgácsok) szállítására, nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. A tömlők
minden esetben kopásálló belső felülettel rendelkeznek. Gumihomokszóró
tömlő, Gumi kopásálló tömlő, Gumi malterszállító tömlő
Gumi aszfaltszállító tömlő
Folyékony aszfalt, kátrány, pakura és ezek keverékeinek szállítására
kifejlesztett magas hőállóságú gumitömlő. Mivel az aszfaltszállító
tömlőben a textilerősítésen felül egy vagy két beágyazott acélspirál is
van, a tömlő használható nyomás és vákuumterhelés mellett is. Gumi
aszfaltszállító tömlő
Gumi élelmiszeripari tömlők
Kiváló minőségű élelmiszeriparban alkalmazható gumitömlők, az
élelmiszeriparban használatos folyékony anyagok (tej, olaj vagy
zsírtartalmú anyagok illetve bor, sör, gyümölcslé, ivóvíz) szállítására. Az
IVG Colbachini Spa (IVG Group) gyártmányú tömlők többrétegű
textilerősítéssel és külső szövetlenyomattal készülnek. Gumi élelmiszeripari bortömlő, Gumi
élelmiszeripari tejtömlő

Gumi vegyipari tömlők
Sokoldalúan felhasználható gumitömlők, vegyi anyagok (sav, lúg), szerves
vegyületek, alkoholok, kemikáliák, festék (festékszóró tömlő), festékek
oldószereinek szállítására. Az IVG Colbachini Spa illetve MTG Spa
gyártmányú
tömlők,
többrétegű
textilerősítéssel
és
külső
szövetlenyomattal készülnek.
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Gumi vegyipari tömlő, Gumi vegyszertömlő, G. sav-bázis tömlő, G.sav-bázis szívótömlő
Gumi szilikon tömlő
Széles körben felhasználható szilikon tömlők, levegő, víz, ivóvíz szállítására,
illetve por, gőz, levegő elszívására. A szilikon tömlők igen magas illetve
alacsony hőmérséklet elviselésére is alkalmasak. A szilikon tömlő (szilikon
cső) kiváló UV és ózonálló tulajdonsággal rendelkezik.

Szilikon tömlő Szilikon elszívó tömlő

PVC TÖMLŐK
PVC átlátszó tömlő
Átlátszó, rugalmas, szöveterősítés nélküli Pvc alapanyagú műszaki
alaptömlők (labortömlő), víz, ivóvíz, levegő, üzemanyagok szállítására,
folyadékellenőrzésre; élelmiszeripari vagy üzemanyagálló kivitelben. PVC
átlátszó tömlő, PVC üzemanyagtömlő
PVC préslégtömlő
Átlátszó, flexibilis, szöveterősítéssel ellátott Pvc préslégtömlő, levegő, víz,
ivóvíz, enyhébb vegyi anyagok szállítására élelmiszeripari kivitelben. A
Valmon tömlők széles mérettartományban és nyomásértékkel állnak
rendelkezésre.
PVC permetező tömlők
Speciális összetételű, erős, többrétegű textil erősítéssel, időjárásálló külső
borítással rendelkező tömlő; víz, levegő, permetezőszer, permetlé
szállítására. Mérsékelten olajálló kivitel. PVC permetező tömlő 40 bar, PVC
permetező tömlő 80 bar
PVC locsoló tömlő
Kétrétegű, textilerősítéses locsoló tömlő, víz szállítására, locsolására.
Kertekben, háztartásokban, mezőgazdaságban jól alkalmazható, könnyű,
hajlékony pvc tömlő.
PVC szennyvíz tömlő
Flexibilis, alacsony hőmérsékleten is rugalmas, vastag falú pvc szívónyomó tömlő sima belső felülettel, ipari víz, szennyvíz, műtrágya
szállítására nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. A szennyvíz tömlő
felépítése: rugalmas pvc-be ágyazott, erős pvc spirál erősítés.
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PVC csigatömlők
Sima belső felületű, hajlékony, rugalmas, pvc spirál
erősítésű elszívó tömlő, levegő, por, füst elszívására. Az
elszívó csigatömlő antisztatikus kivitelben és többféle
színben is rendelhető.
PVC szívó-nyomó tömlők
Igen széles körben alkalmazható szívó-nyomó tömlők, folyadékok (víz,
ivóvíz, gyümölcslé, bor, enyhébb vegyi anyagok, olaj, stb.), levegő
szállítására nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. Mezőgazdaságban,
élelmiszeriparban, építőiparban, medencék feltöltésére, leeresztésére,
uszodákban, háztartásban kiválóan felhasználhatók.

PVC szívó-nyomó,

PVC szívó-nyomó átlátszó

PVC szívó-nyomó tömlő acélspirállal

PVC olajálló szívó-nyomó, PVC szívó-nyomó bortömlő, PVC hidrotechnikai tömlő

PVC laposra tekerhető tömlő
Teljesen laposra feltekerhető pvc víztömlő, többféle falvastagsággal,üzemi
nyomásra.
Mezőgazdaságban,
építőiparban,
öntözésre,
vízelvezetésre széles körben alkalmazható.

Poliuretán csigatömlők
Rendkívül rugalmas, pvc vagy acélspirál erősítésű olaj és kopásálló PUR
csigatömlők, levegő, por, füst, gáz, (vegyi)gőz, faforgács, granulátum,
koptató hatású anyagok elszívására.
Poliuretán csigatömlők,Poliuretán antisztatikus csigatömlő

Poliuretán pneumatikus tömlők
Poliuretán vagy Poliamid alapanyagú, olajálló, rugalmas, hajlékony, kopás és
UV álló pneumatika tömlők, levegő szállítására, vezérlésekhez
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