
DANE TECHNICZNE WĘŻY GUMOWYCH

Średnica wewn. x długość odcinka
mm

Grubość ścianki
mm

Ciśnienie próbne
MPa

52,0x3920,0 6,5 0,4

75,0x1500,0 7,5 0,4

110,0x1500,0 7,5 0,4

110,0x2400,0 7,5 0,4

DANE TECHNICZNE WĘŻY PCV

Zakres
temperatury pracy: - 20°C do + 55°C

Odporność na zginanie:  
Odcinek węża poddany zginaniu do średnicy podanej w tabelach,
nie powinien ulec złamaniu ani spękaniu i powinien przejść 
pomyślnie badania próbne określone w normie ISO 1746

Odporność na 
podciśnienie: 

Na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23°C,
o wartości zależnej od typu węża: 

Typ średni: 65 kPa (ciśnienie absolutne 35 kPa), 

Typ ciężki: 
80 kPa (ciśnienie absolutne 20 kPa),
nie powinny wystąpić wklęśnięcia
ani pęknięcia

Służą do połączenia nasady ssawnej pompy ze zbiornikiem wody, 

aby za ich pomocą pompa mogła pobierać wodę do celów gaśni-

czych. 

W pożarnictwie stosuje się węże ssawne o średnicy: 75 mm, 

110 mm i 150 mm. Węże o średnicy 75 mm stosuje się do małych 

motopomp M4/4, zaś węże o średnicy 150 mm wykorzystywane 

są do rzadko stosowanych turbopomp TP 3000. Najszersze zasto-

sowanie mają węże o średnicy 110 mm. Służą do zasysania wody 

przez wszystkie typy motopomp M 8/8 i M 16/8 oraz przez moto-

pompy A 16/8 i A 32/8. 

Najczęściej długość węży ssawnych wynosi 2,4 m, ale produ-

kowane są także odcinki o długości 1,6 m. Węże ssawne wykonane 

są ze zbrojonego PCV lub zwulkanizowanych ze sobą warstw gumy

i umieszczonej między warstwami stalowej spirali. Powierzchnia 

węży gumowych może być pokryta powłoką z włókna lub warstwą 

tworzywa sztucznego. 

Konserwacja, podobnie jak przy wężach tłocznych, polega na 

utrzymywaniu odcinków w czystości i w stanie suchym. Ponadto na-

leży chronić węże przed działaniem słońca, wysokich i niskich tem-

peratur oraz działaniem smarów i rozpuszczalników.

Węże ssawne 

Zacisk przeznaczony jest do czasowej regulacji natężenia przepływu 

przez wąż tłoczny lub zamknięcia całkowitego przepływu. Wykona-

ny ze stopu aluminium. Przeznaczony jest dla węży o średnicy 52, 

75 i 110mm.

W specyficznych warunkach może służyć jako awaryjne za-

mknięcie przepływu. 

Zacisk wspomagać może także odwadnianie węży po akcji.

W razie konieczności, wąż można „uwolnić” z zacisku poprzez 

jego wyjęcie bokiem przez otwieraną prowadnicę.

Obszerna konstrukcja pokrętła umożliwia pewną pracę w każ-

dych warunkach i w rękawicach specjalnych.  

ZASTOSOWANIE WĘŻY PCV: 
Do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, 

nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków 

ochrony roślin i innych.

ZASTOSOWANIE WĘŻY GUMOWYCH:
Przeznaczony do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów 

środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063MPa. Stosowany jako 

przewód między zbiornikiem wody a pompą wodną przez jednost-

ki straży pożarnej. 

Temperatura pracy: od -30°C 

Warstwa wewnętrzna: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka

Wzmocnienie: tekstylne i spirala z drutu stalowego 

Warstwa zewnetrzna: gumowa, EPDM/SBR, okładka tkaninowa.

Zacisk do węży tłocznych

WĘŻE I AKCESORIA
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