
Rura gietka PVC w oplocie ze stali ocynkowanej
PVC conduit coated with galvanized carbon steel braid

GFT

Rura giętkie GFT ze względu na specjalną konstrukcję z  
dodatkowym oplotem stalowym zapewniają doskonałą 
ochrone przed gryzoniami, iskrami, rozżarzonymi 
wiórami oraz ciężkimi warunkami występującymi w 
układach hamulcowych, w urządzeniach spawalniczych 
oraz maszynach odlewniczych.

GF type hose with external covering in galvanised steel 
braid.
Due to its special construction with covering steel braid, 
this conduit provides particularly increased protection 
against rodents, sparks, sleg and hot chips,  suitable 
for applications with rough conditions like breaking 
systems, welding equipment, die-casting machines.
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Zastosowanie
Application

Kod
oplot ze stali ocynkowanej
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Opakowanie
standard

m

Kod
oplot ze stali INOX AISI 304

GFT10 10 15 50 GFT10INOX
GFT12 12 17 50 GFT12INOX
GFT15 15 21 50 GFT15INOX
GFT20 20 27 50 GFT20INOX
GFT27 27 35 25 GFT27INOX
GFT36 36 45 25 GFT36INOX
GFT40 40 50 25 GFT40INOX
GFT47 47 57 25 GFT47INOX
GFT58 58 70 25 GFT58INOX

Galvanized carbon steel braid
REF. Part N. Approvals
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Stainless steel braid AISI304
REF. Part N.

PVC samogasnący zgodnie z UL94 V0 w oplocie ze stali 
ocynkowanej.
Na zamówienie dostepna warsja z oplotem ze stali  
INOX AISI 304.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0 
coated with galvanized carbon steel braid.
On request the conduit can be coated with stainless 
steel braid AISI 304.

Wysoka odporność na starzenie. 
Doskonała odporność na działanie czynników 
atmosferycznych, olejów, soli. 
Zakres temperatur: -15°C +70C°.

Long aging resistance.
Excellent against oils, salt, air.
 
Temperature range: -15°C +70°C.

Kompatybilna z całą gamą złączek serii GFMF , 
 GFM i GLM.    

Compatible with the whole GFMF and GFM range 
fittings.

Rura PVC niebieska w oplocie ze stali ocynkowanej Blue PVC conduit coated with galvanized carbon steel 
braid.
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Właściwości produktu
Product characteristics

Kolory
Colors

Kompatybilność 
Suitable for

Certyfikaty
Approvals

IMQ EN 61386-23
RINA

IMQ EN 61386-23
RINA
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