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ÅBNINGSTILBUD · HYDRASPECMA POWERTECH SLANGE

ÅBNINGSTILBUD · TECHCENTER ISHØJ
HydraSpecma PowerTech slange

Test viser, at HydraSpecma PowerTech slangen klarer sig  
bedre i forhold til standarden på markedet, når det gælder vejr-
bestandighed og den daglige udsættelse for friktion.

Slangens bøjningsradius er i særklasse, og det giver mulighed 
for brug i en lang række af applikationer. Herudover afslører 
resultatet fra impulstesten en kraftfuld højkvalitetsslange, der 
overgår standardpræstationerne i industrien.

HydraSpecma PowerTech Compact ( C ) er en universal slange, 
der vil passe til de fleste applikationer.

Køb 5 ruller for 4 rullers pris !Køb 5 ruller for 4 rullers pris !
Du kan „mikse“ rullerne og vælge mellem de forskellige størrelser fra 1/4" til 1". 

Det er den billigste rulle, du får med uden beregning.

ÅBNINGSPRIS

Åbningstilbuddet er gældende til og med den 31. december 2021,  
og kun ved afhentning i „TechCenter Ishøj“.

* SPT216C er en 15 meters rulle. De øvrige ruller indeholder 30 meter slange.

Vil du vide mere ?
Så kom en tur forbi i vores nye Techcenter på Vejleåvej i Ishøj. 
Her står vores dygtige personale klar til at hjælpe dig.

varenummer dimension indre diameter ydre diameter arbejdstryk sprængtryk bøjningsradius

inch mm mm mpa mpa mm

SPT204C 1/4" 6.4 13.3 40 .0 160 50 

SPT205C 5/16" 8.0 14.9 35 .0 140 55 

SPT206C 3/8" 9.5 17.1 35 .0 140 65 

SPT208C 1/2" 12.7 20.6 27.5 110 90 

SPT210C 5/8" 16.0 23.6 25 .0 100 100 

SPT212C 3/4" 18.9 27.7 21.5 86 120 

SPT216C  * 1" 25.5 35.8 16.5 66 150 
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