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Duše:

Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Syntetická pryž (CR),
vrstva nylonu (PA)
Jeden textilní oplet
Mikroperforovaná syntetická pryž (CIIR)
Od -40°C do +135°C

Nejkvalitnější hadice určena pro automobilové a průmyslové chladící a klimatizační systémy na bázi freonu R 134A, 
minerálních olejů, esterů a PAG. Vnější vrstva odolná olejům, otěru a atmosférickým vlivům.
Montáž: použít systém pro rychlou montáž nebo koncovky pro klimatizaci BU.

3090

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro klimatizaci
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BU-3090-08 5/16 7,9÷8,6 14,2÷15,2 34,5 172 25
BU-3090-10 13/32 10,2÷11,2 16,8÷17,8 34,5 172 38
BU-3090-13 1/2 12,5÷13,5 18,9÷19,9 34,5 121 51
BU-3090-16 5/8 15,6÷16,6 23,1÷24,1 34,5 121 76

Montáž klimatizačních koncovek na hadice 
Pro termoplastové klimatizační hadice (např. FR 5) jsou standardně používány hydraulické koncovky typ Z s 
odpovídajícími objímkami. 
Pro pryžové klimatizační hadice jsou určeny speciální koncovky z hliníku nebo oceli: šroubované, lisované nebo 
uchycené speciálními sponami (systém rychlé montáže).

V případě, kdy má použitá klimatizační hadice nepoškoze-
né koncovky, je možná rychlá oprava hadice naletováním 
stávající koncovky na hadicový nástavec a jeho uchycením 
na novou hadici.

Oprava použitých hadic

Montáž se provádí sešroubováním koncovky s objímkou 
našroubovanou na hadici. Výhodou je možnost montáže 
„v terénu“ bez speciálního nářadí. 

Šroubované koncovky

Koncovky pro lisování mají lisovací objímku integrovanou 
s koncovkou. Lisování se provádí tvarovými čelistmi v lisu 
pro klimatizaci nebo ve standardních armovacích lisech 
FINN-POWER pomocí speciálních čelistí.

Lisované koncovky

Systém koncovek speciální konstrukce, objímek a spon 
umožňuje rychlou a jednoduchou montáž koncovek po-
mocí montážních kleští.

Systém rychlé montáže 
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Systém rychlé montáže BURGACLIP

Montážní kleště
Speciální kleště pro montáž objímek BURGACLIP.

Montážní kufr 
Kufr obsahuje kompletní sadu nářadí potřebnou pro 
montáž klimatizačních hadic systému BURGACLIP.

Skládá se ze:
- speciálních kleští pro montáž objímek klimatizač-

ních koncovek BURGACLIP,
- nůžek pro řezání hadic typu BU-3090 o rozměrech 

DN8, 10, 12, 16,
- dvou rozsahového zařízení pro řezání hadic o 

vnějším průměru do 42 mm.

Servisní kufr 
Kufr obsahuje sadu různých koncovek BURGACLIP 
pro hadici typu BU-3090 v rozměrech DN8, 10, 12, 
16, pokrývající většinu servisních potřeb.

Skládá se ze:
- 80 lisovacích objímek typu BURGACLIP,
- 40 stabilizačních sponek typu BURGACLIP,
- 39 koncovek typu BURGACLIP (přímých, úhlo-

vých, se závity UNF, pro kompresory, typu SAE, 
ORFS),

- 80 O-kroužků HNBR.

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro klimatizaci

Systém umožňuje rychlou a snadnou montáž kon-
covek na klimatizační hadice pomocí speciálních 
objímek lisovaných montážními kleštěmi. Speciální 
konstrukce „trnu” koncovky spolu s vysokou jakostí 
hadice zajišťují dokonalou funkčnost - velmi nízkou 
prostupnost freonu.
Je dostupná široká škála koncovek pro tento systém, 
určených převážně pro hadici 3090.
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