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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení ULTRACLEAN pro čištění hadic a trubek

Použitím zařízení a metody čištění ULTRACLEAN lze získat třídu čistoty
hydraulického média ISO 13/10.

Zařízení ULTRACLEAN je určeno pro čištění hadic a trubek a také pro jiné průmyslové aplikace. Čištění spočívá 
v prostřelování čistících zátek pomocí stlačeného vzduchu.

UC-BM-1

EL, HL, HLMAX
Ruční zařízení pro prostřelování čistících zátek.
Rozsah průměrů (pro hadice):
- EL     - 1/8” ÷ 1.1/4”,
- HL     - 1/8” ÷ 2”,
- HLMAX  - 1/8” ÷ 3.1/2”,
Poháněno stlačeným vzduchem cca. 6 bar (hadice 1/2”). 
Doporučen filtr 5 µm.
HL, HLMAX dodávány včetně rychlospojky s otočnou 
koncovkou. EL dodáváno včetně rychlospojky.

BM-1
Stolní zařízení pro prostřelování čistících zátek.
Rozsah průměrů (pro hadice):
- BM-1  - 1/8” ÷ 1.1/4”,
Poháněno stlačeným vzduchem cca. 6 bar (hadice 1/2”). 
Vydatnost do 500 hadic / hod.
V sadě filtr 5 µm, ovládací pedál a 7 trysek dle volby 
uživatele.
Lze dodat modul PVS signalizující výlet zátky z čištěné 
hadice.

UC-EL

UC-HLMAX

UC-HL
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Zařízení ULTRACLEAN pro čištění hadic a trubek

Sady se zařízením UC-EL (ekonomická verze)

EL7
Zařízení umožňuje čištění hadic a trubek v rozsahu průměrů od 
1/8“ do 1.1/4“.
Sada se skládá z:
- pistole se vsuvkou UC-EL,
- rychlospojky s trnem na hadici DN12 UC-QRC-C,
- 7 ks standardních trysek:
 NH06, NH10, NH13, NH16, NH19, NH25, NH32,
- kufru UC-CC-LP.

EL7DP
Zařízení umožňuje čištění hadic a trubek v rozsahu průměrů od 
1/8“ do 1.1/4“.
Sada se skládá z:
- pistole se vsuvkou UC-EL,
- rychlospojky s trnem na hadici DN12 UC-QRC-C,
- 7 ks standardních trysek:
 NH06, NH10, NH13, NH16, NH19, NH25, NH32,
- kufru UC-CC-LP,
- zásobníku na zachytávání zátek UC-PC,
- sady standardních čistících zátek:
 P007, P010, P012, P014, P016, P018 - po 100 ks.
 P020, P022, P026 - po 50 ks.
 P033 - 40 ks.
 P040 - 30 ks.

HL9-2
Zařízení umožňuje čištění hadic a trubek v rozsahu průměrů od 
1/8” do 2”.
Sada se skládá z:
- pistole s otočnou vsuvkou UC-HL,
- spojky UC-QRC-C,
- 9 ks standardních trysek:
   NH06, NH10, NH13, NH16, NH19, NH25, NH32, NH38, NH50,
- adaptéru pro trysky 1/8” ÷ 1.1/4” UC-AR1,
- kufru UC-CC.

Sada se zařízením UC-HL
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Tato tabulka má informativní charakter.

Pokud byl k řezání hadice použit rozbrušovací kotouč, je nutné použít zátku většího průměru než je do-
poručeno.

Doporučená volba trysek a zátek v závislosti na průměru hadice:

průměr tryska zátka

3/16” UC-NH06 UC-P007
1/4" UC-NH06 UC-P010 nebo UC-P012
5/16” UC-NH08 UC-P012 nebo UC-P014
3/8” UC-NH10 UC-P014 nebo UC-P016
1/2" UC-NH13 UC-P018 nebo UC-P020
5/8” UC-NH16 UC-P022
3/4" UC-NH19 UC-P026
1” UC-NH25 UC-P033 nebo UC-P036

1.1/4” UC-NH32 UC-P040 nebo UC-P045
1.1/2” UC-NH38 UC-P050 nebo UC-P055

2” UC-NH50 UC-P060 nebo UC-P065
2.1/2” UC-NU55-90 UC-P075

3” UC-NU55-90 UC-P085
3.1/2” UC-NU55-90 UC-P100

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení ULTRACLEAN pro čištění hadic a trubek

Sada se zařízením UC-HLMAX

HLMAX-1-35
Zařízení umožňuje čištění hadic a trubek v rozsahu průměrů od 
1/8” do 3.1/2”.
Sada se skládá z:
- pistole se vsuvkou UC-HLMAX,
- rychlospojky s otočnou koncovkou DN12 UC-QRC-RP,
- univerzální trysky od 2.1/8” ÷ 3.1/2” UC-NU55-90,
- adaptérů pro standardní trysky:
 1/8” ÷ 1.1/4” UC-AR2, 1.1/2” ÷ 2” UC-AR3,
- kufru UC-CC,

Univerzální tryska UC-NU55-90 nevyžaduje adaptér.

Adaptéry pro trysky

Uchycení standardních trysek (v rozměrech do 2”) do zařízení UC-HL 
a UC-HLMAX vyžaduje dodatečně použití odpovídajících adaptérů.

index adaptéru rozsah rozměrů trysek zařízení

UC-AR1
1/8” ÷ 1.1/4”

UC-HL
UC-AR2

UC-HLMAX
UC-AR3 1.1/2” ÷ 2”
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Zařízení ULTRACLEAN pro čištění hadic a trubek

Trysky a jejich typy 

Nabízíme širokou škálu trysek, což umožňuje použití zařízení ULTRA CLEAN k čištění hadic a trubek různého 
typu a rozměrů, stejně jako spojek různých tvarů.

Pro hadice (UC-NH...) - trysky pro hadice se umisťují dovnitř hadice. 
Lze je také použít pro trubky, silnostěnné trubky a spojky. Jedná se 
o nejrozšířenější typ trysek.
JIC (UC-NJ...) - jsou ukončeny plochou, dosedající do hadic a trubek 
s vnitřním závitem  JIC.
Pro trubky (UC-NT...) - nasazují se na trubky. K dotěsnění dochází 
mezi plochým čelem trubky a lemem na vnitřním okraji trysky.
Pro metrické trubky (UC-NP…) - nasazují se na trubky. K dotěsnění 
dochází mezi plochým čelem trubky a lemem na vnitřním okraji trysky.
Uzpůsobeny vnitřním průměrům a síle stěny metrických trubek.
FFORX - pro spojky s těsnící plochou vybavenou těsnícím prstencem.
Velká univerzální tryska - podobná tryskám pro hadice. Navržena 
pro průměry od 55 mm (2.1/8“) do 90 mm (3.1/2“), růst průměrů je 
odstupňován po 10 mm.

Použitím systému Ultra Clean zkrátíte dobu odstávek, prodloužíte životnost filtrů
a snížíte riziko poškození nebo předčasného opotřebení instalace a komponent

v důsledku znečištění !!!

Zařízení ULTRACLEAN jsou používána pro čištění:
- hydraulických hadic s koncovkami i bez koncovek během výroby,
- použitých hydraulických hadic,
- trubek během instalace tlakových rozvodů,
- trubek, používaných pro ocelové konstrukce (chrání před korozí),
- tepelných výměníků,
- parních kotlů,
- rozvodů klimatizace,
- hlavní střelných zbraní,
- instalací chemického a potravinářského průmyslu.

Příklady trysek

UC-NH16 UC-NJ06 UC-NT10 UC-NJ19-T19
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vnější průměr  
[mm]

index balení 
[ks]čistící brusná rozmělňující

2 UC-P002 - - 100
3 UC-P003 - - 100
4 UC-P004 - - 100
5 UC-P005 - - 100
6 UC-P006 UC-A006 UC-GR006 100
7 UC-P007 UC-A007 UC-GR007 100
8 UC-P008 - - 100
10 UC-P010 UC-A010 UC-GR010 100
12 UC-P012 UC-A012 UC-GR012 100
14 UC-P014 UC-A014 UC-GR014 100
16 UC-P016 UC-A016 UC-GR016 100
18 UC-P018 UC-A018 UC-GR018 100
20 UC-P020 UC-A020 UC-GR020 50
22 UC-P022 UC-A022 UC-GR022 50
24 UC-P024 UC-A024 UC-GR024 50
26 UC-P026 UC-A026 UC-GR026 50
28 UC-P028 UC-A028 UC-GR028 40
30 UC-P030 UC-A030 UC-GR030 40
33 UC-P033 UC-A033 UC-GR033 40
36 UC-P036 UC-A036 UC-GR036 30
40 UC-P040 UC-A040 UC-GR040 30
45 UC-P045 UC-A045 UC-GR045 20
50 UC-P050 UC-A050 UC-GR050 20
55 UC-P055 UC-A055 UC-GR055 15
60 UC-P060 UC-A060 UC-GR060 15
65 UC-P065 UC-A065 UC-GR065 10
70 UC-P070 UC-A070 UC-GR070 10
75 UC-P075 UC-A075 UC-GR075 10
80 UC-P080 UC-A080 UC-GR080 10
85 UC-P085 UC-A085 UC-GR085 10
90 UC-P090 UC-A090 UC-GR090 10
95 UC-P095 UC-A095 UC-GR095 10

100 UC-P100 UC-A100 UC-GR100 10
110 UC-P110 UC-A110 UC-GR110 10
120 UC-P120 - - 10
130 UC-P130 - - 10
140 UC-P140 - - 10
150 UC-P150 - - 10

Zátky a jejich typy

Čistící

Brusné

Rozmělňující

Standardní čistící zátky pro zařízení ULTRACLEAN se dodávají v rozsahu průměrů od 2 do 150 mm. Jsou prodá-
vány v hromadných baleních. Zátky vstřelované do hadic nebo trubek čistí jejich vnitřní povrch. Tlak je potřebný z 
důvodu překonání tření zátky, jejíž průměr je o 20÷30% větší než světlost trubky nebo hadice.
Upozornění: Po použití brusné nebo rozmělňující zátky je potřeba vždy použít ještě čistící zátku pro odstranění zbytků 
uvolněných nečistot. Výběr správné trysky a zátky se provádí na základě tabulek v návodu nebo dle zkušeností.

Zařízení ULTRACLEAN pro čištění hadic a trubek 

-  hadice a trubky, odstraňuje drobné sypké
   částice nečistot.
-  hadice a trubky, kde je na povrchu usazena
   vrstva kamene, rzi a jiných nečistot.
-  trubky a hadice s hrubší vrstvou nečistot,
   kamene a rzi.
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Systém CLEAN SEAL chránící hadice před nečistotami

Firma ULTRA CLEAN je lídrem v oblasti zařízení pro odstra-
ňování nečistot z hadic a trubek. Pro zabezpečení hadic proti 
nečistotám po vyčištění uvedl výrobce na trh novou řešení 
systémem termosmrštitelných záslepek. Toto řešení eliminuje 
riziko opětovného znečištění, což se u konvenčních systémů 
stává (chybně zvolené plastové zátky nebo záslepky vkládané 
nebo šroubované do koncovek mohou zanechávat částečky 
plastu vzniklé otěrem materiálu o závit koncovky).

UC-CSS-230V
Stacionární zařízení pro montáž termosmrštitelných 
záslepek. Vybaveno hodinami pro možnost nastavení 
času práce zařízení (dělení po 1 minutě).
Rozsah průměrů: od 20 mm do 80 mm vnitřního průměru 
záslepky což umožňuje zabezpečení koncovek od 1/4” do 
2“. Velikost otvoru zařízení umožňuje také zabezpečení 
několika hadic menšího průměru najednou. Napájení: 
230 V, 50/60 Hz.

UC-HL1910E
Zařízení (horkovzdušná pistol) s plynulou regulací po-
mocí regulačního kolečka. Zařízení je uzpůsobeno pro 
práci s difuzorem. Napájení: 230 V, 50/60 Hz.

UC-1.5HD, UC-2.0HD
Difuzor (koncovka) pro montáž na horkovzdušné pistoli. 
Dostupná ve dvou verzích v závislosti na velikosti přípojky 
pistole: UC-1,5HD 1.1/2“ (38 mm), UC-2,0HD 2“ (50 mm) 
Materiálové provedení: nerez AISI 304.

UC-HG-STAND
Stojan pro pistoli UC-HL1910E vybavený přísavkou pro 
uchycení na hladkém povrchu. Konstrukce umožňuje 
libovolné nastavení polohy pistole, což zvyšuje komfort 
práce při zabezpečení koncovek termosmrštitelnými 
záslepkami.

index rozměry rozměr šestihranu 
koncovky index rozměry rozměr šestihranu 

koncovky

UC-CSC-2030P 20x30 mm 12 ÷ 18 mm UC-CSC-3840P 38x40 mm 30 ÷ 36 mm
UC-CSC-2224P 22x24 mm 16 ÷ 21 mm UC-CSC-4650P 46x50 mm 34 ÷ 44 mm
UC-CSC-2540P 25x40 mm 18 ÷ 23 mm UC-CSC-5260P 52x60 mm 41 ÷ 50 mm
UC-CSC-2840P 28x40 mm 22 ÷ 26 mm UC-CSC-5860P 58x60 mm 49 ÷ 56 mm
UC-CSC-3140P 31x40 mm 24 ÷ 29 mm UC-CSC-6760P 67x60 mm 55 ÷ 65 mm
UC-CSC-3440P 34x40 mm 27 ÷ 32 mm UC-CSC-8060P 80x60 mm 64 ÷ 78 mm

Termosmrštitelné záslepky 

Termosmrštitelné záslepky nezanechávají žádné znečištění. Dokud jsou na koncovkách vyčištěné hadice máme 
jistotu, že je stále čistá. K odstranění záslepky slouží černý pásek podél záslepky, který stačí odtrhnout ve směru 
koncovky. Záslepky jsou jednorázové a nelze je tedy opakovaně používat.
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Zabezpečení přírub SAE
Jednoduché, rychlé a trvanlivé ruční přípravky, sloužící k zabezpečení hadic s přírubovými koncovkami SAE. 
Chrání před znečištěním během demontáže nebo údržby strojů a také bezprostředně po čištění hadice. Montáž 
na přírubové koncovky SAE nevyžaduje použití nářadí. Navrženy také pro zamezení úniku oleje z hydraulického 
systému po odpojení hadice. Montáž spočívá v nasunutí přípravku na přírubovou koncovku a ruční dotažení  šroubu 
na povrch koncovky. Toto řešení zajišťuje pevné a těsné zajištění hadice po dobu demontáže. Jsou dodávány v 
různých barvách. Každá barva odpovídá konkrétní velikosti pro snadnou a rychlou identifikaci.

Výhody:
- zadržuje olej v hydraulickém systému,
- montáž nevyžaduje použití nářadí,
- zamezuje úniku oleje do životního prostředí,
- chrání hydraulický systém proti nečistotám zvenčí,
- rychlý a pohodlnější způsob zabezpečení koncovek SAE v porovnání se standardními metodami,
- praktické opakovatelně použitelné zabezpečení.

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Systém CLEAN SEAL chránící hadice proti znečištění

tabulka identifikace  zabezpečujících přírub

index rozměr určení barva
UC-CSF-08 1/2”

SAE 3000 
SAE 6000 

SUPER CAT

stříbrná / černá
UC-CSF-10 5/8” červená / černá
UC-CSF-12 3/4" modrá / černá
UC-CSF-16 1” zelení / černá
UC-CSF-20 1.1/4” žlutá / černá
UC-CSF-24 1.1/2” oranžová / černá
UC-CSF-32 2” černá / černá

Sada UC-CSF-AC
Sada zabezpečujících přírub v rozměrech 1/2” ÷ 2”. 
Sada se skládá z:
- příruba 1/2” UC-CSF-08 (2 ks),
- příruba 5/8” UC-CSF-10 (2 ks),
- příruba 3/4” UC-CSF-12 (4 ks),
- příruba 1” UC-CSF-16 (4 ks),
- příruba 1.1/4” UC-CSF-20 (4 ks),
- příruba 1.1/2” UC-CSF-24 (2 ks),
- příruba 2” UC-CSF-32 (2 ks),
- vyztužený hliníkový kufr.

Přípravky pro zabezpečení lze objednat samostatně nebo v sadě.

drážkovaný povrch umožňuje pevné 
uchopení a solidní montáž 

O-kroužek zamezující zaseknutí 
hliníkových ploch po dotažení

O-kroužek zamezující náhodnému 
rozšroubování obou elementů 

barevně anodovaný hliník 
pro identifikaci rozměru 

otvory, umožňující použití klíče, 
je-li vyžadováno větší dotažení 

místo na náhradní O-kroužky




