
Pryžové hadice pro jachty a motorové lodě byly  navrženy pro elastické spojení instalací na plavidlech.  Jsou 
používány pro transport pitné vody, paliv, chladících kapalin, mořské vody, splašků, spalin apod. Série 
BOAT uvedená v této brožuře je vyráběna v souladu s mezinárodními standarty (ISO 7840:04 A1 CE, SAE 
J 1527:04 USCG, ISO 13363:04, SAE J 2006:03, EN ISO 8099:02, ASTM C542/1999, atd.) a je certifikována 
významnými společnostmi jako jsou: DNV, Lloyd’s Registered, NMMA a RINA.  S ohledem na velmi širokou 
škálu pryžových hadic pro jachty a motorové lodě jsou v této brožuře uvedeny pouze nejoblíbenější typy. 

Poseidon

Tlaková hadie pro transport paliva s obsahem 

aromatických látek do 50%. Samozhášivý obal, odolný 
oleji a atmosférickým vlivům. Pracovní teplota od -30°C 
do + 100°C.  Pracovní  tlak 10 bar.  Rozsah průměrů od  6 
mm do 63,5mm. 
Splňuje požadavky mezinárodních standartů jako 
jsou:  ISO 7840:04 A1 CE, SAE J 1527:04, USCG A1 R1 

Poseidon LL

Tlako-sací, pryžová hadice pro transport paliva s 
obsahem aromatických látek do 50%. Samozhášivý 
obal, odolný oleji, otěru a atmosfŕickým vlivům.  
Pracovní teplota od -30°C do + 100°C. Pracovní tlak 10 
bar. Rozsah průmerů od 19mm do 63,5mm. 
Splňuje požadavky mezinárodních standartů jako 
jsou: ISO 7840:04 A1 CE, SAE J 1527:04, USCG A1 R2

 
 

Boatex

Tlaková hadice pro transport vody v instalacích vody a 

chlazení motoru. Obal odolný atmosférickým vlivům. 
Pracovní teplota od -30°C do + 80°C. Pracovní tlak 3 
bary. Rozsah průměrů od 16mm do 203mm. 
Splňuje požadavky mezinárodních standartů jako: 
SAE J 2006 R1.
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Sanitary Star
Tlako-sací, pryžová hadice pro tankování a dopravu vody 
v sanitárních instalacích a pro elastické spojení 
sanitárních uzlů. Zcela bez zápachu. 
Pracovní teplota od -30°C do + 100°C. Pracovní tlak 3 bary. 
Rozsah průměrů�od 16mm do 51mm. 
Splňuje mezinárodní standarty jako: EN ISO 8099:02

 
 

Vesuvio Cord
Tlaková hadice pro odvod spalin smíchaných s vodou.  
Obal těžce zápalný, odolný olejům, otěru a 
atmosférickým vlivům. 
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický 
poruchový tlak 2,5 bar. Rozsah průměrů�od 51mm do 
400mm. 
Splňuje mezinárodní standarty jako: ISO 13363:04 1A, 
SAE J 2006:03 R1.

 

Vesuvio LO
Tlako-sací, vrapovaná, pryžová hadice pro odvod spalin 
smíchaných s vodou. Vysoce elastická a lehká. Obal 
těžce zápalný, odolný oleji, otěru a atmosférickým 
vlivům. 
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický 
poruchový tlak 2,5 bar. Rozsah průměrů od 110mm do 
305mm. 
Splňuje mezinárodní standarty jako: ISO 13363:04 2A, 
SAE J 2006:03 R2.

 
 

Navysil LL
Tlako-sací, silikonová hadice pro chladící systémy motorů 
(transport horké vody, smíchané s nemrznoucími 
kapalinami, horkého vzduchu). Těžce zápalný obal, 
odpovídající ASTM C 542/99. 
Pracovní teplota od -50°C do +180°C (krátkodobě až do 
+200°C). Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 10mm 
do 102mm.

Etna
Tlako-sací, vrapovaná, úryžová hadice pro odvod spalin. 
Obal těžce zápalný a odolný atmosférickým vlivům. 
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický poruchový 
tlak 5 bar. Rozsah průměrů od 32mm do 203mm. 
Splňuje mezinárodní standarty jako: Nordic Boat Standard 
MC9 s homologací VTT a požadavky Lloyd’s Register LR 
týkající se plavidel.

Vesuvio LL
Tlako-sací, pryžová hadice pro odvod spalin smíchaných s 
vodou. Vysoce elastická a lehká. Obal těžce zápalný, 
odolný oleji, otěru a atmosférickým vlivům. 
Pracovní teplota od - 30°C do +100°C. Teoretický poruchový 
tlak 2,5 bar. Rozsah průměrů od 20mm do 102mm. 
Splňuje mezinárodní standarty jako: ISO 13363:04 2A, SAE 
J 2006:03 R2.

Navysil
Tlaková, silikonová hadice hadice pro chladící systémy 
motorů (transport horké vody, smíchané s nemrznoucími 
kapalinami, horkého vzduchu). Těžce zápalný obal, 
odpovídající ASTM C 542/99. 
Pracovní teplota od -50°C do +180°C (krátkodobě do 
+200°C). Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 10mm do 
102mm.   

Navysil LO
Tlako-sací, vrapovaná, silikonová hadice pro chladící 
systémy motorů (transport horké vody, smíchané s 
nemrznoucími kapalinami, horkého vzduchu). Těžce 
zápalný obal, odpovídající ASTM C 542/99. 
Pracovní teplota od -50°C do +180°C (krátkodobě do 
+200°C). Pracovní tlak 3 bary. Rozsah průměrů od 10mm do 
102mm.   

Fuel fill 
Tlako-sací, pryžová hadice pro transport nafty s obsahem 
aromatických látek do 50%. Obal samozhášivý,odolný 
atmosférickým vlivům. Neobvyklé nízký průsak média 
(max. 5g/m2/den) potvrzená americkou organizací EPA 
(Enviromental Protection Agency). 
Pracovní teplota od -20°C do + 80°C. Pracovní tlak 5 bar. 
Rozsah průměrů od 25mm do 51mm. 
Splňuje mezinárodní standarty jako: SAE J 1527:04, USCG 
A1 R2, ISO 7840 A1.
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