
SYSTEMY ZAWIESZANIA WĘŻY - BĘBNY SAMOZWIJAJĄCE
SYSTÉMY ZAVĚŠENÍ HADIC – SAMONAVIJECÍ BUBNY
HOSE HANGING SYSTEM - AUTOMATIC HOSE REELS
   

STAL NIERDZEWNA. Trwała i higieniczna konstrukcja. Chroni wąż przed
szybkim zniszczeniem. PORZĄDKUJE PRZESTRZEŃ produkcyjną.

NEREZOVÁ OCEL. Odolný a hygienický design. Chrání hadici před rychlým 
poškozením. ORGANIZUJE VÝROBNÍ PROSTOR. 

STAINLESS STEEL. Durable and hygienic design. Protects the hose against 
quick destruc�on. ORGANIZES THE PRODUCTION SPACE.

Jest wyposażony w ZŁĄCZE OBROTOWE ze stali nierdzewnej, 
kwasoodporne – kątowe, co nie wymusza zaginania węża 
przyłączeniowego.  Posiada zapadki w formie ćwiartek – co 
przekłada się na możliwość częstszego, niezawodnego, blokowania 
np. co 1,5m, z bardzo ŁATWYM DOSTĘPEM DO ELEMENTÓW 
WYMIENNYCH.

AUTOMATYCZNY, SAMOZWIJAJĄCY SIĘ. Prosta niezawodna konstrukcja. Jest wyposażony w łożyska ślizgowe (panewki) – 
które są mniej awaryjne i bardzo dobrze sprawdzają w szczególnie w  produkcji mokrej.

Zapewniamy konfiguracja całego zestawu na indywidualne 
zamówienia. Dostarczamy bębny z wężami kodowanym kolorami 
ULTRA HYGIENIC,  z zaworami, z wężami przyłączeniowymi              
i zakończeniami, lancami i innymi akcesoriami.

Zajišťujeme konfiguraci celé sady pro jednotlivé objednávky. 
Dodáváme ULTRA HYGIENICKÉ barevně označené hadice s ven�ly, 
s připojovacími hadicemi a koncovkami, trysky a další 
příslušenství.

We provide configura�on of the en�re set for individual orders.
We supply ULTRA HYGIENIC color-coded hose reels, with valves, 
with  connec�on hoses and endings, lances and other 
accessories.

+140 °C max

do wody
pro vodu
for water
 

średnie ciśnienie - CSM
střední tlak - CSM
medium pressure - CCS
 

niskie ciśnienie
nízký tlak
low pressure
 

 
dla węży ½”, ¾”
pro hadice ½”, ¾”
for hose ½”, ¾”
 

 

www.salmonhygiene.pl

Je vybaven OTOČNÝM ČEPEM z nerezové oceli, kyselinovzdorným – 
hranatým, který nevyžaduje ohýbání hadicového spojení. Má západky 
ve formě čtvr�n – což znamená možnost častějšího a spolehlivějšího 
blokování např. každých 1,5 m, S VELMI SNADNÝM PŘÍSTUPEM 
K VYMĚNITELNÝM PRVKŮM.

It is equipped with a stainless steel ROTARY SWIVEL, acid-resistant - 
angular,  which does not force the connec�on hose to bend.  It has 
ratchets in the form of quarters - which translates into the possibility 
of more frequent, reliable locking, e.g. every 1.5m, with VERY EASY 
ACCESS TO REPLACEABLE ELEMENTS.

AUTOMATICKÉ, SAMONAVÍJECÍ. Jednoduchý spolehlivý design. Je vybaven kluznými ložisky (pouzdry) - která jsou méně 
poruchové a fungují velmi dobře, zejména při mokré výrobě.

AUTOMATIC, SELF-WINDING. Simple, reliable design. It is equipped with slide bearings (bushes) - which are less breakable 
and perform very well especially in wet produc�on.



Bębny automatyczne ze stali nierdzewnej są 
idealne do węży ULTRA HYGIENIC 
kodowanych  kolorami.

K dispozici jsou automa�cké bubny z nerezové 
oceli ideální pro ULTRA HYGIENIC barevně 
označené hadice.

Stainless steel automa�c reels are perfect 
for color coded ULTRA HYGIENIC hoses.

 

Zestaw Lanc nr 1 
  Sada trysek  № 1

Lances Set №1 
04.11.00.01

Szybkozłącze żeńskie GZ  w osłonie 
Rychlospojka (samice) GW (VNITŘNÍ ZÁVIT) s krytem

 Female quick coupling EXT in protec�on
03.02.21.12

Zawór kulowy ½’’ w osłonie ze stali 
nierdzewnej z szybkozłączem żeńskim

Kulový ven�l ½” s krytem z nerezové oceli
s rychlospojkou (samice) |

Ball valve ½’’ with stainless steel protec�on
and female quick coupling 

02.01.01.02

Obrotnica do bębna
Točna bubnu

Wall swivel bracket 
 

05.03.20.12                                                           05.03.23.00

Wzmocnienie do bębna
Zesílení bubnu

Hose reel moun�ng plate 
05.00.00.10

AKCESORIA DO BĘBNÓW | BUBENOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | HOSE REELS ACCESSORIES 

Bęben na wąż 20 M. ½’’
Buben na hadici 20 m ½’’

Hose reel for 20 m ½’’  
 

05.01.20.12

Bęben na wąż 25 M. ¾’’
Buben na hadici 25 m ¾ ’’

Hose reel for 25 m ¾ ’’
05.01.25.34

Bęben na wąż 20 M. ¾’’ 
Buben na hadici

Hose reel for 20 m ¾ ’’   
 05.01.20.34

Bęben na wąż 25 m ½’’
Hose reel for 25 m ½’’

Барабандля шланга 25 m ½’’
05.01.25.12

Bęben na wąż 35 M. ½’’ 
Buben na hadici35 m ½’’
Hose reel for 35 m ½’’’   

05.01.35.12

www.salmonhygiene.pl

 Dwie sprężyny – co przedłuża żywotność 
i zapewnia NISKĄ AWARYJNOŚĆ.

Dvě pružiny – což prodlužuje životnost a zajišťuje
 NÍZKOU PORUCHOVOST. 

Two springs - for longer life and LOW FAILURE RATE. 


