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Маркуч за дизел, бензин, керосин                    Маншон за маркуч KANAFLEX ST 120 
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Композитни маркучи за светли горива и химически продукти 

 

МАРКУЧ ЗА ГОРИВА И МАСЛА 

   
 
 

Характеристики 

     

Приложение:Gassoflex GGE се препоръчва за употреба при пренос и / или изсмукване на горива , 
масла и смазочни материали в цистерни, камиони, мотриси и други. 
Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 
Вложка:Полипропилен 

Подсилване:вътрешна поцинкована стомана спирала и външна спирала от поцинкована стомана 
Покритие:PVC 
Работна температура:-30°C/+100°C (-22°F/212°F) 

Bъншни резби BSPP - алуминиев накрайник и поцинкована втулка 

Код Вътрешен 

диаметър 

накр. А мъжка 

резба 

накр. В мъжка 

резба 

Дължина 

mm 

GGE05005030 2" 2" 2" 3000 

GGE05005040 2" 2" 2" 4000 

GGE05005050 2" 2" 2" 5000 

GGE05005060 2" 2" 2" 6000 

          

GGE07507530 3" 3" 3" 3000 

GGE07507540 3" 3" 3" 4000 

GGE07507550 3" 3" 3" 5000 

GGE07507560 3" 3" 3" 6000 

          

GGE10010030 4" 4" 4" 3000 

GGE10010040 4" 4" 4" 4000 

GGE10010050 4" 4" 4" 5000 

GGE10010060 4" 4" 4" 6000 
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Маркуч за разтоварване на светли горива 3“  и газова фаза 2“ 

 

 Вътрешен слой: Издръжлива, гладка и гъвкава PVC / NBR смес. 

Издръжлива на горива и масла 

 Армировка: PVC спирала 

 Външно покритие:  Леко гофрирано.  Антистатична нишка по дължината 

на маркуча. Издъжливо на смачкване, химически агенти, изтъркване, 

външни условия 

 Температурен обхват: -25°C / +60°C. 

 Приложение: За тежко натоварване. Доставка на индустриални масла и 

горива. Пригоден за използване при ниски температури 
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GASSOFLEX EGE 

Приложение:Gassoflex EGE се препоръчва за пренос и / или засмукване на широка гама от 
химически продукти , съвместими с полипропилен в цистерни, камиони, мотриси   и други. 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Вложка:полипропилен 

Подсилване:вътрешна полипропиленова спирала и външна спирала от поцинкована стомана 

Покритие:PVC 
Работна температура:-30°C/+100°C (-22°F/212°F) 
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GASSOFLEX SST 

МАРКУЧ ЗА ХИМИКАЛИ 

Приложение:Gassoflex SST се препоръчва за транспортиране  на широка гама на силно агресивни 
химически продукти и се използва в приложения, където полипропиленът не е подходящ . 
Вътрешната облицовка от PTFE и спирали от неръждаема стомана 
 го правят идеален за употреба при цистерни, автоцистерни, мотриси и други. 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Вложка:PTFE 

Подсилване:вътрешна неръждаема спирала и външна неръждаема спирала 

Покритие:PVC 
Работна температура:-30°C/+100°C (-22°F/212°F) 
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PACER 

Маркуч за петролни продукти 

Характеристики 

 

Приложение:за всички видове бензиноколонки и горивопренасящи 
системи в които е желателно маркучът да притежава лекота и 
гъвкавост. 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:Нитрилен синтетичен каучук ( ORS ) 

Подсилване:Спирално навита синтетична оплетка със статичен 
проводник 

Покритие:Chemivic™ синтетичен каучук (ORS) 
Работна температура:-40°C/+60°C (-40°F/140°F) 
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PETROSPIR SD/10 

Маркуч за петролни продукти 

Характеристики 

Приложение:засмукване и доставка на горива и пертолни продукти с ароматно съдържание до 
50% 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:черен, гладък NBR каучук 

Подсилване:високоякостни синтетични слоеве със стоманена спирала и 1 меден проводник за 
заземяване на маркуча 

Покритие:черен, гладък, противохлъзгащ NBR/PVC каучук  и устойчив на озон, горива,  масла и 
метеорологични влиания 

Работна температура:-30°C/+80°C (-22°F/176°F) 

 



                                                                                        
 

Oборудване за бензиностанции, автоцистерни, петролни бази, маркучи и накрайници за индустрията                
www.sisco-m.com                                                                                                                  www.petroltech.bg 

9 

 

 

 

 

PETROGAS 25 D 

Маркуч за течна газ 

Характеристки 

Приложение:доставка на течна газ 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черен, гладък електропроводим NBR каучук 

Подсилване:високоякостни синтетични слоеве 

Покритие:черена, гладка, микроперфорирана, огнеопорна, антистатична, противохлъзгава, CR 
каучукова смес устойчива на масло, износване и метеорологични влиания 
Работна температура:-30°C/+70°C (-22°F/158°F) 
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PETROGAS 25 SD 

Маркуч за течна газ 

Характеристки 

Приложение:засмукване и доставка на течна газ 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:черен, гладък електропроводим NBR каучук 

Подсилване:високоякостни синтетични слоеве със стоманена спирала 

Покритие:черна, гладка, микроперфорирана, огнеопорна, антистатична ( R < 106 Ohm / м ), 
противохлъзгава, CR каучукова смес устойчива на масло, износване и метеорологични влиания 

Работна температура:-30°C/+70°C (-22°F/158°F) 
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TEU/1360 

Маркуч за гориво 

Характеристики 

Приложение:безоловни горива 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черен, гладък, електропроводим NBR 

Подсилване:текстилна спирална конструкция 

Покритие:CR, черен, гладък, електропроводим 

Работна температура:-30*C/+60*C (-22*F/140*F) 
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TM TANKER S&D Маркуч 

Маркуч за горива 

Характеристики 

Приложение:безоловни горива с ароматно съдържание до 50% 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Вложка:черен, гладък, електропроводим NBR 

Подсилване:текстилна оплетка, двойна подцинкована спирала, двойна кръстосана медна спирала 

Покритие:SBR/EPDM, черен, абразиво, озоно и маслоустойчив, платновидно покритие 

Работна температура:-40*C/+90*C (-40*F/194*F) 
за масла -40*C/+100*C (-40*F/212*F) 
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PETROCAR 20 L/L 

 
Маркуч за петролни продукти 

 
Характеристики 

 

Приложение:минерални масла, дизелово гориво и бензин с ароматно съдържание до 50% 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черен, гладък електропроводим NBR каучук 

Подсилване:високоякостни синтетични слоеве 

Покритие:черен, гладък, озоно, гориво,  масло и устойчив на метеорологични влиания каучук 
Работна температура:-25*C/+80*C (-13*F/176*F) 
 

 

 
 

       
     

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 
 

 Вътрешен размер Външен размер Тегло Работно налягане 
Размер на 

 ролка 
Бендинг  
радиус 

Налягане на  
разкъсване 
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FUB 
 

Маркуч за горива 
 

Характеристики 
 

Приложение:безоловни горива 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черен, гладък, озоно  маслоустойчив NBR 

Подсилване:текстилна спирална конструкция 

Покритие:CR/NBR, черен, гладък, озоно и 
маслоустойчив 

Работна температура:-40*C/+100*C (-40*F/212*F) 
гориво  -30*C/+70*C (-22*F/158*F) 
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PETROFOR S&D SAE 100 R4 
 

Маркуч за хидравлично масло 
 

Характеристики 
 
 

Приложение:хидравлично масло 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка: черен синтетиченкаучук 

Подсилване:високоякостна синтетична текстилна оплетка и метална 
спирала 

Покритие:синтетичен каучук  устойчив на масла и атмосферни влияния 

Работна температура:-40*C/+100*C (-40*F/212*F) 
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LPG DISCHARGE 
 

Маркуч за газ пропан-бутан 
 

Характеристики 
 

Приложение:за разтоварване на газ пропан-бутан, подходящ за течна фаза на автоцистерни 
пропан-бутан, газова фаза на автоцистерни за пропан-бутан, газ-колонки 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черен, електропроводим, газоустойчив NBR каучук 

Подсилване:синтетичен текстил с висока якост на опън 

Покритие:озоно, климатично, топло, огне и маслоустойчив, специално микро-перфориран, 
синтетичен каучук 

Работна температура:-30*C/+70*C (-22*F/158*F) 
code 27D: type D-LT:  -50*C/+70*C (-58*F/158*F) 
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509 AA 
 

Маркуч за химикали 
 

Характеристики 
 

Приложение:за киселини и химикали. Подходящ за 98% от съществуващите химикали. 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:черен електропроводим UHMWPE (полиетилен с ултра висока молекулярна 
маса) 

Подсилване:високоякостни текстилни платове със метална спирала 

Покритие:черен EPDM каучук устойчив на износване, озон и огън 

Работна температура:-20°C/+65°C (-4°F + 150°F) 
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EHC 001 

Маркуч за химикали 

Характеристики 

Приложение:пренос на киселини, химикали, разтворители и петролни продукти 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:XLPE 

Подсилване:високоякостна синтетична текстилна оплетка и двойна стоманена спирала и 
антистатичен меден проводник 

Покритие:EPDM каучук 

Работна температура:-40°C/+80°C (-40°F + 176°F) 
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CHEMITON S/D 10 

Маркуч за химични продукти 

Характеристики 

Приложение:за пренос на агресивни химически продукти и киселини с висока концентрация 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:черна, гладка FKM каучукова смес 

Подсилване:високоякостни синтетични платове със метални спирали 

Покритие:черна, гладка, антихлъзгаща CR каучукова смес, устойчива на химически продукти, 
масла, озон и атмосферни влияния 

Работна температура:-35°C/+100°C (-31°F + 212°F) 
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CHEMIREX / 10 

Маркуч за химични продукти 

Характеристики 

Приложение:за пренос на агресивни химически продукти и киселини с висока концентрация 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черна, гладка FKM каучукова смес 

Подсилване:високоякостни синтетични платове 

Покритие:черна, гладка, антихлъзгаща CR каучукова смес, устойчива на химически продукти, 
масла, озон и атмосферни влияния 

Работна температура:-35°C/+100°C (-31°F + 212°F) 
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LM1 – EPDM 

Маркуч за храни 

Характеристики 

Приложение:засмукване и транспортиране на течни храни и напитки и алкохоли 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:EPDM, бяла, гладка, предназначена за храни 

Подсилване:текстилна оплетка 

Покритие:SBR/NR/EPDM, червено, устойчиво на износване, озон и атмосферни влияния, 
противохлъзгаво. 

Работна температура:-35°C/+95°C (-31°F + 203°F) 
При почистване с пара до +130°С (+266°F) за 30 мин 
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AGRABREW S&D / 10 

Маркуч за течни храни 

Характеристики 

Приложение:за бира , вино , алкохол , безалкохолни напитки 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Вложка:Бяла, гладка BIIR ( бутил ) каучукова смес , без мирис и вкус , подходяща за 
храни 

Подсилване:високоякостни платове и стоманени спирали 

Покритие:оранжев EPDM каучук , устойчив на абразия, озон и атмосферни влияния 

Работна температура:-40*C/+120*C (-40*F/248*F) 
стерилизирване при 110*C/230*F за 30 минути  
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AGRABREW / 10 

Маркуч за течни храни 

Характеристики 

Приложение:за бира , вино , алкохол , безалкохолни напитки 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:Бяла, гладка BIIR ( бутил ) каучукова смес , без мирис и вкус , подходяща за 
храни 

Подсилване:високоякостни платове 

Покритие:оранжев EPDM каучук , устойчив на абразия, озон и атмосферни влияния 

Работна температура:-40*C/+120*C (-40*F/248*F) 
стерилизирване при 110*C/230*F за 30 минути  
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EHF002 

Маркуч за течни храни 

Характеристики 

Приложение:за млечни продукти, растителни мазнини и напитки 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Вложка:материал устойчив на растителни мазнини, NBR,FDA одобрен 

Подсилване:високоякостна, синтетична  текстилна оплетка със единична стоманена 
спирала 

Покритие:синтетиче каучук устойчив на масла, износване, озон и климатични влияния 

Работна температура:-40*C/+80*C (-40*F/176*F) 
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AGRA 4 ALL 

Маркуч за хранителни течности и горещ въздух 

Характеристики 

Приложение:подходящ за хранителни течности и авто 
резервоари за горещ въздух 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:бял, гладък EPDM каучук подходящ за храни 

Подсилване:текстилна оплетка и метална спирала 

Покритие:син EPDM каучук  устойчив на износване и 
озон 

Работна температура:-40*C/+140*C (-40*F/284*F) 
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LAGINA C 

Абразивоустойчив маркуч 

Характеристики 

Приложение:ВОДА, СОЛЕНА ВОДА, ЛЕКИ ХИМИКАЛИ, ТЕЧНОСТИ И ДРУГИ В СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО, ИНДУСТРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, КАНАЛОПОЧИСТВАНЕТО, ОТПАДНИ ВОДИ, 
ПЯСЪК И ЧАКЪЛ 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Конструкция:ЗДРАВИ, ГЪВКАВИ И ГЛАДКИ СПЕЦИАЛНИ СУПЕРЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

Покритие:Нагънато, устойчиво на смачкване, химикали, износване и метеорологични 
условия 

Работна температура:-30°C/+50°C (-22°F/122°F) 
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ABRACEM / 10 

Маркуч за абразивни материали 

Характеристики 

Приложение:за бетон, пясък, чакъл и общи абразивни сухи материали 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:Черна, гладка, NR / SBR антистатични каучукова смес 

Подсилване:Високоякостни синтетични платове 

Покритие:Черна, гладка, антистатична NR / SBR каучукова смес, устойчива на абразия и 
атмосферно влияние 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 

Стандартизация :DIN 53516 70 ± 5mm3 
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FRAME 

Маркуч за насипни материали 

Характеристики 

Приложение:за сухи насипни материали като: пясък, дребен чакъл, сух цимент и други. 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Вложка:износоустойчив, антистатичен NR (натурален каучук) 

Подсилване:силно разтеглив синтетичен текстил, стоманена спирала и антистатична медна 
нижка 

Покритие:специален, гофриран, синтетичен каучук устойчив на износване, озон и климатични 
влиания 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 
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ABRASAND 18 

Маркуч за пясъкоструене 

Характеристики 

Приложение:пясък и материали за бластиране при високо налягане и с висока устойчивост на 
износване 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:Черна, гладка, NR / SBR антистатични каучукова смес 

Подсилване:Високоякостни синтетични платове 

Покритие:Черна, гладка, антистатична NR / SBR каучукова смес, устойчива наабразия и 
атмосферно влияние 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 

Стандартизация :DIN 53516 70 ± 5mm3 
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ABRASAND 10 

Маркуч за пясъкоструене 

Характеристики 

Приложение:пясък и материали за бластиране 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:Черна, гладка, NR / SBR антистатични каучукова смес 

Подсилване:Високоякостни синтетични платове 

Покритие:Черна, гладка, антистатична NR / SBR каучукова смес, устойчива наабразия и 
атмосферно влияние 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 

СПЕЦИФИКАЦИИ:DIN 53516 50 ± 5мм 3 
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EHK007-BETON 85 

Маркуч за бетон 

Характеристики 

Приложение:за абразивни материали и изпомпване на бетон под 
високо налягане 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:износоустойчив синтетичен каучук 

Подсилване:високоякостна стоманена оплетка 

Покритие:каучукова смес, устойчива на абразия и атмосферно 
влияние 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 

 

 

Накрайници за бетон

 
Конструкция с набиване и запресоване, 
позволяваща да се запази светлият отвор на 
маркуча 
Материал - стомана 
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EHK007-MARUDER  

Маркуч за бетонпомпи 

Характеристики 

Приложение:изпомпване на бетон с високо 
налягане 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:абразивоустойчив синтетичен каучук 

Подсилване:силно разтеглива метална оплетка 

Покритие:микро-перфориран синтетичен каучук 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 
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ALIZEE 200C 

Маркуч за компресори с горещ въздух 

Характеристики 

Приложение:за пренос на горещ въздух от компресори към цистерни 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:топлоустойчив бял EPDM каучук 

Подсилване:силно разтеглив синтетичен текстил 

Покритие:специален EPDM каучукустойчив на износване, озон и климатични влиания  
каучук 
Работна температура: -40*C/+200*C (-40*F/392*F) 

временно натоварване до 240*C(464*F) 
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EH360 

Маркуч за въздух 

Характеристики 

Приложение:засмукване и отвеждане на вода, кал и каши 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:синтетичен каучук 

Подсилване:текстилна оплетка и стоманена спирала (двойна стоманена спирала на 8.00”, 10.00” 
и 12.00”) 

Покритие:синтетичен каучук устойчив на износване и атмосферни влияния 

Работна температура:-25°C/+70°C (-13°F + 158°F) 
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EHA500 

Маркуч за въздух 

Характеристики 

Приложение:въздух под високо налягане 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:маслоустойчива 

Подсилване:високоустойчива метална нишка 

Покритие:микроперфориран каучук устойчив на износване, озон и атмосферни 
влияния 

Работна температура:-40°C/+93°C (-40°F + 200°F) 
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EHA501 

Маркуч за въздух 

Характеристики 

Приложение:въздух на средно високо налягане 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:устойчив на маслена мъгла синтетичен каучук 

Подсилване:високоустойчива синтетична оплетка 

Покритие:синтетичен каучук устойчив на износване, озон и атмосферни 
влияния 

Работна температура:-25°C/+70°C (-13°F + 158°F) 
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AERGEN 20 

Маркуч за въздух 

Характеристики 

Приложение:за пренос на сгъстен въздух и инертни флуиди 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:черна, гладка SBR каучукова смес 

Подсилване:високоякостни синтетични платове 

Покритие:черна, гладка SBR/EPDM  каучукова смес, устойчива на износване и атмосферни 
влияния 

Работна температура:-30°C/+80°C (-22°F + 176°F) 
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Orinoco 

Маркуч за бластиране 

Характеристики 

Приложение:бласриране 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:абразивоустойчив, антистатичен SBR/NR 
каучук 

Подсилване:високоякостна синтетична оплетка 

Покритие:антистатичен, абразоустойчив SBR/NR 

Работна температура:-40*C/+70*C (-40*F/158*F) 
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MULTIPURPOSE – 202AA 

Многоцелеви маркуч 

Характеристики 

Приложение:транспортиране на въздух и вода , както и много химически продукти в 
промишлеността и селското стопанство 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:EPDM, черна, гладка, електропроводима 

Подсилване:високоякостни синтетични платове със метални спирали 

Покритие:EPDM, черен, гладък, електропроводим, устойчив на химикали, абразия и атмосферни 
влиания каучук 

Работна температура:-40°C/+120°C (-40°F + 248°F) 
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MP 20 EPDM 

Многоцелеви маркуч 

Характеристики 

Приложение:пренос на въздух и вода , както и много химически продукти в промишлеността и 
селското стопанство 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:EPDM, черна, гладка, електропроводима 

Подсилване:текстилна спирална оплетка 

Покритие:EPDM, черен, гладък, електропроводим, устойчив на озон и атмосферни влиания 
каучук 

Работна температура:-40°C/+95°C (-40°F + 203°F) 
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BOSPHORUS 

НЕ-ТОКСИЧНА СТОМАНЕНА СПИРАЛА 

Многоцелеви маркуч 

Характеристики 

Приложение:за минерална вода, плодови сокове, течности в корабостроенето, 
индустриални, строителни и селскостопански машини 

Режим на работа:смукателно-нагнетателен 

Вложка:много гъвкав и гладък, нетоксичен, прозрачен, пластифициран PVC 
материал 

Подсилване:устойчива на удър подцинкована метална спирала 

Покритие:устойчив на смачкване, абразия  атмосферни влияния, гладка 
повърхност 

Работна температура:-5*C/+60*C (+23*F/+140*F) 
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AEROQUIP 4 SP EH 856 

Маркуч за хидравлично масло 

Характеристики 

Приложение:за хидравлични системи с високи 
пикови налягания и екстремни условия на работа 

Покритие: специален синтетичен каучук устойчив 
на минерални, растителни и гликол базирани 
хидравлични масла 

Подсилване: 4 метални оплетки с висока якост 

Външно покритие: специален синтетичен каучук, 
устойчив на хидравлични масла, абразия и 
атмосферни влияния 

Работна температура: -40°C/+100°C 
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MAGNUM – PU RAME 

Абразиво-устойчив маркуч 

Характеристики 

 

Приложение:екстракция на прах, стружки и силно 
абразивни материали. Отличен за извличане на  
разтворители и химически изпарения 
 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Конструкция:Много гъвкав,нетоксичен, висококачествен PUR маркуч,  устойчив на смачкване, 
износване и UV лъчи, с поцинкована армировка спирала . Може да бъде заземен. Гладка 
вътрешна повърхност 

Работна температура:-40°C/+90°C (-40°F/194°F) 
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OLYMPOS LD 

Универсален маркуч 

Характеристики 

Приложение:маркуч за пренасяне на течности, въздух, хранителни продукти на прах, сол, леки 
химикали. 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:нетоксично, прозрачно PVC 

Подсилване:силноразтегливи синтетични слоеве 

Покритие:прозрачно PVC позволяващо лесно инспектиране по време на експлоатация, устойчив 
на износване, озон и метеорологични условия. 

Работна температура:-5°C/+60°C (+23°F/140°F) 
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GALAXY 4826 

Маркуч за климатични инсталации 

Характеристики 

Приложение:КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Режим на работа:нагнетателен 

Вложка:CR 

Подсилване:PA;  NBR;  PET;  NBR;  PET 

Покритие:EPDM 

Работна температура:-40°C/+125°C (-40°F + 257°F) 
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FLEXADUX P 1 N PU 

Характеристики 

Приложение:Засмукване и транспорт на леки материали (прахове, трески и влакна) в 
хранителната,  текстилната промишленост, дървообработване и производство на хартия и 
хартиени изделия 

Режим на работа:всмукателно-нагнетателен 

Конструкция:Полиетер полиуретан, антистатичен, устойчив на пламък, хидролиза и микроби,  
не  токсичен, подходящ за храни 

Работна температура:-40°C/+100°C (-40°F/212°F) 

Единична Дължина:10 и 15 м 
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КУПЛУНГ за ГАЗОВА ФАЗА 

 

 

 

 

 

TW КУПЛУНЗИ  и НАКРАЙНИЦИ 

                                                 

 VK  и капачки за VK  MB                                                  MK и капачки за МК   VB 

 

Кат. Номер Наименование 

833.200200.120 VK 50 – G2” SS 

833.200200.130 VK 50 – G2” MS 

833.300300.120 VK 80 – G3” SS 

833.300300.130 VK 80 – G3” MS 

833.300300.140 VK 80 – G3” Al 

833.400400.120 VK 100 – G4” SS 

833.400400.130 VK 100 – G4” MS 

832.200000.020 MB 50 – SS 

832.200000.030 MB 50 – MS 

832.200000.040 MB 50 – Al 

832.300000.020 MB 80 – SS 

832.300000.030 MB 80 – MS 

832.300000.040 MB 80 – Al 

832.400000.020 MB 100 – SS 

832.400000.040 MB 100 – Al 

4912 Куплунг за пари 4“ камлок х 3“ женска резба 

1444 Уплътнение за куплунг за пари 4“ NBR 

Кат. Номер Наименование 

832.200200.122 MK 50 – G2” SS 

832.200200.133 MK 50 – G2” MS 

832.300300.122 MK 80 – G3” SS 

832.300300.133 MK 80 – G3” MS  

832.300300.144 MK 80 – G3” Al 

832.400400.122 MK 100 – G4” SS 

832.400400.133 MK 100 – G4” MS 

833.200000.020 VB 50 – SS 

833.200000.030 VB 50 – MS 

833.200000.040 VB 50 – Al 

833.300000.020 VB 80 – SS 

833.300000.030 VB 80 – MS 

833.300000.040 VB 80 – Al 

833.400000.020 VB 100 – SS 

833.400000.040 VB 100 – Al 
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KAMLOK КУПЛУНЗИ И НАКРАЙНИЦИ 

 

KAMLOK 

 A 

Кат. Номер Наименование 
850.05050.140 ½” AL 
850.075075.140 3/4” AL 

850.100100.140 1” AL 

850.125125.140 1 ¼” AL 

850.150150.140 1 ½” AL 

850.200200.140 2” AL  
850.250250.140 2 ½” AL 

850.300300.140 3” AL  

850.400400.140 4” AL 

 

 B 

Кат. Номер Наименование 
859.05050.140 ½” AL 
859.075075.140 3/4” AL 

859.100100.140 1” AL 

859.125125.140 1 ¼” AL 

859.150150.140 1 ½” AL 

859.200200.140 2” AL  
859.250250.140 2 ½” AL  

859.300300.140 3” AL  

859.400400.140 4” AL  

 

 C 

Кат. Номер Наименование 
865.013050.400 ½” AL 
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865.019075.400 3/4” AL 

865.025100.400 1” AL 

865.032125.400 1 ¼” AL 

865.040150.400 1 ½” AL 

865.050200.400 2” AL - 
865.050200.200 2“ SS  

865.065250.400 2 ½” AL 

865.075300.400 3” AL  

865.100400.400 4” AL  

 

D 

Кат. Номер Наименование 
853.050050.140 ½” AL 
853.075075.140 3/4” AL 

853.100100.140 1” AL 

853.125125.140 1 ¼” AL 

853.150150.140 1 ½” AL 

853.200200.140 2” AL 

853.250250.140 2 ½” AL 

853.300300.140 3” AL 

853.400400.140 4” AL  

 

E 

Кат. Номер Наименование 
862.013050.400 ½” AL 
862.019075.400 3/4” AL 

862.025100.400 1” AL 

862.032125.400 1 ¼” AL 

862.040150.400 1 ½” AL 

862.050200.400 2” AL 

862.050200.200 2” SS  

862.065250.400 2 ½” AL 

862.075300.400 3” AL  

862.100400.400 4” AL  

 



                                                                                        
 

Oборудване за бензиностанции, автоцистерни, петролни бази, маркучи и накрайници за индустрията                
www.sisco-m.com                                                                                                                  www.petroltech.bg 

50 

 

F 

Кат. Номер Наименование 
856.050050.140 ½” AL 
856.075075.140 3/4” AL 

856.100100.140 1” AL 

856.125125.140 1 ¼” AL 

856.150150.140 1 ½” AL 

856.200200.140 2” AL 

856.250250.140 2 ½” AL 

856.300300.140 3” AL  

856.400400.140 4” AL  

 

DP 

Кат. Номер Наименование 
880.050000.040 ½” AL 
880.075000.040 3/4” AL 

880.100000.040 1” AL 

880.125000.040 1 ¼” AL 

880.150000.040 1 ½” AL 

880.200000.040 2” AL 

880.250000.040 2 ½” AL 

880.300000.040 3” AL  

880.400000.040 4” AL  

 

DC 

Кат. Номер Наименование 
883.050000.040 ½” AL 
883.075000.040 3/4” AL 

883.100000.040 1” AL 

883.125000.040 1 ¼” AL 

883.150000.040 1 ½” AL 

883.200000.040 2” AL 

883.250000.040 2 ½” AL 

883.300000.040 3” AL  

883.400000.040 4” AL 
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УПЛЪТНЕНИЯ ЗА КАМЛОК 

1444 Уплътнение за камлок  NBR  3” 

1445 Уплътнение за камлок  NBR  4” 

 

НИПЕЛИ и РЕДУКЦИИ 

Кат. Номер Наименование 

460.200300.112 Нипел редукция 2” M BSP x 3” M BSP без външен профил  

 

   

 

Уплътнения GSD и GD за TW куплунзи МК и VK 

     

 

 

Кат. Номер Наименование 

021.200000.003 GSD DN 50  челно 

021.300000.003 GSD DN 80  челно 

010.200000.106 GD 2” BSP вътрешно 

010.300000.106 GD 3” BSP вътрешно 
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Уплътнения за кръгли фланци 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

НАКРАЙНИЦИ ТИП GUILLEMIN 

  

 

 

 

 

 

 

Кат. Номер Наименование 

FD 154 DN 80 TW 

FD 174 DN 100 TW 

FD 220/162  

Кат. Номер Наименование 

6645 / 1424 Капачка DN50 2” SS  

6647 / 1415 Капачка DN80 3” SS 

6247 / 1416 Guillemin F DN 80 3” със заключване – SS 

000281 / 1417 Уплътнение бяло EPDM DN 80 
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Други аксесоари за маркучи: 

 

  

 

ПЕТРОЛТЕХ ТРЕЙДИНГ ЕООД има удоволствието да предложи за първи път 

на българския пазар, практични дръжки за маркучи. Произвдени от 

HANDLE TECH термо-устойчивите и електро-проводими дръжки за 

маркучи предлагат предимство на оператора. Достигането до маркуча в 

трудно-достъпна среда като висока температура или потопен вече може 

да бъде извършване с продуктите на HANDLE TECH. 
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                                   Сухи накрайници тип DDC 

 

 За монтаж на маркучи при товарене и разтоварване 
 За монтаж на ремаркета и полу-ремаркета за по-лесно куплиране и без 

нежелана загуба на продукт 
 За всякакви продукти – светли горива, газ, хранителни и химически 

продукти 

 

Подкрилни накрайници  

 

                  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.awatrade.com/bilder/logo-warner.gif&imgrefurl=http://www.awatrade.com/en/partner.php&h=40&w=135&tbnid=o1Gbz22loVn1YM:&zoom=1&docid=y0ybOrm65U0NgM&ei=F-VEVL7QCOL_ywPIooG4Ag&tbm=isch&ved=0CCcQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=503&page=1&start=0&ndsp=21
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ewfm.co.uk/product/HEPC.html&ei=EONEVM_bK6K7ygOZsYHABw&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNHXFHgERzjRN7-_f5r4OGJu2tstyA&ust=1413887104134326
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Друго оборудване 

    

 



                                                                                        
 

Oборудване за бензиностанции, автоцистерни, петролни бази, маркучи и накрайници за индустрията                
www.sisco-m.com                                                                                                                  www.petroltech.bg 

56 

 

 

 

 

 

 

Гр.София, ул.Васил Кънчев 21 

Тел: 0888 847 206; 0885 733 308; 02 4238820; факс: 024235580 

Гр.Варна, кв.Възраждане, м-ст Планова 180А 

Тел/факс:052 510 721; 0888 61 48 62 

Гр.Добрич, ул.Родопи 3 

Тел/факс:058 60 50 04; 0889 718 637 


