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952AA Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Měkká stěna - Venkovní textilní oplet
Hot air blower 10 bar - Soft wall - External textile braid Hot air blower 10 bar - Soft wall

962LA Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Měkká stěna
Hot air blower 10 bar - Hard wall

902AA Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna
Hot air blower 10 bar - Hard wall

902AE Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna
Hot air blower 10 bar - Hard wall

902LE Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna
Hot air blower 10 bar - Hard wall

903LE Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna - FDA
Hot air blower 10 bar - Hard wall - FDA

HORKÝ VZDUCH 
HOT AIR





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE: 
952AA
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, 
měkká stěna, externí textilní oplet. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu 
cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. / Hot air blower 10 bar, soft wall, external textile braid. Hot air 
connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker.

Vnitřní vrstva / Inside surface: 
Černé EPDM – odolné teplotě. / Black EPDM – heat resistant.

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní oplet. / High tensile textile braids.

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm  
/ Diameter mm Maximální tlak bar / Max pressure bar

Poloměr ohybu min. mm / 
Bending radius min in mm

Váha / Weight 
kg/m

Vnitřní / 
Inside

Vnější / 
Outside Pracovní / Working Destrukční / Destruction

51 67 10 30 255 1,580

76 92 10 30 380 2,340



HADICE / HOSE

HADICE / HOSE: 
962AL
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, 
měkká stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro 
přepravu sypkých materiálů a potravin. / Hot air blower 10 bar, soft wall. Hot air connection from volumetric compressor to bulk 
food/material road tanker.

Vnitřní vrstva / Inside surface: 
Bílé EPDM – odolné teplotě. / White EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface: 
Černé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.. 

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní kord. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm  
/ Diameter mm Maximální tlak bar / Max pressure bar

Poloměr ohybu min. mm / 
Bending radius min in mm

Váha / Weight 
kg/m

Vnitřní / 
Inside

Vnější / 
Outside Pracovní / Working Destrukční / Destruction

51 69 10 30 306 2,580

76 94 10 30 456 3,490



HADICE / HOSE

HADICE / HOSE: 
902AA
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, tvrdá 
stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu 
sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall. Hot air connection from 
volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface: 
Černé EPDM – odolné teplotě. / Black EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface: 
Černé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant. 

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix 
wire.

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm  
/ Diameter mm Maximální tlak bar / Max pressure bar Poloměr ohybu  

min. mm /  
Bending radius  

min in mm

Vakuum % /  
Vacuum %

Váha / Weight 
kg/m

Vnitřní / 
Inside

Vnější / 
Outside Pracovní / Working Destrukční / Destruction

51 63 10 30 153 100 1,510

63 77 10 30 189 100 2,000

76 90 10 30 228 90 2,400

102 116 10 30 306 90 3,330



HADICE / HOSE

HADICE / HOSE: 
902AE
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, tvrdá 
stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu 
sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall. Hot air connection from 
volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface: 
Černé EPDM – odolné teplotě. / Black EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface: 
Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant. 

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix 
wire.

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm  
/ Diameter mm Maximální tlak bar / Max pressure bar Poloměr ohybu  

min. mm /  
Bending radius  

min in mm

Vakuum % /  
Vacuum %

Váha / Weight 
kg/m

Vnitřní / 
Inside

Vnější / 
Outside Pracovní / Working Destrukční / Destruction

76 90 10 30 228 90 2,310



HADICE / HOSE

HADICE / HOSE: 
902LE
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, tvrdá 
stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu 
sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall. Hot air connection from 
volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface: 
Bílé EPDM – odolné teplotě. / White EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface: 
Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant. 

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix 
wire.

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm  
/ Diameter mm Maximální tlak bar / Max pressure bar Poloměr ohybu  

min. mm /  
Bending radius  

min in mm

Vakuum % /  
Vacuum %

Váha / Weight 
kg/m

Vnitřní / 
Inside

Vnější / 
Outside Pracovní / Working Destrukční / Destruction

51 63 10 30 153 100 1,560

53 65 10 30 159 100 1,610

63 77 10 30 189 90 2,380

76 90 10 30 228 90 2,840

90 104 10 30 270 90 3,520



HADICE / HOSE

HADICE / HOSE: 
903LE FDA
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, tvrdá 
stěna, certifikace FDA. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému 
vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall, FDA. 
Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface: 
Bílé EPDM – odolné teplotě. / White EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface: 
Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant. 

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -40°C / max. +180°C

Poznámka / Note: 
FDA 

Průměr mm  
/ Diameter mm Maximální tlak bar / Max pressure bar Poloměr ohybu  

min. mm /  
Bending radius  

min in mm

Vakuum % /  
Vacuum %

Váha / Weight 
kg/m

Vnitřní / 
Inside

Vnější / 
Outside Pracovní / Working Destrukční / Destruction

38 50 10 30 114 100 1,140

51 63 10 30 153 100 1,700

76 90 10 30 228 90 2,670

102 116 10 30 306 90 3,630

127 145 10 30 445 80 6,060


