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648AA Pobřežní plošiny - Měkká stěna - Roponosné bahno 20 bar
Rig supply soft wall - Fuel-liquid mud 20 bar

615AA Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Roponosné bahno 20 bar
Rig supply hard wall - Fuel-liquid mud 20 bar

622AA Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Roponosné bahno
Rig supply hard wall - Fuel-liquid mud

748AA Pobřežní plošiny - Měkká stěna - Sypký materiál 20 bar
Rig supply soft wall - Bulk material 20 bar

715AA Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Sypký materiál 20 bar
Rig supply hard wall - Bulk material 20 bar

448LI Pobřežní plošiny - Měkká stěna - Pitná voda 20 bar - FDA
Rig supply soft wall - Potable water 20 bar - FDA

415LI Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Pitná voda 20 bar - FDA
Rig supply hard wall - Potable water 20 bar - FDA

POBŘEŽNÍ PLOŠINY 
RIG SUPPLY





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
648AA  
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar. Pro 
transport paliva, oleje a roponosného bahna mezi pobřežní 
plošinou a zásobovací lodí. Použitelné i pro čerpání mořské 
vody a transport barytu. Speciálně navrženo pro navíjení 
a použití slabočlánkových (pojistných) spojek. Povoleno pro 
použití v sestavách hadic ABS. Elektricky spojité. / Rig supply soft wall, fuel-liquid mud, 20 bar. Fuel, oil and liquid mud transfer 
from supply vessels to offshore platforms. Also suitable for sea water pumping and barite transfer. Specially designed for reeling 
applications and weak link couplings use. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Černé elektrovodivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:  
Černé elektrovodivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and 
fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:  
Vysokopevnostní textilní kordy – antistatický drát. / High tensile textile cords – antistatic wire.  

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +90°C 

Poznámka / Note:  
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
• ID 2“ 2.000 kg
• ID 3“ 4.000 kg
• ID 4“ 7.000 kg
• ID ≥ 5“ 10.000 kg

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 67 20 80 306  1,880

76 94 20 80 456  2,950

102 120 20 80 612  3,900

127 147 20 80 762  5,640

152 176 20 80 912  8,030





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
615AA  
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, tvrdá stěna, 20 bar. Pro 
transport paliva, oleje a roponosného bahna mezi pobřežní 
plošinou a zásobovací lodí. Použitelné i pro čerpání mořské 
vody a transport barytu. K dispozici i v plovoucí verzi, 
rezervní vztlak vypočítávaný podle standardu GMPHOM 
2009. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. 
Elektricky spojité. / Rig supply, hard wall, fuel-liquid mud, 20 bar. Fuel, oil and liquid mud transfer from supply vessels to offshore 
platforms. Also suitable for sea water pumping and barite transfer. Also available in self floating version. Reserve buoyancy calculated 
according to GMPHOM 2009 standard. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Černé elektrovodivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:  
Černé elektrovodivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and 
fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:  
Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou – antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel 
helix wire – antistatic wire.  

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +90°C 

Poznámka / Note:  
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
• ID 2“ 2.000 kg
• ID 3“ 4.000 kg
• ID 4“ 7.000 kg
• ID ≥ 5“ 10.000 kg

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 67 20 80 255 100 2,210

76 94 20 80 380 90 3,740

102 122 20 80 510 90 5,470

127 149 20 80 635 90 7,760

152 176 20 80 760 90 10,200

203 237 20 80 1,015 90 19,060





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
622AA  
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, tvrdá stěna. Pro transport 
paliva, oleje a roponosného bahna mezi pobřežní plošinou 
a zásobovací lodí. Použitelné i pro čerpání mořské vody a 
transport barytu. Povoleno pro použití v sestavách hadic 
ABS. Elektricky spojité. / Rig supply, hard wall, fuel-liquid mud. 
Fuel, oil and liquid mud transfer from supply vessels to offshore 
platforms. Also suitable for sea water pumping and barite transfer. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Černé elektrovodivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:  
Černé elektrovodivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and 
fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:  
Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou – antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel 
helix wire – antistatic wire.  

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +90°C 

Poznámka / Note:  
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
• ID 3“ 6.000 kg
• ID ≥ 4“ 10.000 kg

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 98 40 160 380 90 4,870

102 128 40 160 510 90 7,430

127 157 35 140 635 90 11,150





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
748AA
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar. Pro transport 
sypkého materiálu, barytu a suchého cementu mezi pobřežní 
plošinou a zásobovací lodí. Navrženo pro navíjení a pro použití 
se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. Povoleno pro použití 
v sestavách hadic ABS. Elektricky spojité. / Rig supply, soft wall, bulk materiál, 20 bar. Bulk material, barite and dry cement 
transfer from supply vessels to offshore platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. ABS Type 
approved hose assemblies. Electrically continuous.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Černé elektrovodivé NR – odolné oděru. / Black conductive NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface: 
Černé elektrovodivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon 
and fire resistant.

Výztuha / Reinforcement: 
Vysokopevnostní textilní kordy – antistatický drát. / High tensile textile cords – antistatic wire. 

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +80°C 

Poznámka / Note: 
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
ID 4“ 6.000 kg
ID 5“ 10.000 kg

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

102 122 20 80 612  4,460

127 149 20 80 762  6,320





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
715AA
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar. Pro transport 
sypkého materiálu, barytu a suchého cementu mezi pobřežní 
plošinou a zásobovací lodí. Navrženo pro navíjení a pro použití 
se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. K dispozici i v plovoucí 
verzi, rezervní vztlak vypočítávaný podle standardu GMPHOM 2009. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. Elektricky 
spojité. / Rig supply, hard wall, bulk material, 20 bar. Bulk material, barite and dry cement transfer from supply vessels to offshore 
platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. Also available in self floating version. Reserve 
buoyancy calculated according to GMPHOM 2009 standard. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Černé elektrovodivé NR – odolné oděru. / Black conductive NR – abrasion resistant. 

Vnější vrstva / Inside surface:  
Černé elektrovodivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and 
fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:  
Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou – antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel 
helix wire – antistatic wire.  

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +80°C 

Poznámka / Note:  
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
• ID 4“ 7.000 kg
• ID 5“ 10.000 kg

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

102 124 20 80 510 90 6,060

127 151 20 80 635 90 8,530





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
448LI 
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar, FDA. Pro transport pitné vody mezi zásobovací lodí a pobřežní plošinou. 
Navrženo pro navíjení a pro použití se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. Sterilizujte s 5% roztokem sody. Povoleno pro 
použití v sestavách hadic ABS. / Rig supply, soft wall, potable water, 20 bar, FDA. Potable water transfer from supply vessels to 
offshore platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. Sterilize with 5% soda solution. ABS Type 
approved hose assemblies.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Inside surface:  
Oranžová směs NBR/PVC - odolná oděru, ozónu a uhlovodíkům. / Orange NBR/PVC - abrasion, ozone and hydrocarbon 
resistant.

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

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +80°C 

Poznámka / Note:  
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
• ID 2“ 2.000 kg
• ID 3“ 4.000 kg
• ID 4“ 7.000 kg

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 67 20 80 306  1,880

76 94 20 80 456  2,950

102 120 20 80 612  3,980





HADICE / HOSE

HADICE / HOSE:  
415LI  
Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:
Hadice pro pobřežní plošiny, tvrdá stěna, 20 bar, FDA. Pro transport pitné vody mezi zásobovací lodí a pobřežní plošinou. 
Navrženo pro navíjení a pro použití se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. K dispozici i v plovoucí verzi, rezervní vztlak 
vypočítávaný podle standardu GMPHOM 2009. Sterilizujte s 5% roztokem sody. Povoleno pro použití v sestavách hadic 
ABS. / Rig supply, soft wall, potable water, 20 bar, FDA. Potable water transfer from supply vessels to offshore platforms. Specially 
designed for reeling applications and weak link couplings use. Also available in self floating version. Reserve bouyancy calculated 
according to GMPHOM 2009 standard.  Sterilize with 5% soda solution. ABS Type approved hose assemblies.

Vnitřní vrstva / Outside surface: 
Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Inside surface:  
Oranžová směs NBR/PVC - odolná oděru, ozónu a uhlovodíkům. / Orange NBR/PVC - abrasion, ozone and hydrocarbon 
resistant.

Výztuha / Reinforcement:  
Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.  

Pracovní teplota / Working temperature: 
min. -30°C / max. +80°C 

Poznámka / Note:  
ABS Type approved hose assemblies. 
Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:
• ID 2“ 2.000 kg
• ID 3“ 4.000 kg
• ID 4“ 7.000 kg

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 67 20 80 255 100 2,230

76 94 20 80 380 90 3,800

102 122 20 80 510 90 5,580




