
                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gasilci / Industrija Gradbeništvo Kmetijstvo Pitna voda Posebne cevi Dodatki  

civilna zaščita 

 

SINTETIKA ESCHBACH SIGNAL PRO L3 
Gasilska cev v skladu z DIN 

za profesionalnega uporabnika  

 
Razvili smo jo v sodelovanju s poklicnimi gasilci. 
Ideal Primerna za uporabo v cevnem paketu. 
Ojačana konstrukcija tkanine 
zagotavlja občutno boljšo obrabno 
zdržljivost. Standardno s posebno 
fluorescentno rumeno tkanino v barvi 
predilne šobe iz 100 % sintetične 
poliestrske preje, krožno tkane v 
kepru. Notranja gumijasta obloga 
izdelana po dvoslojnem postopku iz 
EPDM, ki je zelo odporen na staranje. 
 

PREDNOSTI 
 Odlična odpornost proti odrgnjenju in preperevanju 
 Kljub temu da je materialni vložek večji, je primerna 

za nosilne košare  
 Odporna na olje in bencin 
 Protipožarna 
 Odporna na mraz do  -40°C, odporna na vročino do 

+100°C 
 Nezahtevna cev, ki ne potrebuje vzdrževanja 
 Vezava z žico iz VA  
 Odpornost proti odrgnjenju pri C/42 

in C/52 min. 600 obratov pri 16 bar 
 Odpornost proti odrgnjenju pri B/75 
 min. 140 obratov pri 16 bar 
 Vezava z žico iz VA in zaščitnimi manšetnimi 

tesnilkami  

CERTIFIKAT  

 DIN14811 razred  1 L3 

 

STORITVE 
 Možnost individualne označbe 
 Celotna vezava z nacionalnim in 

internacionalnim sklapljanjem 
 Drugi premeri cevi na voljo po 

naročilu 

 Barva, rumena in oranžna 
 

 
Premer mm Teža g/m Porušitvei tlak 

bar 
Obratovalni 
tlak bar 

Preskusni tlak 
bar 

Preizkusna št. DIN 
rumena 

Preizkusna št. 
DIN oranžna 

C/42 255 60 16 24 ZPC 10132-2 ZPC 10132-3 

C/52 330 60 16 24 ZPC 10135-2  

B/75 540 60 16 24 ZPC 10136-2  

 

 

 
Sedež: GALLUS SM d.o.o., Novomeška cesta 17, 8310 Šentjernej 
PE: GALLUS, Obrtna cesta 10, 8310 ŠENTJERNEJ 

tel: 07/33-72-620, fax: 07/33-72-621, mail: info@gallus.si 
PE: GALLUS  KP, Ferrarska ulica 12, 6000 KOPER  

Mob. 041/704-419, tel.: 05/99-45-807, fax: 05/99-46-130,   
PE: GALLUS LJ, Brnčičeva ul.13(GTC Center), 1231 Ljubljana-Črnuče 

Mob. 041/655-960, mail: ljubljana@gallus.si, tel. 0820 50-298 
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