
 LOC-LINE    CHLADICÍ HADICE a DOLPŇKY 
 

 

Sada  40413   -   provedení pro ¼“ 
49421.1 ¼“ segment 20 ks 
49422.1 ¼“  tryska ∅ 1,59 mm 1 ks 
49423.1 ¼“ tryska ∅ 3,18 mm 1 ks 
49424.1 ¼“  tryska ∅ 6,35 mm 1 ks 
49425.1 ¼“ NPT hrdlo 1/8“ 1 ks 
49426.1 ¼“ NPT hrdlo ¼“ 1 ks 

Sada  50813   -   provedení pro ½“ 

59861.1 ½“ segment  12 ks 

59866.1 ½“ tryska ∅ 6,35 mm 1 ks 

59862.1 ½“ tryska ∅ 9,35 mm 1 ks 

59863.1 ½“ tryska ∅ 12,70 mm 1 ks 

59864.1 ½“ hrdlo NPT 3/8“ 1 ks 

59865.1 ½“ hrdlo NPT ½“ 1 ks 

Sada   60513   -   provedení pro ¾“ 

69541.1 ¾“ segment  12ks 

69543.1 ¾“ tryska ∅ 15,88 mm 1 ks 

69542.1 ¾“ tryska ∅ 19,05 mm 1 ks 

69545.1 ¾“ hrdlo NPT ¾“ 1 ks 
 

 

 
Sada    40452    -   provedení pro ¼“ 
49421.1 ¼“ segment 80 ks 

49423.1 ¼“ tryska ∅ 3,18 mm 4 ks 

49424.1 ¼“ tryska ∅ 6,35 mm 4 ks 

49427.1 ¼“ plochá tryska  1 ks 

49432.1 ¼“ redukce SAE  3/8“ 4 ks 
 

 

Sada   41474 -   provedení pro ¼“ 
49439.1 ¼“ tryska 900 ∅ 1,59 mm 1 ks 

49440.1 ¼“ tryska 900 ∅ 3,18 mm 1 ks 

49441.1 ¼“ tryska 900 ∅ 6,35 mm 1 ks 

49442.1 ¼“ tryska 900   6,35 mm 1 ks 

Sada   51832 -   provedení pro ¼“ 
59878.1 ½“ tryska 900  ∅ 6,35 mm 1 ks 

59879.1 ½“ tryska 900  ∅ 9,53 mm 1 ks 

59880.1 ½“ tryska 900  ∅ 12,70 mm 1 ks 

59881.1 ½“ tryska 900   12,70 mm 1 ks 
 

 

Sada  41475   -   provedení pro ¼“ 

49446.1 ¼“svorka 4 ks 

49445.1 ¼“prodloužený segment 4 ks 

51835   provedení pro ½“ 
59884.1 ½“ svorka 4 ks 

59883.1 ½“ prodloužený segment 4 ks 
 

 

  

 Sada  41479   -    provedení pro ¼“  

49443.1 ¼“ boční tryska 15 ks

49447.1 ¼“ záslepka 1 ks

Sada  51837  -   provedení pro ½“ 

59889.1 ½“ boční tryska 15 ks

59885.1 ½“ záslepka 1 ks
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sada   41487  -   provedení pro ¼“  

49451.1 ¼“ štěrbinová tryska   1 ks 

49452.1 ¼“ štěrbinová tryska   1 ks 

49453.1 ¼“ rozprašovací 5titryska      1 ks 

49454.1 ¼“ rozprašovací 7mitryska    1 ks 

Sada   51844  -  provedení pro ½“ 

59890.1 ¼“ štěrbinová tryska  1 ks 

59891.1 ½“ štěrbinová tryska   1 ks 

59892.1 ½““ rozprašovací 5titryska     1 ks 

59893.1 ½““ rozprašovací 7mitryska   1 ks 
 

 

 
 
 
 

49421.1 ¼“ segment 1 ks

59861.1 ½“ segment  1 ks

69541.1 ¾“ segment  1 ks
 

 

49445.1 ¼“ prodloužený segment 1 ks

59883.1 ½“ prodloužený segment 1 ks
 

 

49446.1 ¼“ svorka 1 ks

59884.1 ½“ svorka 1 ks
 

 

49422.1 ¼“ tryska ∅ 1,59 mm 1 ks
 

 

49423.1 ¼“ tryska ∅ 3,18 mm 1 ks
 

 

49424.1 ¼“ tryska ∅ 6,35 mm 1 ks

59866.1 ½“ tryska ∅ 6,35 mm 1 ks

59862.1 ½“ tryska ∅ 9,35 mm 1 ks

59863.1 ½“ tryska ∅ 12,70 mm 1 ks

69543.1 ¾“ tryska ∅ 15,88 mm 1 ks

69542.1 ¾“ tryska ∅ 19,05 mm 1 ks

 

49439.1 ¼“ tryska 900 ∅ 1,59 mm 1 ks
 

 

49440.1 ¼“ tryska 900  ∅ 3,18 mm 1 ks
 

 

49441.1 ¼“ tryska 900  ∅ 6,35 mm 1 ks

59878.1 ½“ tryska 900  ∅ 6,35 mm 1 ks

59879.1 ½“ tryska 900  ∅ 9,53 mm 1 ks

59880.1 ½“ tryska 900  ∅ 12,70 mm 1 ks

 

49442.1 ¼“ tryska 900   6,35 mm 1 ks

59881.1 ½“ tryska 900   12,70 mm 1 ks
 

 
 
 
 
 

49427.1 ¼“ plochá tryska 25,4 mm  1 ks

59867.1 ½“ plochá tryska 31,75 mm  1 ks

59871.1 ½“ plochá tryska 63,50 mm 1 ks

69547.1 ¾“ plochá tryska 76,20 mm 1 ks
 

 
 
 

49425.1 ¼“ hrdlo se závitem 
NPT 1/8“ 1 ks 

59864.1 ½“ hrdlo se závitem 
NPT 3/8“ 1 ks 

 

 
 

49437.1 ¼“ hrdlo se závitem 
BSPT* 1/8“ 1 ks 

59876.1 ½“ hrdlo se závitem 
BSPT*  3/8“ 1 ks 

 

 
 

 
 

49426.1 ¼“ hrdlo se závitem 
NPT ¼“ 1 ks 

59865.1 ½“ hrdlo se závitem 
NPT ½“ 1 ks 

69545.1 ¾“ hrdlo se závitem 
NPT ¾“ 1 ks 

 

 
 
 
 
 
 

49438.1 ¼“ hrdlo se závitem 
BSPT*  ¼“ 1 ks 

59877.1 ½“ hrdlo se závitem 
BSPT*  ½“ 1 ks 

69549.1 ¾“ hrdlo se závitem 
BSPT*  ¾“ 1 ks 
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49428.1 ¼“ Y rozdvojka  1 ks

59868.1 ½“ Y rozdvojka  1 ks

69551.1 ¾“ Y rozdvojka  1 ks

59870.1 ½“ Y redukce z ½“ na ¼“ 1 ks

69552.1 ¾“ Y redukce z ¾“ na ½“ 1 ks
 

 

59869.1 ½“ redukce ¼“ 1 ks

69548.1 ¾“ redukce ½“ 1 ks
 

 

49429.1 ¼“ spojka ( ¼“ : ¼“) 1 ks

59872.1 ½“ spojka ( ½“ : ½“) 1 ks

69554.1 ¾“ spojka ( ¾“ : ¾“ ) 1 ks
 

 

49431.1 ¼“ redukce FNPT 1/8“ 1 ks
 

 
49432.1 ¼“ redukce SAE  3/8“ 1 ks

 

 

49434.1 ¼“ redukce SAE ¼“ 1 ks

59873.1 ½“ redukce SAE 3/8“ 1 ks
 

 

49435.1 ¼“  koleno 1 ks

59874.1 ½“  koleno 1 ks
 

 

49436.1 ¼“ T redukce 1 ks

59875.1 ½“ T redukce 1 ks
 

 

49443.1 ¼“ boční tryska 1 ks

59889.1 ½“ boční tryska 1 ks
 

 

49447.1 ¼“ záslepka 1 ks

59885.1 ½“ záslepka 1 ks
 

 

49449.1 ¼“ naklápěcí 16titryska  
(1 tryska ∅ 1,02 mm) 1 ks

 

 

49450.1 ¼“ naklápěcí 16titryska 
(1 tryska ∅ 1,52 mm,) 1ks

 

 

49455.1 ¼“ naklápěcí 20titryska 
(1 tryska ∅ 1,9  mm) 1 ks

59895.1 ½“ naklápěcí 20titryska 
(1 tryska ∅ 1,9  mm) 

1 ks
 

 
 

 

49451.1 ¼“ štěrbinová tryska   
(šířka štěrbiny  →⏐⎯⏐← 1,02mm) 

1 ks

49452.1 ¼“ štěrbinová tryska   
(šířka štěrbiny  →⏐⎯⏐←  1,52 mm ) 

1 ks

 

59890.1 ½“ štěrbinová tryska  
(šířka štěrbiny  →⏐⎯⏐← 2,03 mm) 

1 ks

59891.1 ½“ štěrbinová tryska  
(šířka štěrbiny  →⏐⎯⏐←  3,15mm ) 

1 ks

 

49453.1 ¼“ rozprašovací 5titryska   
(1 tryska ∅ 1,52  mm )     1 ks

59892.1 ½“ rozprašovací 5titryska 
(1 tryska ∅ 3,17  mm )     1 ks

 

 

49454.1 ¼“ rozprašovací 
7mitryska  (1 tryska ∅ 1,02  mm )  

1 ks

59893.1 ½““ rozprašovací 
7mitryska (1tryska ∅ 2,03  mm )      

1 ks

 

29452.1 ¼“ ventil s vnějším 
závitem NPT 1 ks

39852.1 ½“ ventil s vnějším 
závitem NPT 1 ks

 

29453.1 ¼“ ventil s vnitřním 
závitem NPT 1 ks

39853.1 ½“ ventil s vnitřním 
závitem NPT 1 ks

 

29454.1 ¼“ mezi segmentový 
ventil 1 ks

39854.1 ½“ mezi segmentový 
ventil 1 ks

 

29451.1 ¼“ jednosměrný 
průtokový ventil 1 ks

39851.1 ½“ jednosměrný 
průtokový ventil 1 ks

 

78001 ¼“ spojovací a 
rozpojovací kleště 1 ks

78002 ½“ spojovací a 
rozpojovací kleště 1 ks

78004 ¾“ spojovací a 
rozpojovací kleště 1 ks

 

49456.1 ¼“  proudová tryska  1 ks
 

 
 
Technické parametry segmentu 

Segment a[mm] b[mm] c[mm] d[mm] e[mm]
¼“ 16,26 14,48 147,32 6,73 12,55 

½“ 24,89 21,84 138,43 12,88 21,46 

¾“ 31,24 23,88 152,40 19,81 27,89 

Veškerý sortiment je 
možno dodat v provedení 
odolném agresivním 
kapalinám (kyseliny, 
alkohol, benzín, 
uhlovodíky, oleje, solné 
roztoky). 
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