
De Aeroquip X-FLEX™ FC500 hogedruk spiraalslangen omvat de nieuwste 
technologie op het gebied van buitenmantels, fittingen en spiraal ver- 
stevigingen. 

Door gebruik te maken van de nieuwste materialen in combinatie met 
de nieuwste productietechnologie, heeft Eaton een belangrijke verbetering  
van de flexibiliteit bereikt. De nieuwe X-FLEX™ heeft een verbeterde buig- 
radius verhouding van maar liefst 46%. Montage problemen van een R13 
slang behoren vanaf nu tot het verleden, daar waar monteurs in het ver-
leden ooit moeilijkheden ondervonden met het installeren, kan met deze 
nieuwe slang elke uitdaging worden overwonnen.  

Typische toepassingen voor een hogedrukslang van 350 bar zijn te vinden 
in een breed scala van mobiele en industriële sectoren. De FC500 is bij 
uitstek geschikt voor toepassingen in onder meer bouwmachines, zoals 
graafmachines, graaflaadcombinaties, bulldozers en bosbouwapparatuur. 
Stationaire apparatuur zoals spuitgieten en vormen zijn ook geschikt. 

De Aeroquip X-FLEX™-slang van Eaton in combinatie met de Eaton 
TTC-fittingen biedt u flexibiliteit voor elke toepassing. Met de uit één stuk 
bestaande Aeroquip Global Spiral TTC-krimpfittingen zijn deze slangen 
betrekkelijk eenvoudig te assembleren
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FLEXIBLE IN 
SOLUTIONS

FC500 X-FLEX™ hydraulische spiraalslang
Extreem flexibele R13 slang met een werkdruk van 350 bar (maat 3/4 tot 2”)
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   Max. Operating Min. Burst Min. Bend 
Part I.D. O.D. Pressure Pressure Radius  Weight 
Number mm/in mm/in bar/psi bar/psi mm/in  kg/m/lb/ft

FC500-12 19.1/0.75 32.0/1.26 350/5076 1380/20304 121/4.75 1.24/0.84
FC500-16 25.4/1.00 39.1/1.54 350/5076 1380/20304 152/6.00 1.85/1.24
FC500-20 31.8/1.25 47.0/1.85 350/5076 1380/20304 210/8.25 2.52/1.69
FC500-24 38.1/1.50 55.1/2.17 350/5076 1380/20304 254/10.00 3.35/2.25
FC500-32 50.8/2.00 72.6/2.86 350/5076 1380/20304 318/12.50 6.05/4.06

For information on additional sizes, please contact your local Eaton sales representative.

Operating Temperature 
Range

-40°C	to	127°C	 
(-40°F	to	260°F)

Application

High	pressure	hydraulic	
system	service	with	petroleum	
and	water-base	fluids	for	low	
temperature	applications.

Construction

Synthetic	rubber	inner	
tube,	4-heavy	spiral	wire	
reinforcement	(sizes	 
-12	to	-24),	6-heavy	wire	 
spiral	reinforcement	 
(size	-32)	and	our	 
DURA-TUFF™ rubber	cover.

Qualified Fittings

Global	Spiral	TTC	Fittings

Aeroquip® X-FleX™ 
FC500 hose
High Pressure Hydraulics
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CONSTRUCTIE

• Binnenmantel van synthetisch rubber

• 4-zware spiraaldraadversterking (maten -12 tot -24)  

• 6-zware draadspiraalversterking (maat -32)  

• DURA-TUFF™ buitenmantel.

GOEDGEKEURDE FITTINGEN

Van de serie 4S en 6S. 

WERKTEMPERATUUR

-40°C tot +121°C.

KENMERKEN

•  46% meer flexibiliteit bij het bereiken  

van de buigradius 

• 1/2 SAE buigradius 

• Voldoet aan 350 bar werkdruk in alle maten 

• Robuuste, slijtvaste buitenmantel - DURA-TUFF™ 

•  Voldoet aan en overtreft de SAE 100R13 

• MSHA goedgekeurd.

TOEPASSINGEN

Hogedruk hydraulisch systemen. Geschikt voor  

petroleum en op water gebaseerde vloeistoffen.

VOORDELEN

•  Flexibel ook bij lage temperaturen

•  Langere levensduur en met de DURA-TUFF™  

buitenmantel extreem slijtvast ook bij schurende 

toepassingen.

De Aeroquip X-FLEX™-slang van Eaton met spiraal- 

vormige TTC-bevestigingen biedt flexibiliteit voor  

elke toepassing.  Met de uit één stuk bestaande  

Aeroquip Global Spiral TTC-krimpfittingen zijn  

deze slangen eenvoudig te assembleren.


