
EATON CNG SLANG 
ROBUUST, DUURZAAM & VEILIG



ONTWORPEN MET  
HET OOG OP VEILIGHEID 

Meer dan ooit vertrouwt de wereld op de veiligheid, duur- 

zaamheid en effectiviteit van alternatieve energiebronnen 

zoals Compressed Natural Gas (CNG). 

De Eaton Synflex 35NG CNG-slangen zijn ontworpen om aan 

strenge eisen te voldoen van hoge druk CNG-toepassingen. 

Een speciaal ontworpen geleidende laag in de slang ont-

trekt statische elektriciteit en biedt optimale prestaties.  

De zwarte polyurethaan cover biedt UV-bestendigheid voor 

een langere levensduur in buitentoepassingen. Naast de 

enkele versie is er ook een Twin-Line ontwerp beschikbaar 

met ontluchtingsslang voor 35NG.  

 

De CNG slang bevat een brandvertragende buitenmantel 

en is bestand tegen hoge temperaturen. 

Eaton’s nieuwste generatie CNG slang- en slang- 

koppelingen zijn ontworpen met veiligheid in  

gedachten. De CNG-slangen van Eaton is door TÜV  

gecertificeerd.



 

TOEPASSINGEN 

•   Transport (onder andere afval- en vuilniswagens)

•   CNG tankautomaten

•   CNG transportleidingen

•   Hogedruk CNG-leidingen 

EATON 35NG CNG

Binnenmantel : Geleidend nylon

Versterking  : Synthetische vezels

Cover  : Zwart geperforeerd polyurethaan

Temp. bereik : -40˚C tot + 85˚C 

Certificeringen :  ANSI/CSA NGV 4 2-2014 (klasse A en D)

    ANSI/CSA NGV 3 1-2014 (klasse B)  

    Voldoet aan NFPA 52

EATON NG-TW CNG

Binnenmantel : Geleidend Teflon 

Versterking  : 304 RVS draadvlechtwerk

Cover  :  Brandwerende zwarte polyester mantel  

met een blauwe tracer

Temp. bereik : -40˚C tot + 120˚C 

Certificeringen :  ANSI/CSA NGV 3 1-2014 (klasse C) 

Voldoet aan NFPA 52

CNG-slangfittingen zijn ontworpen om optimale 

prestaties te leveren bij gebruik met 35NG en  

NG-TW slangen.

Verkrijgbaar in staal en 316 RVS voor ultieme corrosie-

bescherming. Messing op aanvraag leverbaar.

VOORDELEN

•  Fittingen verkrijgbaar in staal en 316 RVS voor extra 

corrosiebescherming

•  Eindopties voor terminals omvatten o.a. ORS, JIC, NPT

•  Onttrekt statische elektriciteit

•  Lage expansie onder druk

•  UV-bestendige cover

•  Ontworpen voor elektrisch geleidende fittingen

•  Twin-line ontwerpen beschikbaar met ontluchtingsslang 

voor 35NG



POWERFLEX-FHP BV
Flevolaan 62g 
1382 JZ Weesp
The Netherlands

Phone : +31 294 - 450 200
Mail : sales@pflex.eu
powerflex-fhp.nl

Sinds 1956 richt PowerFlex zich op de verkoop, advies en service van 

hoogwaardige producten. PowerFlex biedt oplossingen voor elke  

toepassing als het gaat om alles dat te maken heeft met het flexibel  

transporteren van een medium in de ruimste zin van het woord.  

We leveren End to End of Poort tot Poort oplossingen en alles wat daar 

bij hoort. 

Onze producten zijn te vinden in veel applicaties en sectoren, zoals de 

chemie- en constructie industrie, airconditioning, off-shore, automotive, 

robotica en windmolens.

We zijn flexibel, en denken met u mee om tot de beste oplossing te 

komen.  No nonsense, wij doen waar we goed in zijn, met oog voor de 

klant, dat is onze kracht.

Onze producten kunnen of worden geleverd met onderstaande certificeringen.

Aeroquip
Aeroquip
Performance
Everflex
Gromelle
Hansen
Industrial Hose
Synflex
Walterscheid
Weatherhead
Winner
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