
MINDER IS NU 
ECHT MÉÉR!



Eaton is onlangs begonnen met het rationaliseren van 

haar productengamma. Concreet betekent dit dat de 

GH793, GH735, 2781 en de FC310 inmiddels niet meer 

worden geproduceerd. Geen nood, want er is een beter 

alternatief!  En dat is de Eaton Aeroquip Dynamax EC881. 

Een geheel nieuwe 2SC-slang, specifiek ontworpen 

voor het verminderen van onderhoud en uitval en is ont-

worpen voor een extreem korte buigradius. 

COMPACTER, LICHTER EN GOEDKOPER

De nieuwe slang overstijgt de standaard en is door de 

combinatie van deze voordelen de beste 2SC-slang op  

de markt die momenteel verkrijgbaar is. 

Resultaat: een goedkoper, compacter en lichter alter- 

natief. Bijkomend voordeel van deze rationalisatie is dat 

alle 1A, 1T, 4S en 6S nu zijn voorzien van Dura-Kote™.

MINDER IS NU ECHT MÉÉR! 
DE DYNAMAX EC881 VERVANGT MEERDERE SLANGTYPES 
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8 x slijtvastere
buitenmantel

26% hogere
werktemperatuur*.

Gemiddeld 35% hogere
werkdruk (t/m 70% voor 

maat 16 (1”) DN25

50% flexibelere buigradius 
en reducering van slang-

lengte dus kosten- 
verlagend!

* Vergelijkbaar met EN857, type 2SC slangen.

De Premium Aeroquip® Dynamax EC881 maakt ge-

bruik van de nieuwe generatie binnentube waardoor 

er een hogere druk mogelijk is vergelijkbaar met een 

4SP slang (voor 8 en10). De buigradius van de EC881 

is 1/3 kleiner dan de SAE radius, gemeten onder hoge 

druk.
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•  Synthetische rubber tube

• 2 staallagen

•  DURA-TUFF synthetische rubber cover

•  Temperatuurbereik: -46°C tot +126°C 

•  Agency Approvals:  MSHA  

DNV-GL  

ABS 

LR 

BV

•  1 miljoen impuls cycles in combinatie 

met TTC fittingen

•  Goedgekeurde TTC fittingen

•  Compact bouwmateriaal

• Landbouw apparatuur

•  Olie en gas

•  Andere industriële toepassingen 

waarvoor 2SC-druk nodig is

•  Voor hydraulische hogedruksystemen 

op basis van mineralen, oliën, water, 

glycol emulsies, lichte stookoliën, 

smeeroliën, lucht* en water

•  Veiliger werken

• Lagere onderhoudskosten

•  Kortere inbouwtijd

•  Compact bouwmateriaal

•  Versterkte binnentube en Hybrid Plies

•  Verlengde levensduur ten opzichte 

van standaard EN857 slangen van 

type 2SC

•  Meer flexibiliteit voor installatie in 

krappe ruimtes

•  Hogere werkdruk

•  Korte buigradius

KENMERKEN TOEPASSINGEN  VOORDELEN

* Getest op meer dan 1 miljoen cycle impulses.

*  Bij een gasdruk die hoger is dan 17,5 bar moet de buitenmantel van de slang geperforeerd zijn.
* Bij 100 oC in de buigradius 1/3 van de standaard SAE100R2 norm. 

Slangtype Binnendiameter Buitendiameter Max. werkdruk
met krimpkoppeling

Barstdruk Min. buigradius Gewicht



De Eaton Aeroquip GH425 is een uitstekende presterende 

slang die onder andere de EN856 overtreft. Deze premium 

type slang is ontworpen op basis van één van de meest 

robuuste spiraalvormige slangen: de Eaton Aeroquip EN2755. 

De verbeterde compatibiliteit voor vloeistoffen op water-

basis maakt de GH425 speciaal toepasbaar voor landbouw-

machines, compacte bouwmachines en andere industriële 

toepassingen die druk nodig hebben. De GH425 biedt legio 

voordelen ten opzichte van de standaard EN856 slangen. 

HOUD UW WORKFLOW 
VLOEIEND 

De Premium slang GH425 heeft een langere levens- 

duur en is beter bestand tegen hogere drukken dan 

standaard slangen. De buitenmantel is extra slijtvast. 

Dit om een hoofdoorzaak van hydraulische storingen te 

helpen voorkomen. De GH425 is gekwalificeerd met non-

skive fittingen (1T & 4S) en overschrijdt 400.000 impuls 

cycles. Een bijkomend voordeel is dat de GH425 breed 

inzetbaar is op diverse hydraulische systemen.

Om een hoofdzaak van hydraulische problemen te helpen 

voorkomen is de GH425 uitgerust met een extra slijtvaste 

buitenmantel, beter bekend als Dura-Tuff tm.

2755

NO-SKIVE

NU MET

TTC
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Extra slijtvast
Dura-Tuff cover

Werktemperatuur
-40 tot 100 0C.

TTC 4S Fitting
One Piece

TTC 4S

TTC 1T Fitting
One Piece

TTC 1T

KENMERKEN GH425
•  Overschrijdt 400.000 impuls cycles

•  Robuust ontwerp op basis van de 

Aeroquip 2755 slang

•  Hogere drukwaarden dan standaard 

4SP slangen
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NON CORE                         CORE 

 1. Wire Braid

 1. Wire Braid

 2. Wire Braid

 Wash Down

 4. Spiral

Braided TTC Series

1E/1Z/1B 6S ISC4S

1T
Spiral

Global Skive

1E/1Z/1B 2K

  GC

DE NIEUWE LICHTING IN EEN NOTENDOP 

KENMERKEN
•  Synthetische rubber tube

• 4 spiraal versterkingen

•  DURA-TUFF synthetische  

rubber cover

•  Inktoverdracht layline

Temperatuurbereik

-40°C tot +100°C 

TOEPASSINGEN

•  Voor hydraulische hoge druk  

systemen

•  Petroleum en op water gebaseerde 

vloeistoffen

• Bouwgereedschap

• Landbouwmachines

•  Andere industriële toepassingen  

die druk nodig hebben

VOORDELEN

Goedgekeurde fittingen

•  1T series voor de maten: 

 -6, -8, -10

•  4S series voor de maten: 

 -12 en -16

Agency Approvals

MSHA ,  DNV-GL 

Slangtype Binnendiameter Buitendiameter
Max. werkdruk

met krimpkoppeling Barstdruk Min. buigradius Gewicht



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 enz. 

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.

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