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NEW PRODUCT

Przewód termoplastyczny Certools
The Certools thermoplastic hose
LPG CNG FILTERS

KF-0001 ; KF-0002
Przewód termoplastyczny CERTOOLS jest
idealnym zamiennikiem tradycyjnie stosowanych w
instalacjach LPG rurek miedzianych. Specjalna elastyczna
konstrukcja sprawia, że może być on zagięty pod dużym
kątem bez zakłócania przepływu gazu LPG. Montaż
przewodów termoplastycznych jest prosty i szybki.
Przewód termoplastyczny CERTOOLS
•
Maksymalne ciśnienie pracy 30 bar
•
Doskonały zamiennik rurek miedzianych
•
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
•
Odporny na zmiany temperatur –20°C ÷ 120°C
•
Odporny na gaz LPG
•
Grubość ścianki 2 mm
•
Kręgi o długości 50 m
Przewód termoplastyczny CERTOOLS dostępny jest w
dwóch wymiarach:
KF-0001 - Zastępuje rurkę miedzianą Ø6.
KF-0002 - Zastępuje rurkę miedzianą Ø8.
The CERTOOLS thermoplastic hose is an ideal
counterpart of the traditional copper pipes in LPG systems.
Its flexibility enables different angles of flexion without LPG
flow distraction. Mounting the CERTOOLS thermoplastic
hose is very easy and fast.
•
Maximum working pressure - 30 bar
•
Excellent copper hoses counterpart
•
High mechanical damages resistance
•
Working temperature range –20°C ÷ 120°C
•
LPG gas resistant
•
Thickness - 2 mm
•
Rolls of 50 m
The CERTOOLS thermoplastic hose is available in two
diameters:
KF-0001 - Counterpart internal diameter Ø6 copper pipe.
KF-0002 - Counterpart internal diameter Ø8 copper pipe.
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LPG CNG FILTERS
Firma Certools - wiodący producent filtrów oraz akcesoriów do systemów LPG i CNG.
Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, produkujemy filtry klasy ciekłej i lotnej, w klasach 0, 1 i 2, zarówno dla
przemysłu motoryzacyjnego (samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek), jak i pojazdów typu off-road,
wózków widłowych, butli gazowych, camperów, czy kompresorów. Nasza oferta jest wzbogacona o liczne
akcesoria gazowe - wkłady filtracyjne, komplety wymienne do filtrów, zawory tankowania, złączki, przejścia,
redukcje i wiele innych produktów wykorzystywanych w instalacjach gazowych.
Nasz profesjonalizm został potwierdzony przez uzyskanie certyfikatów ISO/TS 16949:2009 oraz ISO 9001:2008
wydanych przez TUV Rheinland. Ponadto, rozpoczęliśmy proces certyfikacji na zgodność z normą ISO14001, czyli
z systemem zarządzania środowiskowego. Wiele z naszych filtrów podlega ochronie patentowej i są zgodne z
Regulaminami ECE-R67.01, ECE-R110 i ECE-R10.
Certools - the leading manufacturer of the LPG and CNG filter units and accessories for the gas systems.
Facing the demands of our customers from all over the world, we produce the filter units for low and high pressure, of
component classifications: Class 0, 1 and 2, for automotive industry (cars, buses, heavy duty vehicles, etc.) as well
as the off-road filters for e.g. gas cylinders, fork-lift trucks, low-speed vehicles, campers or compressors. Our offer is
enriched by the numbers of gas accessories - filter cartridges, replacement kits, filling points, connectors and many
more which are essential part of our production.
Our products was verified by ISO/TS 16949:2009 and ISO 9001:2008, conducted by TUV Rheinland, approval
certificates and by several patent pending protections.
Our dry and liquid phase gas filter units are compatibile with the Approval Requirements No. ECE-R67.01, ECE-R10
and ECE-110.

Paleta produktów firmy Certools dla przemysłu motoryzacyjnego znajduje się
w niebieskim katalogu na naszej stronie internetowej: www.certools.pl
The whole range of Certools products for automotive industry you can find in Blue Catalogue
on our website: www.certools.pl

Paleta produktów do pojazdów typu off-road, wózków widłowych, butli gazowych, camperów,
czy kompresorów znajduje się w pomarańczowym katalogu na naszej stronie internetowej:
www.certools.pl
The whole range of Certools products for gas cylinders, fork-lift trucks, low-speed
vehicles, campers or compressors you can find in Orange Catalogue on
our website: www.certools.pl
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