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Създадени за поколения напред

Новото поколение фитинги

Типово изложение

No. 6120HF
Преход с външна резба

No. 6420HF
Коляно 90°

No. 6430HF
Коляно 90° с вътрешна резба 

No. 6320HF
Съединително муфа

No. 6520HF
Тройник с вътрешна резба 

No. 6220HF
Преход с вътрешна резба

Една крачка напред Ново от HAWLE:
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Чертежите, техническите данни, размерите и теглото са предмет на промяна без предупреждение. 2016
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Затягаща гайка - отворена Затягаща гайка

Новото поколение фитинги

е разработено за използване

за питейна вода до 30’C.

При монтаж и демонтаж не 

се изисква специален инструмент.

Компактна конструкция – 
функционален дизайн

Иновативната конструкция на 

новото поколение фитинги 

Hawle-FIT е оптимирано чрез 

използването на най-висококачествени

полимерни материали. Това  гарантира

отлични параметри като въртене и 
твърдост. 

Затягащата гайка е функционалната 
единица.

Върху нея действат най-големите сили, 

които се овладяват чрез изключителната

комбинация от конструктивни и 

полимерни компоненти.

Специалният затягащ пръстен ( без

непрекъснат улей) намалява резките 

върху тръбата. По този начин се

гарантира по-дълъг живот на връзката.

Ново поколение фитинги

Компактна конструкция – функционален дизайн

Максимално улеснен монтаж 
- най-висока степен на
функционална сигурност

Новото поколение фитинги 
HAWLE-FIT се доставя готово 
за монтаж; това означава: не 
е необходимо развинтване/ 
завинтване преди въвеждането 
на тръбата! След като 
разопаковате фитинга, той е готов 
за употреба (фиг. 1).

Новото поколение фитинги 
HAWLE-FIT може да се монтира 
без предварително скосяване на 
краищата на тръбата. Това пести 
време и пари (фиг. 2/3).

Преди монтажа затягащият 
пръстен не показва 
предварително натягане навътре. 
По тази причина е необходима 
съвсем лека сила за вмъкване. 

Конструкцията на новото 
поколение фитинги HAWLE-FIT 
позволява демонтиране на 
тръбата. При това не се налага 
фитингът да се разглобява 
напълно. Достатъчно е да се 
развие затягащата гайка без да 
се изважда (фиг. 4)

Укрепващият пръстен от неръждаема 
стомана предотвратява спукването на 
фитинга при изводи с вътрешна резба. 
Този укрепващ пръстен е съществен 
фактор срещу загуби на вода (дълготраен 
ефект).

Новото поколение фитинги HAWLE-FIT е 
разработено за свързване на тръби от 
РЕ с външен диаметър от d 25 до d 63 и е 
подходящо за работно налягане до PN 16.


