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TFT REINVENTA A
MANGUEIRA DE SUCÇÃO

•
•
•
•
•

Anel 'V' e Cinta de União (patente requerida), flexibilidade sem vazamento.
Embalagem plana TFT garante a entrega sem danos.
TFT oferece 5 anos de garantia. A concorrência não.
As manguerias TFT têm 50% mais transparência que as concorrentes.
Diferente dos materias pintados, as peças TFT em alumínio anodizado
previnem aranhões e trincas de pintura.
• As mangueiras TFT são pelos menos 10% mais leves que as da concorrência.
• O anel polimero com patente requerida da TFT permite intercâmbio
único, fácil montagem e desmontagem da mangueira, e sem enroscar-se em
condições onde exista pedras ou gelo.

Filtro Tambor
Filtro tambor para trabalho pesado que permite máxima vazão. O polimero de
alta resistência não dobra, quebra ou sofre corrosão am água contaminada.
As nervuras em ondas permitem passagem livre mesmo com detritos ou em
contato com o chão. Punhos longos tornam fácil a instalação e remoção.
A conexão fabricada em alumínio anodizado montado com anel polímero
de união permitem uma rotação fácil entre filtro e conexão.
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A mangueira de sucção LDH da TFT foi projetada para sucção em hidrantes secos, tanques de água, piscinas,
lagos, rios, ou qualquer fonte NÃO PRESSURIZADA. As uniões giram facilmente graças ao sistema TFT(patente requerida) de conexões. A mangueira transparente em PVC permite visão mesmo abastecida e se mantém flexível em
baixa temperatura, suas espirais negras produzem suporte e resistência a abrasão. O anel 'V' com as cintas TFT
em aço inox (patente requerida) previnem vazamento mesmo em cituações de curvas acentuadas na mangueira.
Raio mínimo recomendável de 32 cm. Todas as peças em alumínio são anodizadas para máxima proteção.

NÃO É PROJETADA PARA TRABALHO COM PRESSÃO.
Acabamento arredondado
Anel em 'V' ultra largo
Pescoço em 90º

Cinta em aço inox
Banda de fixação

Anel Poly-Lock®
em 2 peças

Cinta em aço inox

Aneis pequenos
Ancoragem frágil

Ponto de ancoragem
grande e firme

Concorrentes

Task Force Tips

Conexão
punho longo
Junta

2 cintas de grampo
em aço inox

Fivela em aço inox

Anel polimero

Capa
União
Cinta de união

Mangueira de Sucção

Anel em V

Cintas de fixação em aço inox são facilmente
adiquiridas em www.band-it-idex.com

Cansado de mangueiras de sucção que vazam e são difícies de conectar ?

Embalagem especial TFT, mangueiras esticadas e entregues sem danos.
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