
 

Bezpečná práca 
s koncovou hadicou  
Brzdiaci kolík alebo 
redukovaná koncová hadica 

 
 
 
Pri čerpaní malých a stredne veľkých množstiev betónu 
môžete pre rovnomerný a plynulý výstup čerstvého betónu 
z koncovej hadice použiť brzdiaci kolík Excalibur alebo 
redukovanú koncovú hadicu. 
 
Použitie dopravných hadíc s kovovou prírubou na konci, 
S-brzdiacich kusov alebo iných modifikácií koncovej hadice, 
vrátane jej predlžovania, je nebezpečné a ohrozuje zdravie a 
život obsluhujúcich pracovníkov. Dochádza tiež k väčšiemu 
zaťaženiu konštrukcie výložníka a podpier a tým rýchlejšiemu 
opotrebeniu.    
 

 

 Stop nebezpečným "kovovým brzdám betónu". 
 Výložník zostáva pokojný - rovnomerný tok betónu aj pri malom 

dopravnom výkone. 
 Žiadne nebezpečenstvo zranenia v dôsledku náhleho uvoľnenia upchanej 

koncovej hadice. 
 
Brzdiaci kolík 
pre koncové hadice pr. 100 mm a 125 mm 
 
Pred prácou sa kolík vloží do otvoru vopred vyvŕtaného 
v stene koncovej hadice (asi 400 mm nad jej koncom). 
Poistka, skladajúca sa z dvoch O-krúžkov a polyuretánového 
uzatváracieho prvku, zabraňuje vypadnutiu brzdiaceho kolíka 
pri pohybe koncovej hadice. Brzdiaci kolík zostáva počas celej 
betonáže v koncovej hadici. 
 
Pri čistení (spätnom čerpaní) môže obsluha uzatvoriť vyvŕtaný 
otvor uzatváracím prvkom na dobu pokiaľ čistiaca guľa 
neminie vyvŕtaný otvor v hadici. Pri čerpaní bez poistného 
kolíka Excalibur môžete uzatvoriť vyvŕtaný otvor v hadici tak, 
že oba O-krúžky sa navzájom spoja tak aby uzatvárací prvok 
prekryl otvor v hadici. (Ďalšie informácie nájdete 
v podrobnom  technickom popise.) 
 

 
 

 

Cena:  24,- EUR bez DPH  

 Pokračovanie na strane 2
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Redukovaná 
koncová hadica 
 
Redukcia z SK125 na 
100 mm (vnútorný priemer), 
dĺžka 3,5 m 
 
 Rovnomerne redukuje tok 

betónu po celej dĺžke koncovej 
hadice. 

 Ideálna pri pomalých 
čerpaniach. 

 Pre lepšiu betonáž v úzkych 
debneniach. 

 Pokojný tok betónu na výstupe. 
 Nie sú nutné žiadne ďalšie 

redukcie na konci výložníka. 
 
 
 

Cena: 786,- EUR bez DPH  

 
K cenám pripočítavame DPH 20% 

 
 
 

 Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. 
 

KOLEX, s.r.o., tel.: 037 6511 598-7,  obchod@kolex.sk, www.kolex.sk . 
 


