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Slangbescherming t.b.v. metalen slangen
De levensduur van RVS slangen kunnen verlengd worden, als de 
RVS omvlechting kan worden beschermd tegen beschadigingen. 
Deze beschadigingen kunnen ontstaan door dat de slang over de 

grond wordt getrokken, waardoor de omvlechting beschadigd, of 
door het te ver doorbuigen van de slang, waardoor de slang knikt.
ERIKS biedt hiervoor de juiste slangbescherming.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na 
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als 
advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie. 

 
Voor meer informatie neem contact op met de ERIKS verkoopafdeling in uw regio.

Hose Bumper Anti-knikslang Spiraalbescherming

Deze kunststof ring kan achteraf om ieder 
gewenste slang worden geplaats op een afstand 
van 1,2 van elkaar. De ringen verlagen de 
wrijvingsweerstand van het schuiven van de slang 

over elke harde ondergrond.

Deze robuuste beschermslang met het zgn. 
Agraff profiel voorkomt het verder doorbuigen 
van de slang dan toegestaan is. De slang kan 
alleen ter plaatse van de koppeling over de slang 
aangebracht worden, of over de gehele lengte 
van de slang. De slang kan niet achter hoeken of 
randen blijven hangen door de gladde buitenwand 
en is geschikt voor gebruik op alle ondergronden.

De spiraal wordt over de gehele lengte van de 
slang geplaats en zorgt dat de omvlechting van de 
slang de vloer niet raakt. Deze beschermspiraal 
heeft een lage wrijvingsweerstand op gladde 
betonvloeren. De spiraal beschermt de slang niet 
tegen knikken.

Pyrojacket Anti-knikveer

Deze glasvezel slang met uitwendig rode silicone 
beschermt de gebruiker tegen verbranding. 
De silicone beschermlaag is gevoelig voor 
beschadigingen.

Deze vorm van bescherming voor metalen 
slangen wordt niet door ERIKS geadviseerd. De 
beschermveer biedt niet voldoende weerstand 
tegen het te ver doorbuigen of knikken van de 
slang.


