
S
LAN

G
ER

  
TIL B

ÅTE
R



1432-30 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE

Konstruksjon:
Innv.: Olje-og bensin bestandig NBR gummi 
Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og  
 bensin. Varme- og ozonbestandig. 
Innlegg: Tekstil 
Sikkerhetsfaktor: 1:3 
Temperatur: -35°C – +80°C 
Utførelse: Glatt, sort
Anvendelse/Egenskaper 
Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fri-
tidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent 
innstallert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 1/4” – 1” 
Slangeklemme: 5563 / 5564

1434-70 MARINE VÅTEKSOSSLANGE

Konstruksjon:
Innv: Sort EPDM 
Utv: Sort EPDM korrugert 
Innlegg: Syntetisk tekstilkord med stålspiral 
Sikkerhetsfaktor: 1:3 
Temperatur: -30°C – +120°C 
Utførelse: Korrugert, sort
Anvendelse/Egenskaper 
Marinediesel våteksosslange i.h.h.t. SAE J2006 R1 og R2. 
Meget resistent mot sjøvann, våteksosgasser, ozone og UV 
stråler. Lett vekt med korrugert yttergummi. Stålspiralen 
samt slangens utførelse, gjør den svært fleksibel.

Dimensjoner: 1 1/4” - 6” 
Slangeklemme: 5566 / 5567
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1458-10 FERSKVANNSLANGE

Konstruksjon:
Innv: Blå PVC 
Utv: Hvit PVC 
Innlegg: Polyester, strikket 
Sikkerhetsfaktor: 1:3 
Temperatur: -15°C – +60°C 
Utførelse: Glatt, hvit
Anvendelse/Egenskaper 
En meget god vannslange spesielt tilpasset båt-og 
campingmarkedet. Utvendig god motstandsdyktighet 
mot UV-stråler. Innertuben er phtalatfri. Konstruksjonen 
forhindrer oppbygging av alger i slangen.

Dimensjoner: 1/2” – 3/4” 
Slangeklemme: 5563/ 5564

1410 VARMEAPPARATSLANGE

Konstruksjon:
Innv: Sort EPDM 
Utv: Sort EPDM 
Innlegg: Syntetisk kord 
Sikkerhetsfaktor: 1:3 
Temperatur: -40°C – +100°C 
Utførelse: Glatt, sort
Anvendelse/Egenskaper 
For kjøle-og varmesystemet på båten. Slangen tåler 
glycol og høye temperaturer.

Dimensjoner: 3/8” – 1”  
Slangeklemme: 5563 / 5564

1442 PROPANSLANGE EN 559/ISO 3821

Konstruksjon:
Innv: Sort NBR gummi 
Utv: Oransje glatt EPDM 
gummi  
Innlegg: Syntetisk kord 
Sikkerhetsfaktor:1:3 
Temperatur: -30°C – +70°C 
Utførelse: Glatt, orange
Anvendelse/Egenskaper 
Slange til propan.

Dimensjoner: 3/16” – 1/”  
Slangeklemme: 5563 / 5564 / 5561-10

6 1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE

Konstruksjon:
Innv: PVC 
Utv: PVC 
Innlegg: Stålspiral 
Sikkerhetsfaktor:1:3 
Temperatur: -5°C – +65°C 
Utførelse: Glatt, transparent
Anvendelse/Egenskaper 
En utmerket sug -og trykkslange. Slangen er glatt utvendig 
og innvendig som gjør at den er lett og holde ren. Slangen 
har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. 
En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann 
samt næringsmidler.
Dimensjoner: 3/8” – 4”  
Slangeklemme: 5565 / 5567

1434-80 MARINE VÅTEKSOSSLANGE

Konstruksjon:
Innv: Sort gummi 
Utv: Sort gummi 
Innlegg: Tekstil og stålspiral 
Sikkerhetsfaktor: 1:3 
Temperatur: -30°C – +100°C 
Utførelse: Vevviklet, sort
Anvendelse/Egenskaper 
Spesialslange for våteksos i marineapplikasjoner. I tillegg 
er slangen godt egnet for trans port av sjøvann. Slangen er 
sertifisert iht. Lloyd’s register, sertifikat nummer 96/00126 
(E3). 

Dimensjoner: 3/4” - 4” 
Slangeklemme: 5565 / 5567

1458-60 BÅTSANITÆRSLANGE

Konstruksjon: Blåspesial
Innv: Gummi (diffusjonstett) 
Utv: Hvit spesialgummi 
Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspi-
ral 
Sikkerhetsfaktor:1:3 
Temperatur: -30°C – +80°C 
Utførelse: Vevviklet, hvit
Anvendelse/Egenskaper 
Slange for toaletter på fritidsbåter. Slipper ikke  
igjennom lukt fra toalettsystemer.

Dimensjoner: 3/4” – 1 1/2”  
Slangeklemme: 5565 / 5566

1433 PVC OLJE SUGESLANGE

Konstruksjon:
Innv: PVC 
Utv: Blå PVC 
Innlegg: Hvit PVC spiral 
Sikkerhetsfaktor: 1:3 
Temperatur: -20°C – +55°C 
Utførelse: Korrugert, blå
Anvendelse/Egenskaper 
Sug -og trykkslange for olje og bensin og 
egner seg godt som lensepumpeslange

Dimensjoner: 1” – 4”  
Slangeklemme: 5565 / 5567

1452/1452-R NÆRINGSMIDDEL SLANGE

Konstruksjon:
Innv: Hvit NM gummikvalitet 
Utv: Olje og værbestandig gummi 
Innlegg: Syntetisk tekstilkord 
Sikkerhetsfaktor:1:3 
Temperatur: -35°C – +100°C 
Utførelse: Glatt, blå eller rød
Anvendelse/Egenskaper 
Næringsmiddelslange for transport av ferskvann som fin-
nes i to utførelser; blå for kaldtvann og rød for varmtvann. 
Fargekoden gjør det enkelt å skille slangene.

Dimensjoner: 1/2” rød, 1/2” – 1” blå  
Slangeklemme: 5563 / 5564

10 1432-33 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE

Konstruksjon:
Innv: Glatt sort olje- og bensinbestandig  
 NBR gummi 
Utv: Glatt sort gummi god mot slitasje, olje og 
 bensin. Varme-, vær-, og ozonbestandig. 
Innlegg: Tekstil og stålspiral 
Sikkerhetsfaktor:1:4 
Temperatur: -35°C – +80°C 
Utførelse: Vevviklet sort
Anvendelse/Egenskaper 
Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fri-
tidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent 
innstallert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 3/4” – 60mm  
Slangeklemme: 5565 / 5566

1045-01 HYDROSCAND T7011

Konstruksjon:
Innv: Polyester elastomer 
Utv: Oljebestandig Polyuretan 
Innlegg: Polyester 
Sikkerhetsfaktor:1:4 
Temperatur: -40°C – +100°C NB luft og vann  
 maks +70°C 
Utførelse: Sort glatt , priklet
Anvendelse/Egenskaper for marine applikasjoner 
Denne hydraulikkslangen er meget godt egnet til hydrau-
likkstyring tilt, trim etc. Polyester innv. gjør at slangen er 
fleksibel for montering i trange områder.

Dimensjoner: 1/8” – 1” 
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Toalettømming

Toalettømming, sug

Ventilasjon, toalettank

Drivstoffslange

Propanslange

Påfylling 
drivstoff Kjølevannslange
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Avløpsslangevask
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ferskvann
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Drivstoff 
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KOBLINGER OG SLANGEKLEMMER
Å montere og anvende rette komponenter til 
slanger i marine miljøer er en selvfølge! Pass-
form, utførelse materialvalg påvirker drifts-
sikkerheten betraktelig. Også behandling av 
produktene under montering er viktig!

Hydroscand kan tilby deg rett produkt og gir 
monteringstips slik at slangevalget blir så  
sikkert som mulig.

MARINE SMØREMIDLER
I Hydroscands butikker finner du også egnede 
smøremidler for marine applikasjoner, et enkelt 
og selvfølgelig valg for driftssikkerheten. 
Besøk oss gjerne og finn mange andre produk-
ter, som passer og oppfyller dine krav og behov.

SORTIMENT AV BÅTSLANGER
Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponen-
ter i en desentralisert og kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen den-
ne bransjen og arbeider med mange produsenter og distributører innen marinesektoren. 
Vi håper du finner løsningen for dine behov i denne brosjyren og hilser deg velkommen til 
våre butikker der du vil finne et bredt spekter av produkter.

Drivstoffsystemet på båten har i dag en mengde krav 
å oppfylle. Brannsikkerheten, permabilitet og arbeids-
trykk er viktige detaljer som våre slanger klarer i.h.h.t. 
de internasjonale reglene. Hydroscand har også mu-
ligheten  med et stort utvalg av ulike koblinger, å gjøre 
sikre monteringer på drivstoffslangene, og dermed 
øke driftssikkerheten ytterligere.

Avgassystemet på båten skal også oppfylle krav 
i.h.h.t. de internasjonale standardene. Hydroscands 
eksosslanger møter disse kravene, og er også brann-
klassifisert. Slangenes konstruksjon gir en meget god 
fleksibilitet for bruk i trange områder. En anbefaling er 
å alltid anvende to slangeklemmer i hver ende for å få 
en sikker tilkobling.

Et tett system for toalettet er en forutsetning for et bra 
miljø i båten. Kravet er bl.a. at slangen skal være  
diffusjonstett. Hydroscands sanitærslange er derfor  
produsert i en spesiell gummi som minsker lukt. En 
god fleksibilitet gjør det lett å dra slangen gjennom 
båtens trange områder.

Det er viktig at slangene i ferskvannsystemet ikke 
avgir smak og forandrer kvalitet på vannet. Hydros-
cand kan tilby et bredt sortiment av ulike slanger etter 
dine ønsker, alt fra undertrykk med stor fleksibilitet til 
slanger som indikerer kaldt- og varmtvann. 

Å styre og håndtere båten på et mykt og sikkert sett, 
er en selvfølge. Hydroscand tilbyr en meget god  
løsning på kravet rundt slangen og koblingene. Vårt 
brede sortiment og store kunnskap i slangemonte-
ring, gjør at vi kan produsere driftssikre ledninger.

DRIVSTOFF

AVGASS

TOALETT

FERSKVANN

STYRING, TILT- OG TRIMFUNKSJONER
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Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med over 
45.000 artikler totalt. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører 
vi alle typer av slangekuplinger, adaptors, snittringsarmatur, kragekuplinger, 
ORFS-kuplinger, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også 
fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør.

MARKEDETS
BREDESTE SORTIMENT

https://www.facebook.com/Hydroscand
https://www.linkedin.com/company/hydroscand-as
https://www.instagram.com/hydroscandnorge/?hl=nb

