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Soustavným testováním a vylepšováním rozšířila společnost 

Gates schopnosti a možnosti použití produktů MegaSys®. 

Zlepšil se vzhled i výkon tohoto produktu. Jedinečné vlastnosti 

byly shrnuty v nové 8stránkové brožuře, tištěné na křídovém 

papíře, která obsahuje popis celého programu hydraulických 

hadic Gates Megasys®, včetně popisu vlastností a přínosů 

správné kombinace koncovek a hadic.  

 

Řada Megasys® pokrývá nejširší spektrum aplikací v oblastech 

stavebního, zemědělského, zpracovatelského a 

specializovaného průmyslu a zahrnuje tlaková vedení 

21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa a 42,0 MPa  

 

Konstantní hodnoty tlaku hydraulických hadic Megasys® 

zjednodušují výběr hadice. V uživatelsky přívětivé brožuře je 

uvedena matice pro výběr a srovnání poloměrů ohybu . Graf 

pro výběr také umožňuje okamžitý spolehlivý výběr hadice. 

Pokud hledáte hadici pro určitý tlak, graf vám ukáže správnou 

hadici, odpovídající požadovanému tlaku a rozměru.  

 

Některá nejnovější vylepšení, která jsou v brožuře uvedená, 

jsou: 

 Poloměr ohybu až 40 % pro 1- a 2opletové MxK 

hadice a 4- a 6opletové hadice EFGxK; 

 Rozšíření naší řady o nové hadice 32EFG6K a 

koncovky GlobalSpiral Maximum™ (GSM); 

 Řada, která je bezořezová až do 2" a 420 bar; 

 Úplná řada koncovek Full-Torque Nut™, jako nejlepší 

záruka naprosto těsných spojů; 

 Zvýšené provozní tlaky; 

 

Tato brožura je k dostání v češtině (E16/50157) a dalších 

jazycích. 
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Chcete-li získat další tiskové informace, kontaktujte:  

Patricia Vauzelle 

pv@gates.com  

+ 49 241 5108 268 

 

 

 
Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, 

která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, 

které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací. Naše produkty a 

služby pomáhají zákazníkům v pěti klíčových segmentech trhu: energie/průzkum/těžba, 

infrastruktura a zemědělství, doprava, automobilový průmysl, zpracovatelský a 

specializovaný průmysl. Gates je přední konstrukční společnost, která se opírá o 

výzkum a vývoj. Neustále se snaží zdokonalovat obor zabývající se přenosem pohybu 

vyvíjením bezpečných pokrokových produktů, služeb, systémů a řešení. Rovněž 

pěstuje dlouhodobé vztahy se zákazníky a zaměstnanci. Společnost Gates má sídlo v 

Denveru ve státě Colorado a zaměstnává více než 14 000 lidí na 106 místech ve 30 

zemích.  

Pokud vás něco posouvá vpřed, je velká pravděpodobnost, že na tom má svůj podíl 

společnost Gates.    

Gates. Powering Progress™. 
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