
UM OLHAR PRÓXIMO NA QUALIDADE

MANGUEIRAS 
PARA POSTOS 



Mangueiras e bicos são os componentes mais usados em uma 
bomba.

Mangueiras de qualidade comprovadamente reduzem os custos de 
serviço e facilitam o uso. As mangueiras ELAFLEX têm um benefício 
de "custo total de propriedade" ao longo dos anos devido a uma vida 
útil superior comprovada. Não é incomum atingir uma vida útil média 
de mais de dez anos, mesmo quando usado em postos de gasolina de 
desempenho extremamente alto, como rodovias e supermercados. É 
por isso que vivemos nossa filosofia de "Qualidade além dos 
padrões".

Danos na tampa da mangueira causados por raios ultravioleta após 
um curto uso, endurecimento, rachaduras devido ao clima, 
delaminação, dobras, perda de continuidade elétrica - esses 
problemas não ocorrem com mangueiras ELAFLEX quando instaladas 
corretamente e regularmente verificadas. Mesmo sob condições 
operacionais adversas e mau uso por parte dos clientes, a mangueira 
ELAFLEX dura mais e mantém sua boa aparência.
A longevidade das mangueiras Slimline junto com sua flexibilidade, 
mesmo em baixas temperaturas, é comprovada. Graças aos 
compostos de borracha de alta tecnologia, reforços têxteis trançados 
e fabricação de última geração "Made in Germany" da ContiTech, 
nossas mangueiras para postos de gasolina são perfeitamente 
adequadas para sistemas de retração de mangueiras de MDP, bem 
como para todos os tipos de bombas.

QUALIDADE, CURVIDADE E 
FLEXIBILIDADE A CADA 
MOMENTO.
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MANGUEIRAS SLIMLINE:  
O que os torna diferentes?

VANTAGEM

Para todos os tipos de combustíveis:
As mangueiras Slimline são adequadas para 
gasolina e diesel, com teor de etanol até E85 e 
teor de biodiesel até B30. Tipos especiais 
disponíveis, p. exemplo, para 100% Biodiesel, 
solução de ureia e Autogas GLP.

Para os requisitos mais elevados: tipos 
opcionais sem enxofre e sem permeabilidade.

Para todas as zonas climáticas: Temperatura 
padrão e baixa temperatura (até -40 ° C).

Para todos os tipos de bombas: Devido à 
excelente flexibilidade e qualidade de 
deslizamento da tampa, ela também é muito 
adequada para MPD com sistemas de retração 
de mangueiras.
Durabilidade: Alta resistência à abrasão e à luz 
ultravioleta, resistente a dobras, boa adesão da 
camada.

Produção de mangueiras de alta tecnologia: 
as mangueiras precisam de manufatura de 
mandril com baixas tolerâncias, tranças têxteis 
para extrema flexibilidade e bom manuseio, 
processo de vulcanização ecologicamente 
correto em uma capa de plástico (reciclado).

Menor 'Custo total de propriedade':
A vida útil superior das mangueiras Slimline 
resulta nos menores custos operacionais gerais.
Foco no cliente:
Prazos de entrega curtos devido a estoques 
substanciais, serviço técnico com 
aconselhamento profissional e documentação, 
certificado de acordo com a Diretiva Europeia 
de Equipamentos de Pressão, suporte 
internacional no local da Elaflex e parceiros de 
distribuição.
Em conformidade com os padrões: 
Está em conformidade com os padrões EN 
1360, EN 13483 e EN 1762, certificado por 
organismos autorizados independentes e 
apoiado por auditorias regulares. Outros 
padrões internacionais para mangueiras de 
dispensação também são atendidos, por 
exemplo. AS / NZ e INMETRO.
Marcação de mangueiras permanente e 
legível, que ao mesmo tempo não perturba a 
imagem geral da esplanada.
Marketing:  
Variedade de cores para se adaptar à sua 
marca. O encaixe ideal da mangueira e dos 
acoplamentos é garantido.
Experiência de know-how desde 1923.

PRODUÇÃO 

Aparência e 

Comportamento  

Premium

 Made in Germany.



OBRIGADO 
PELA COR.

Todas as mangueiras Slimline, coloridas ou pretas, 
são fabricadas em um mandril, com duas tranças 
têxteis, em um processo de vulcanização 
ecologicamente correto com marcação contínua e 
permanente.

Devido à mesma aparência das mangueiras 
Slimline coloridas e pretas, as combinações de 
cores fazem sentido para enfatizar diferentes tipos 
de combustível e combustíveis premium. Um bom 
motivo para colorir as bombas de gasolina e ajudar 
os motoristas a reduzir erros de abastecimento no 
posto.

Mangueiras Slimline  DN 16 + 21

MANGUEIRA   + 
ACOPLAMENTO
MANGUEIRA 
MONTADA
Somente quando as mangueiras forem combinadas com os 
encaixes apropriados do material correto o conjunto da mangueira 
fará uma conexão segura entre a bomba e o bico.

Uma ampla variedade de acoplamentos de mangueira tipo ferrolho 
(reutilizáveis ou NR) está disponível, bem como luvas anti-torção e 
coloridas. Geralmente, nossos funcionários experientes realizam a 
montagem e os testes documentados. A pedido, a automontagem é 
possível.
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Informações detalhadas sobre 
mangueiras de distribuição 

Slimline
www.elaflex.com.ar/

dokumente/download/
Catalogue/

CatPage_Gruppe_Section5.pdf

ELAFLEX Brasil EIRELI
Avenida Brigadeiro Luis Antonio Nº 300 8º andar sala 82 São 
Paulo – Brasil CEP 01318-903

Tel. +55 11 4153-2171

E-Mail:    vendas.brasil@elaflex.com.ar
Internet: www.elaflex.com.ar/pt

use nosso configurador online 

para sua consulta:

hoseconfigurator.elaflex.com.ar/ 

http://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage111a_111b_111c.pdf
www.elaflex.com.ar/pt
https://hoseconfigurator.elaflex.com.ar/
https://elaflex.com.ar/dokumente/download/Catalogue/CatPage_Gruppe_Section5.pdf



