
TERGO bensin- & oljeslangar omfattar dels SYNTETISK GUMMISLANG, dels TERGOFLEX kompositslang
och är avsedda för hantering av bensin- och oljeprodukter inom en mängd olika användningsområden

Tergo Bensin- & Oljeslangar är framtagna för att möta dagens krav på säkra transporter av
petroleumprodukter  och samtidigt vara så lätta och flexibla ur arbetsmiljösynpunkt som möjligt. Detta
betyder att våra slangar ständigt utvecklas för att möta marknadens krav. 
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Kompositslang med in- och utvändig stålspiral för
lossning och lastning av fartyg av mineraloljeprodukter
och en mängd olika lösningsmedel. DN 80-250.
Levereras monterade med kopplingar och försedda
med certifikat.

BUNKERSLANG
ON SHORE HOSE

Kompositslang med in- och utvändig spiral för tankbilar,
järnvägsvagnar, industribruk etc. Extremt lätta och
flexibla slangar som förutom bensin- och oljeprodukter
även är lämpliga för hantering av en mängd olika
lösningsmedel. DN 40-100.
Levereras monterade med kopplingar och på begäran
med certifikat.

TANKVAGNSLANG
TANKER HOSE

Composite Hose

Slangar bestående av in- och utvändig
spiral samt däremellan väv och filmer av
plast som gör slangen mycket lätthanterlig
och köldflexibel.

TERGOFLEXSLANG

Syntetiska gummislangar för flygbränsle tillverkade
enligt BS 3158:1985 och API 1529:1985. DN 20-100
Levereras monterade med kopplingar eller som  
metervara och på begäran med certifikat.

FLYGTANKSLANG
AIRCRAFT REFUELLING HOSE

Specialdesignade slangar för invändig rengöring av
tankar. DN 40-50.
Levereras monterade med kopplingar eller som  
metervara och på begäran med certifikat.

TANKRENGÖRINGSSLANG
TANKCLEANING

Syntetiska gummislangar för lastning och lossning av
råolja och mineraloljeprodukter, sk "ship-to-shore"
hantering. DN100-300.
Levereras monterade med kopplingar och försedda
med certifikat.

BUNKERSLANG
ON SHORE HOSE

Syntetiska gummislangar med eller utan stålspiral för
tankbilar, järnvägsvagnar, olje- & bensindepåer,
industribruk etc, i mycket smidig, lätthanterlig och
köldflexibel kvalitet. DN 38-100.
Levereras monterade med kopplingar eller som  
metervara och på begäran med certifikat.

TANKVAGNSLANG
TANKER HOSE

Syntetiska gummislangar för bensinpumpar och
industribruk i mycket  smidig, lätthanterlig och
köldflexibel kvalitet. DN 15-32
Levereras monterade med kopplingar eller som  
metervara.

BENSINPUMPSLANG
PETROL PUMP HOSE

Smidiga gummislangar för olika
applikationer. Dimensioner 50-305mm inv.
PN 10-25

SYNTETISK GUMMISLANG
Synthetic Rubber Hose

BENSIN- & OLJESLANG
Petroleum- & Oil hoses


