
Индустриални маркучи и аксесоари 

ИНДУСТРИАЛНИ МАРКУЧИ ЗА 
ШИРОК ОБХВАТ ОТПРИЛОЖЕНИЯ 



Индустриални маркучи, отвеждащи системи и аксесоари 

Високо абразивоустойчиви полиуретанови маркучи 

AIRDUC®, BARDUC®, CP, PROTAPE®

    Маркучи за дървообработващата промишленост 

TIMBERDUC®

    PVC, PE, EVA и PUR климатични, вентилационни, димоотвеждащи маркучи 

AIRDUC®, CP, EVA, PROTAPE®, SuperFlex

Изцяло пластмасови маркучи 

PVC BARDUC® и NORPLAST® BARDUC®, NORPLAST®

Метални маркучи 
охладителни и метализирани маркучи 

Маркучи за горещ въздух високотемпературни маркучи (-200 .. +1.100 °C) 

AIRDUC®, CP, NEO, PROTAPE®, SIL

 Маркучи за изпускателни газове 

CP, PROTAPE®

Огнеустойчиви маркучи за автомобилната индустрия 

AIRDUC®, PROTAPE®

Маркучи за въздух под налягане, пневматични маркучи - с и без вложка 

NORFLEX®

Аксесоари, скоби, свързващи елементи 
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Означения и маркировка 

Pre-PUR®: е специална полиуретанова смес за 

широк асортимент от предлаганите маркучи, която 

ги отличава от множеството предлагани продукти 

поради следните предимства: 

■ Увеличена якост на материала
■ Висока абразивоустойчивост 
■ Подобрена химическа устойчивост 
■ По-високи точки на размекване
■ Подобрена топлинна устойчивост 
■ Подобрена гъвкавост при ниски температури

Абразивоустойчивост 

Маркучите  от  СЕНИ  с  този  знак  са  специално 

проектирани да транспортират  силно абразивни 

флуиди   при   запазване   на   дълъг   живот   на 

употреба. Прецизната конструкция позволява 

оптимално подсилване и якост.     

Специфичните      материали,      подбрани      да 

осигуряват  превъзходна якост на  материала и 

абразивоустойчивост 

Защита от смачкване 

Маркучите с този символ са способни да издържат 

на смачкване при пълно преминаване с превозно 

средство върху тях или настъпване. 

Гладка повърхност на вътрешността 

Маркучите,  носещи  този  символ  притежават 

оптимални  свойства  на  потока  и  предлагат 

следните предимства: 
- Много високи нива на трансфер 
- Ниска   загуба   на   налягане   и   занижени 

оперативни разходи 
- По-щадящ     транспорт     на     чувствителни 

флуиди 
- По-ниско     износване     и     по-дълъг     живот 

вследствие на това. 

AS 

EL 

+ 15% 

Антистатично и електропроводими маркучи: 

Съгласно новата ATEX директива за възпламеними 

насипни материали трябва да се ползват маркучи 

със  стена  с  разреждащ  капацитет  (антистатични 

<109 W) или маркучи с електропроводима стена(<103 

W до <106 W) . 

Специална адхезия на спиралата: 

Маркучите произведени чрез нашия специален 

многоетапен процес на адхезия са маркирани с този 

символ. Извънредно удължения период на 

използване реализиран чрез тези продукти, дори 

когато са подложени на жестоки условия, остава 

непостижим по друг начин. 

Изрязване на парчета: 

СЕНИ предоставя отлична услуга на клиентите 

си, която включва  изрязване на  парчета от 

маркучи, които са на склад. Това значително 

предимство може да бъде получено срещу малка 

такса, така че дължината да е технически 

необходимата, а цената да е икономически 

подходяща за Вашите нужди. 

Флуид: 

С нашата нова икона „флуид“ можете да изберете 

правилния маркуч за всяко приложение с един 

поглед. Тази икона Ви позволява да различите 

различните типове флуиди като изпарения, 

течности, прах или твърди абразивни вещества. 

Това ново означение помага на клиентите да 

изберат лесно правилния маркуч за тяхната 

система или приложение. 

FLAME 

RETARD 

Висока гъвкавост: Този символ се използва за 

маркучи, които се нуждая от минимално усилие 

за огъване 

Микробоустойчив: 

не всички пластмаси издържат на бактерии и 

микроби. Това е критичен елемент за подобрен 

контакт с почва, органични субстанции, тежки 

замърсявания в условия, подходящи за растеж на 

микроби. Химическата структура  на материала е 

модифицирана за устойчивост към микробни атаки 

Досег с храни 

Маркучите с този символ притежават национални 

или международни одобрения и сертификати за 

съответствие, които  им позволяват  да  бъдат 

използвани в приложения в досег с храни 

Огнеустойчив: 

Маркучите с този символ имат едно или повече 

национални или международни одобрения, 

класифициращи ги като огнеустойчиви или 

самоизгасящи се. 

Частично оцветени: 

Благодарение на патентования ни производствен 

метод, прозрачните маркучи могат да бъдат 

произведени с цветна лента около спиралата в 

определен цвят. Подсилете пазарните си позиции 

чрез ползване на вашите фирмени цветове. 

Изпарения: 

Тези маркучи са подходящи за дим 

и въздух 

Течности: 

тези маркучи са подходящи за 

пренос на течности 

Прах: 

Този маркуч е подходящ за пренос 

на прах и прахообразни вещества. 

Абразивни вещества: 

Тези маркучи са подходящи за 

транспортиране на абразивни вещества, 

като зърно, талаш, стърготини. 
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Високо абразивоустойчиви полиуретанови всмукателни и транспортни 
маркучи 

PROTAPE® PUR 335 MHF Плосък тип 

Абразивоустойчив маркуч за специална употреба 

Плосък маркуч без армировка, виброустойчив, висока 
гъвкавост, гладка вътрешност, одобрение FDA 

Приложения: хранителна индустрия, фармацевтична 
индустрия, (FDA, EU guideline): предназначен за храни, 
лекарства; смесващи, сушилни, пакетиращи машини, 
пълнене и изпразване на чували, мелници, сита, 
пълначни, вибросита, гофри, компенсатори. 

Характеристики: виброустойчив, абразивоустойчив: 
оптимизирани характеристики на потока, полиуретанът е в 
съответствие с FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, EC 
директива 2002/72/EC включително допълнение 
2008/39/EC and 975/2009, Немска директива XXXIX BfR; 
без вкус и  мирис, бактериално и хидролизно-устойчив, 
добра устойчивост към масла, бензин и химикали 

Температурен диапазон: -40°C to 90° C; краткотрайно до 125°C 

Дизайн, Материал: патентован PROTAPE® лентов маркуч; стени: специален 

висококачествен ether-polyurethane (Pre-PUR®); дебелина на стената – прибл. 0.04 in 

Аксесоари: 208, 211, 270-271 

PROTAPE® PUR 301 AS 

Абразивоустойчив и антистатичен всмукателен и 
нагнетателен маркуч; PUR <109 W, супер лек, висока 
гъвкавост и компресиране до 3:1 

Приложения: За всмукателни ръкави, екстрактори, 
обезпрашаващи системи, филтърни системи, фиксирани и 
подвижни, химическа индустрия: екстракция на химически 
изпарения, реверсивни системи за изпарения, екстракция 
на изпарения от боя, екстракция на вапоризирани 
вещества, екстракция на стърготини (DIN4102-B1): и талаш 
при производство на мебели и дъскорезници, 
дървообработваща промишленост, дървообработващи 
машини, машини за рязане с цифрово управление, CNC, 
вентилационни системи за автобуси и специални МПС, 
каравани, ремаркета, кемпери, лодки, кораби, яхтени 
вентилации и др.; Машини за производство на 
полупроводници и фина електроника, гофри, 
компенсатори и др. 

Характеристики: Отлично съотношение – цена-
представяне (патентован процесен маркуч за отвеждане 
на флуиди) 

Температурен диапазон: -40°C to 90° C; краткотрайно до 125°C 
 

Дизайн, Материал: патентован PROTAPE® маркуч; спирала, вградена в стената; стена 
– перманентно   антистатична,   изработена   от   висококачествен   ester-polyurethane 
(Pre-PUR®); дебелина на стената 0.016 in 

 

Аксесоари: 212, 217, 213, 223, 270-271 
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Високо абразивоустойчиви полиуретанови всмукателни и транспортни 
маркучи 

PROTAPE® PUR 330 MHF 

Абразивоустойчив, всмукателен и нагнетателен маркуч; 
супер лек и армиран, висока гъвкавост и компресиране 
до 3:1 

Приложения: Хранителна индустрия, фармацевтична 
индустрия, (FDA, EU директиви): медицинска апаратура и 
технологии, здравеопазване, предназначен за храни, 
лекарства; смесващи инсталации, сушилни, пакетиращи 
машини, за пълнене и изпразване на чували, мелници, 
сита, пълначни инсталации, вибросита, гофри, 
компенсатори 

За всмукателни ръкави, екстрактори, обезпрашаващи 
системи, филтърни системи, фиксирани и подвижни, 
химическа индустрия: екстракция на химически изпарения, 
реверсивни системи за изпарения, екстракция на 
изпарения от боя, екстракция на вапоризирани вещества, 
екстракция на стърготини (DIN4102-B1): и талаш при 
производство на мебели и дъскорезници, 
дървообработваща промишленост, дървообработващи 
машини, машини за рязане с цифрово управление, CNC, 
вентилационни системи за  автобуси  и специални МПС, 
каравани, ремаркета, кемпери, лодки, кораби, яхтени 
вентилации и др.; Машини за производство на 
полупроводници  и фина електроника, гофри, 
компенсатори и др. 

Характеристики: абразивоустойчив, оптимизирани свойства на потока, полиуретанът е в 
съответствие с FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, EC директива 2002/72/EC включително 
допълнение 2008/39/EC and 975/2009, Немска директива XXXIX BfR; без вкус и мирис, 
бактериално и хидролизно-устойчив, добра устойчивост към масла, бензин и химикали. 

Температурен диапазон: -40°C to 90° C; краткотрайно до 125°C 

Дизайн, Материал: патентован PROTAPE® лентов маркуч;  стени:  вградена метална 
спирала в стенат, специален висококачествен ether-polyurethane (Pre-PUR®); дебелина на 
стената – прибл. 0.025 in 

Аксесоари: 212, 21 7, 213, 223, 270-271 

PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS 

Абразиво-устойчив и  антистатичен  всмукателен и 
нагнетателен маркуч; PUR <109 W, с неръждаема спирала, 
супер лек, висока гъвкавост и компресиране до 3:1 

Приложения: хранителна индустрия, фармацевтична 
индустрия (FDA, EU директиви): за пренос на храни и 
лекарства; фармацевтични миксери, сушилни, пакетиращи 
машини,   пълнене   и   изпразване   на   чували,   мелници, 

Температурен диапазон: -40°C to 90° C; краткотрайно до 125°C 

Дизайн, материал: патентован PROTAPE® лентов маркуч; стени: вградена метална 
спирала в стенат, специален висококачествен ether-polyurethane (Pre-PUR®); дебелина на 
стената – прибл. 0.025 in 

 
Аксесоари: 212, 21 7, 213, 223, 270-271 

Характеристики: перманентно антистатична стена <109 W 

абразивоустойчивост, оптимизирани свойства на; 
полиуретанът е в съответствие с FDA 21 CFR 177.2600 и 
178.2010, EC директива 2002/72/EC вкл. 2008/39/EC и 
975/2009,  Немска  директива  XXXIX  BfR  за  полиуретан. 
Одобрен без добавки от независима тестова лаборатория 
за целия  маркуч, съгласно EU Директива  2002/72/EU 
включително Directives 975/2009 и Regulation Nr. 10/2011;. 
Добавките за безопасност за употреба с храни са в 
съответствие с EU директива 2002/72/EU вкл. 
2007/72/EU;без мирис и вкус, микробно и хидролизно 
устойчив, добра устойчивост на масла, бензин и химикали. 
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Високо абразивоустойчиви полиуретанови всмукателни и транспортни 
маркучи 

AIRDUC® PUR 350 MHF-AS 

Абразиво-устойчив и антистатичен всмукателен и нагнетателен 

маркуч; PUR <109 W, супер лек, гладки вътрешни стени 

Приложения: хранителна индустрия, фармацевтична индустрия, за 
пренос на храни и лекарства; фармацевтични миксери, сушилни, 

пакетиращи машини, пълнене и изпразване на чували, мелници, 

екстракционни ръкави, смесващи инсталации, сушилни, мелници, 

сита, пълначни инсталации, вибросита, гофри, компенсатори, за 

извличане на изпарения под формата на мъгла в химическата 

промишленост, обезпрашителни инсталации за дървени стърготини 

(DIN4102-B1), в дървообработването, паркетообработващи машини 

филтърни системи, екстракция, производство на електроника, 

хартиена промишленост, отпадъчни води, бластиране, общински 

машини за косене, почистване,  подопочистване и др. 

Свойства: перманентно антистатична стена <109 W ; високо 

абразивоустойчив; оптимизирани свойства на потока; стена, 
подходяща за хранителна употреба, в съответствие с: FDA 21 CFR 

177.2600 и 178.2010; микробно и хидролизно устойчив; добра 

устойчивост към масло, бензин, химикали; спиралата може да 

бъде заземена. 

Температурен диапазон: -40°C до 90° C; краткотрайно до 125°C 

Дизайн,   материал:   AIRDUC®   профилен   маркуч;   спирала, 

вградена     в     стената;     перманентно     антистатична     стена, 

висококачествен   ether-polyurethane   (Pre-PUR®),   дебелина   на 

стената 0.03 in 

PROTAPE® PUR 327 MEMORY 

Абразивоустойчив и микробо-устойчив, хидролизно устойчив, 

всмукателен и транспортен маркуч; устойчив на смачкване 

Приложения: летищни, самолетни, железопътни превозни средства, 

влакове,лодки, кораби: за тоалетни;  отстраняване на стърготини и 

талаш (DIN4102-B1): , производство на мебели, дъскорезници, 

дървообработващи машини, машини за шлайфане на паркети, 

общински почистващи машини, малки машини за почистване, машини 

за косене и събиране на листа и др. 

Свойства: устойчивост на смачкване; висока абразивоустойчивост; 

оптимизирани свойства на потока; полиуретанът е в съответствие с: 

FDA   21   CFR   177.2600   и   178.2010,   EC   директива   2002/72/EC 

вкл.добавка 2008/39/EC и 975/2009, German guideline XXXIX BfR 

polyurethane; микробно и хидролизно устойчив; добра устойчивост 

към масло, бензин, химикали; 

Температурен диапазон: -40°C to 90° C; краткотрайно до 125°C 

Дизайн,   материал:   патентован   PROTAPE®   маркуч;   специален 

пластмасов профил, поддържащ спиралата; стена: висококачествен 

ether-polyurethane (Pre-PUR®), дебелина на стената 0.035 in 

Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 
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I.D. O.D. Rec. operating limits Bending Weight Stock Lengths Order No. 

Vacuum Radius 

mm mm bar mm kg/m m 

50 58 0,240 58 0,240 5 10 531-0050-0000 
60 68 0,190 68 0,340 5 10 531-0060-0000 

65 73 0,170 73 0,360 5 10 531-0065-0000 

70 78 0,140 78 0,390 5 10 531-0070-0000 

75 83 0,130 83 0,410 5 10 531-0075-0000 

80 88 0,120 88 0,440 5 10 531-0080-0000 

90 98 0,105 98 0,490 5 10 531-0090-0000 

100 108 0,080 108 0,520 5 10 531-0100-0000 

110 118 0,075 118 0,570 5 10 531-0110-0000 

120 128 0,070 128 0,620 5 10 531-0120-0000 

125 133 0,055 133 0,640 5 10 531-0125-0000 

140 148 0,050 148 0,720 5 10 531-0140-0000 

150 158 0,050 158 0,770 5 10 531-0150-0000 

160 168 0,045 168 0,820 5 10 531-0160-0000 

180 188 0,035 188 0,920 5 10 531-0180-0000 

200 208 0,035 208 1,040 5 10 531-0200-0000 

250 258 0,015 258 1,300 5 10 531-0250-0000 

300 309 0,010 309 1,730 5 10 531-0300-0000 

315 324 0,010 324 1,820 5 10 531-0315-0000 

350 359 0,009 359 2,010 5 10 531-0350-0000 

400 409 0,007 409 2,300 5 10 531-0400-0000 

Аксесоари: 13.1.0, 13.6.0, 13.7.0, 13.14.0, 13.18.0 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 

Негорими полиуретанови маркучи за дървообработващата промишленост 

TIMBERDUC® PUR 531 SE Супер лек, високо гъвкав и компресируем до 4:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C до +90 °C 

TIMBERDUC® PUR 531 SE FLAME 

Abr. Flex        Ether       RETARD 

PVC 
FREE 

1             3 

2 

Негорим всмукателен и нагнетателен маркуч за 
дървообработващата промишленост; супер лек, високо 
гъвкав и компресируем до 4:1  

Приложения: за всмукване на дървен талаш, стърготини и 
чипс от дървообработващи машини, за абразивни вещества 
като прах, фибри и др. 

Свойства: отговаря на изискванията за безопасност на 
Немската дървопреработвателна асоциация; 
абразивоустойчив; микробно и хидролизно устойчив; добра 
устойчивост на химикали; негоримост по: UL94-HB, DIN 4102-
B1; съгласно немския TRBS 2153 (стар BGR 132), спиралата 
може да бъде заземена. 

Температурен диапазон: -40 °C до прибл. +90 °C ; 
краткосрочно до +125 °C . 

Дизайн, Материал: PROTAPE® лентов маркуч; пружинна спирала, вградена 
в стената; екструдирана лента; стена: специален полиуретан, устойчив на 
агресивни дървесни типове и смоли с огнезабавяща добавка (Pre-PUR®); 
дебелина на стената прибл. 0.4  
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I.D. 

mm 

O.D. 

mm 

Rec. operating limits 

Overpressure Vacuum 

bar bar 

Bending 

Radius 

mm 

Weight 

kg/m 

Stock Lengths 

m 

Order No. 

38 46 5,000 0,700 182 0,590 30 386-0038-0000 
40 48 5,000 0,700 195 0,620 30 386-0040-0000 

45 53 5,000 0,700 215 0,750 30 386-0045-0000 

50 59 5,000 0,700 235 0,880 30 386-0050-0000 

60 69 5,000 0,700 275 1,060 30 386-0060-0000 

63 72 5,000 0,700 290 1,130 30 386-0063-0000 

70 79 5,000 0,700 320 1,280 30 386-0070-0000 

76 85 5,000 0,700 340 1,460 30 386-0076-0000 

80 90 4,000 0,700 365 1,630 30 386-0080-0000 

90 100 4,000 0,700 420 1,940 30 386-0090-0000 

102 112 4,000 0,700 475 2,310 30 386-0102-0000 

20 26 1,000 0,250 25 0,100 10 20 385-0020-0000

25 31 1,000 0,250 30 0,130 10 20 385-0025-0000

30 36 0,900 0,250 35 0,140 10 20 385-0030-0000

32 38 0,850 0,200 35 0,160 10 20 385-0032-0000

35 41 0,800 0,200 45 0,170 10 20 385-0035-0000 

38 45 0,750 0,200 50 0,200 10 20 385-0038-0000 

40 47 0,750 0,200 60 0,210 10 20 385-0040-0000 

45 52 0,650 0,200 65 0,250 10 20 385-0045-0000 

50 58 0,500 0,200 70 0,290 10 20 385-0050-0000 

60 68 0,500 0,160 80 0,430 10 20 385-0060-0000 

63 71 0,450 0,160 80 0,460 10 20 385-0063-0000 

70 79 0,400 0,160 95 0,500 10 20 385-0070-0000 

76 85 0,400 0,160 100 0,550 10 20 385-0076-0000 

80 89 0,350 0,160 110 0,590 10 20 385-0080-0000 

90 100 0,300 0,140 125 0,670 10 20 385-0090-0000 

100 110 0,280 0,130 140 0,750 10 20 385-0100-0000 

125 136 0,250 0,100 170 1,100 10 20 385-0125-0000 

150 162 0,180 0,080 200 1,500 10 20 385-0150-0000 

Изцяло пластмасови всмукателно-нагнетателни маркучи 

NORPLAST® PUR 385 

NORPLAST®  PUR-CU 386 

NORPLAST® PUR 385 
Abr. 

FREE OF 
1 

I.D. O.D. Rec. operating limits Bending 

Overpressure Vacuum Radius 

Weight Stock Lengths Order No. 

PHTHALAT 
2 

mm mm bar bar mm kg/m m 

Абразивоустойчив всмукателен и транспортен 
маркуч; лек, с гладка вътрешност 

Приложения: за абразивни вещества като прах, фибри, 
чипс и гранули, за газообразни и течни флуиди, за 
обезпрашаване, индустриални почистващи системи, 
всмукване на хартия и текстилни влакна 

Свойства: абразивоустойчив; без phthalat; добра устойчивост 
на химикали. 

Температурендиапазон: -20 °C до +70 °C прибл..; краткосрочно 
до +80 °C. 

Дизайн, материал: NORPLAST® изцяло пластмасов; твърда пластмасова 
спирала, вградена в стената; спирала: твърд PVC; гладка вътрешност; стена: 
полиуретан 

Аксесоари: 13.3.0, 13.14.0, 13.18.0 

NORPLAST® PUR-CU 386 Abr. 

FREE OF 

1 3 

PHTHALAT 
2 

Абразивоустойчив всмукателен и транспортен маркуч; 
тежък, с гладка вътрешност, заземителна спирала 

Приложения:За високи дебити на абразивни вещества като 
прах, фибри, чипс и гранули, за газообразни и течни флуиди, 
за обезпрашаване, индустриални почистващи системи, 
печатащи машини, компресори и др. 

Свойства: абразивоустойчив вътрешен слой; завишена устойчивост на 
налягане и вакуум; висока аксиална якост; добра устойчивост на химикали, със 
заземителна спирала 

Температурен диапазон: -20 °C до +70 °C прибл..; краткосрочно до +80 °C. 

Дизайн, Материал: NORPLAST® изцяло пластмасов; твърда пластмасова 
спирала, вградена в стената,спирала; твърд PVC; гладка вътрешност; стена: 
вътрешен полиуретанов слой, външен слой - мек PVC; метална заземителна жица. 

Аксесоари: 13.4.0, 13.18.0 "СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 Тел./факс: 052 /9698 606 

industry@senyltd.com www.senyltd.com 
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I.D. 

mm 

O.D. 

mm 

Rec. operating

Overpressure 

bar 

limits 

Vacuum 

bar 

Bending 

Radius 

mm 

Weight 

kg/m 

Stock Lengths 

m 

Order No. 

32 40 5,500 1,000 160 0,450 10 382-0032-0000 
38 46 5,500 1,000 190 0,590 10 382-0038-0000 

40 48 5,500 1,000 200 0,650 10 382-0040-0000 
50 58 5,000 1,000 250 0,960 10 382-0050-0000 

60 68 5,000 1,000 300 1,120 10 382-0060-0000 
65 73 5,000 1,000 325 1,210 10 382-0065-0000 

70 78 5,000 1,000 350 1,290 10 382-0070-0000 
76 84 5,000 1,000 380 1,410 10 382-0076-0000 

80 88 4,000 0,900 400 1,460 10 382-0080-0000 
100 110 4,000 0,800 550 1,800 10 382-0100-0000 

Специални маркучи за хранителната промишленост 

BARDUC® PUR-INOX 382 MHF 
Abr. Ether FOOD 

PVC 
FREE 

1 3 

2 

Абразивоустойчив всмукателен и транспортен 
маркуч (FDA); Супер тежък, гладка вътрешност и 
външност, вакуумно-устойчив. 
Приложения: За високи нива на дебита при екстремно 
абразивни твърди вещества като зърно, газообразни и 
течни флуиди, за силози и др. за хранителната и 
фармацевтичната промишленост; 
Свойства:     високо     абразивоустойчив,     оптимизирани 
свойства на потока, устойчив на високо налягане и 
вакуум. Добра устойчивост на компресируемост и 
смачкване; висока аксиална якост; стена с одобрение за 
употреба с храни, в съответствие с FDA 21 CFR 177.2600 и 
178.2010, EU Directive 2002/72/EC, вкл. Директиви 2008/39/EC 
and 975/2009, German guideline XXXIX BfR polyurethane; 
микробно и хидролизно устойчив; добра устойчивост на 
химикали; съгласно немската TRBS 2153 (стара BGR 132), 
спиралата може да бъде заземена. 
Температурен обхват: -40 °C до +90 °C; краткосрочно до +125 
°C 

Дизайн, материал: BARDUC® дизайн; пружинна спирала, вградена в стената;
спирала от неръждаема стомана (INOX); гладка вътрешност и външност; стена от специален 

ether-polyurethane (Pre-PUR® ); дебелина на стената 4 до 6 mm прибл., в зависимост от 
диаметъра. 

Варианти за доставка: дължина по заявка; специално оцветяване: напълно 
оцветени; специфично маркиране според изисквания на клиента; стена: 
„биопластичен“ материал, произведен от възобновяеми суровини. 

Аксесоари: 13.4.0 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 



Метални маркучи 

Метален маркуч HT 375 

Всмукателен метален маркуч 

Приложения: екстрактори, обезпрашителни системи, 
филтърни системи, маслоекстракционни системи – 
фиксирани и мобилни, високотемпературни екстракции: 
фурни, пещи, топилни, керамична индустрия, стъклена 
индустрия, производство на стомана, алуминий и др. 

Свойства: много добра топлинна устойчивост, 
абразивоустойчивост; голяма здравина, 
огнеустойчивост, отговаря на изискванията на European 
ATEX Directive 

Температурен диапазон: 400°C 

Дизайн, Материал: профилирана метална лента, 
галванизирана стомана; уплътнение: стъклена вата; 

Аксесоари: 202 - 206 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 
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Маркучи за горещ въздух, високотемпературни маркучи (-200°C до +1100°C) 

NEO 1 

Високотемпературни всмукателни и нагнетателни 
маркучи; изградени от неопрен, еднопластов, без течове, 
с висока гъвкавост до 150°С 

Приложения: производство на пластмасови изделия, горещ 
сушилен въздух за сушилни на гранулат и пластмаси; 
охлаждащ въздух в екструзионни машини; вентилации и 
отопление в автобуси, микробуси, каравани и ремаркета, 
кемпери, лодки, кораби, яхти и др. 

Свойства: много добра топлинна устойчивост, без течове, 
подсилен с влакна, много лек 

Температурен диапазон: -35°С до 135°С; краткосрочно до 
150°С 

Дизайн, Материал: пружинна спирала, лента подсилена с 
плат, стена: неопреново импрегнирана стъклена тъкан с 
подсилваща нишка 
Аксесоари: 208, 21 1, 270-271 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 
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Маркучи за горещ въздух, високотемпературни маркучи (-200°C до +1100°C)

CP HYP 450 

Високотемпературен всмукателен и нагнетателен 
маркуч; полестер импрегниран с CSM / Хипалон, супер 
лек, висока гъвкавост и степен на компресия, (до 170°С) 

Приложения: химическа индустрия, екстракция на 
химически изпарения: висока температурна екстракция, 
фурни, топилни, керамична индустрия, стъклена 
индустрия, топилни за алуминий и стомана; за 
компенсатори 

Свойства: вибрационно устойчив; много добра топлинна 
устойчивост; абразивоустойчив, защитен с външен 
клампов профил, добра устойчивост на масла, бензин, 
химикали, добра устойчивост към алкали и киселини, 
много лек 

Температурен диапазон: -40°С до 170°С 

Дизайн, материал: Клампов профил с поддържаща 
спирала от галванизирана стомана; стена: CSM / Хипалон 
импрегниран полиестерен плат 
Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 

CP VITON® 459 EC 

Електропроводим, всмукателен и нагнетателен 
маркуч; Изграден от полиестер, импрегниран с 
VITON®, супер лек и компресиращ се до 4:1; 

Приложения: химическа индустрия, екстракция на 
химически изпарения,  изпарения от  боя и др. 
компенсатори и гофри за изпарения от агресивни 
химикали. 

Свойства: абразивоустойчивост, външен клампов 
профил; добра устойчивост на масла, бензин и 
химикали 

Температурен диапазон: -20°С до 210°С 

Дизайн, материал: CP конструкция; клампов профил, 
поддържащ спирала от галванизирана стомана; стена: 
полиестерен плат, импрегниран с VITON®    
Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 
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Маркучи за горещ въздух, високотемпературни маркучи (-200°C до +1100°C)

CP PTFE-INOX 475 F 

Всмукателен и нагнетателен маркуч за хранителната и 
фармацевтичната индустрия (с FDA одобрение); 

изграден от TEFLON® / PTFE + стъклен плат+ спирала от 
неръждаема стомана; супер лек и компресиращ се до 4:1 

Приложение: хранителна индустрия, фармацевтична 
индустрия (FDA, EU директиви): за храни, лекарства: 
смесители, сушилни, пълначни машини, пълнене и 
изпразване на материали, в химическата индустрия, 
екстракция на химически изпарения, изпарения от боя и др. 
компенсатори и гофри за изпарения от агресивни химикали. 

Свойства: много добра топлинна устойчивост; защита от 
абразия чрез външен клампов профил, стена с одобрение 
за хранителната промишленост, в съответствие с: EU 
Directive 2002/72/EG (отмен. 90/128/EWG), FDA 21 CFR Part 
177.1550; без мирис и вкус, анти-залепваща, добра 
устойчивост на основи и киселини, изключително добра 
устойчивост към химикали, супер лек. 

Температурен диапазон: -150°С до 250°С; краткосрочно до 
270°С 
Дизайн, Материал: CP конструкция, клампов профил 
поддържащ спирала от изцяло неръждаема стомана INOX; 
стена от тефлон/PTFE-импрегниран стъклен плат 
Аксесоари: 212,217,213,270-271 

CP SIL 460 

Високотемпературен всмукателен и нагнетателен 
маркуч; изграден от силиконизиран стъклен плат, 
супер лек и висока гъвкавост, компресиране до 4:1 
(температурна устойчивост до 280 ° С) 

Приложения: високотемпературни екстракции: пещи, 
фурни, топилки, керамична и стъклена индустрия, топене 
на алуминий и стомана 

Свойства: много добра топлинна устойчивост; 
абразивоустойчива защита от външен клампов профил, 
супер лек и огнеустойчив съгласно DIN 4102-B1 

Температурна      устойчивост:      -70°С      до     270°С; 
Краткосрочно до 280°С 

Дизайн, Материал: CP конструкция; клампов профил, 
поддържащ спирала от галванизирана стомана; стена: 
стъклен плат, импрегниран със силикон 

Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 
"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 
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Маркучи за горещ въздух, високотемпературни маркучи (-200°C до +1100°C)

CP HiTex 480 

Високотемпературен всмукателен маркуч; супер лек, 
висока гъвкавост и компресируемост до 4:1 (до 400 С) 

Приложение: високотемпературна екстракция, фурни, 
пещи, леярни, керамична и  стъклена индустрия, 
инфрачервени отоплителни системи, газови отоплителни 
системи, горещ въздух, компенсатори 

Свойства: много добра топлинна устойчивост, 
абразивоустойчивост, реализирана чрез външен клампов 
профил, огнеустойчивост по DIN 4102-B1 

Температурен диапазон: -60°C до 400°С; краткотрайно до 
450°С 

Дизайн, Материал: CP конструкция; клампов профил, 
поддържащ спирала от галванизирана стомана; стена: 
изградена от неръждаема стоманена нишка, и специално 
импрегниран стъклен плат 

Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 

CP HiTex 481 

Високотемпературен всмукателен маркуч 

Двуслоен,    супер    лек,     висока    гъвкавост    и 
компресируемост до 4:1 (до 600 С) 

Приложения: изпускателна система за газове на превозни 
средства, отвеждане на газове на автомобили, стендове за 
тестове на мотори, измерване на емисии от изпускателни 
газове, високотемпературна екстракция, фурни, леярни, 
пещи, керамична и стъклена индустрия, топене на алуминий 
и стомана, компенсатори и гофри. 

Свойства: много добра топлинна устойчивост, 
абразивоустойчивост, реализирана  чрез  външен клампов 
профил, огнеустойчивост по DIN 4102-B1 

Температурен диапазон: -60°С до 600°С; краткотрайно до 
700°С 
Дизайн, материал: CP конструкция; клампов профил, 
поддържащ спирала изцяло от неръждаема стомана; 
двуслойна   стена:    външно    и   вътрешно    армирана   с 
неръждаема стоманена нишка, със специално импрегниран 
стъклен плат 

Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 
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Маркучи за изпускателни газове 

CP ARAMID 461 PROTECT 

Маркуч за изпускателни газове: с външен защитен 
профил, много издръжлив (изпускателни газове с 
температури до 300° C) 

Свойства: вибрационно устойчив; външен защитен профил 
изработен от еластичен материал; много добра топлинна 
устойчивост; абразионна защита чрез външен клампов 
профил; добра устойчивост към химикали; лек и много здрав 
маркуч; стена от арамид: клас на огнеустойчивост „M1" 
съгласно UNE 23.72790; 

Температурен обхват: за изпускателни газове до 300°C - 
при канали за изпускателни газове с правилно 
приложение и достатъчно свеж въздух (поне 50%.) 

Дизайн, Материал: Клампов профил със поддържаща 
спирала от поцинкована стомана; стена: специално-
импрегнирана високотемпературна тъкан: твърдо притисната 
с клампов профил; шокоабсорбиращ, анти абразивен 
профил, изработен от еластична високотемпературна 
пластмаса. 

Аксесоари: 212, 217, 213, 270-271 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 
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SIL 1 

NEO 1 

AIRDUC® PUR 355 

AIRDUC® HT-PUR 355 
AIRDUC® PUR 356 

NORCONNECT 231 

AIRDUC® 

AIRDUC®
 

PUR 355 

PUR 356 

AIRDUC® HT-PUR 356 
BARDUC® PVC 381 

NORPLAST® PVC-CU 384 

NORPLAST® PVC-CU 386 

"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 
Тел./факс: 052 / 698 606 
industry@senyltd.c17om 
www.senyltd.com 



"СЕНИ" ЕООД 
Варна, ул. ”Ал. Дякович” №7 Тел./факс: 
052 / 698 606 industry@senyltd.com 
www.senyltd.com 

Аксесоари, скоби и свързващи елементи за маркучи 

Скоба 212 Скоба 216 Скоба 208 Скоба 211 

Скоба 212 EC Скоба 217 Скоба 213 Комплект безопасна скоба 
231 

Пресован комплект за свързане 232 Отлят комплект за свързване 233 Фитинг за свързване на резба 234 Триклампов фитинг 245 

Фитинг за свързване за млечни 
247 

Асептичен фитинг за свързване 249 
Комплект 240 + 241 Комплект 242 

Свързване 243 Комплект за фланшово свързване 244 

Комплект 246 Редуциращ комплект за свързване  223 

Комплект  270-271 
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