
Světová novinka od HAWLE:

Monoblokové uzavírací šoupátko

Určeno pro generace

VODA ODPADNÍ VODA



první měkce těsnící uzavírací šoupátko v monoblokovém 
konstrukčním provedení na světě

Hawle vyvíjí první měkce těsnící uzavírací šoupátko na 
světě. Od té doby se nesčíslněkrát osvědčilo.

Hawle vyvíjí první uzavírací šoupátko v krátkém provedení 
(F4) a tím vytváří nový standard v konstrukci armatur.

Hawle prezentuje první měkce těsnící uzavírací šoupátko 
v monoblokovém konstrukčním provedení a tím staví 
další milník v technologii šoupátek.

Stabilita
• Monoblokové konstrukční provedení 

zaručuje extrémně vysokou stabilitu 
a dlouhou životnost 

• Žádné šroubení v horní části - proto 
žádné otvory se závity v tělese 
šoupátka 

• Uložení vřetena s bajonetovým 
uzávěrem - proto žádný nechráněný 
závit na uložení vřetena

• Žádná nechráněná místa u HAWLE-A
    - proto je celý povrch 100%-ně 

pokryt epoxidovou práškovou bar-
vou a tím je zajištěna i 100%-ní 
ochrana proti korozi dle 
směrnic GSK 

Geometrie těsnění

 

Funkce

Ochrana proti korozi 

•  Nová klínová konstrukce a spe-
ciální klínové vedení zaručují 
minimální síly při zavírání šoupátka 
v každé situaci

• Volně uložená klínová matice 

zajištuje bezchybnou funkci i při 
velmi vysokém zatížení

• Dvojitá těsnění o-kroužky na 
uložení vřetene poskytují absolutní 
jistotu   
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• Díky monoblokovému konstrukčnímu 
provedení nejsou žádná těsnění 
v horní části – proto žádné problémy 
s těsněním tělesa šoupátka 

• Těsnící klín sendvičové konstrukce 
se dvěma samostatnými těsnícími 
kroužky z elastomeru

• Dva těsnící kroužky z elestomeru 
znamenají dvojnásobnou jistotu 
těsnění



Zvýšená stabilita díky monoblo-
kovému konstrukčnímu provedení 
a 100%-ní ochrana proti korozi 
zaručují extrémně vysokou funkční 
spolehlivost a životnost šoupěte 
HAWLE-A.

Snížená hmotnost při zvýšené 
stabilitě díky monoblokovému 
konstrukčnímu provedení. Mo-
noblokovým konstrukčním pro-

vedením HAWLE-A se podařilo 
podstatně snížit hmotnost oproti 
srovnatelným šoupatům.

Celková konstrukce šoupěte 
HAWLE-A ulehčuje manipulaci při 
montáži za každé situace.  

Díky zodpovědnému zacházení 
se surovinami a zdroji je trvale 
chráněno životní prostředí. 

maximální životnost a funkční spoleh-
livostJedinečné: dvojité těsnění – 

dvojnásobná jistota

Klín sendvičové konstrukce
funkční spolehlivost na generace

Bajonetový uzávěr místo závitu
100%-ní ochrana proti korozi 

HAWLE-A se dodává ve jme-
novitých světlostech DN 80, 
DN 100, DN 150 a DN 200. 
Přesvědčte se sami – další 
informace, video klip, anima-
ci a konstrukční parametry 
naleznete na přiloženém CD-
ROM nebo na www.hawle.cz  

                      – inovace od firmy HAWLE,
která ukazuje cestu – z pocitu zodpověd-
nosti za člověka a životní prostředí 
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značka jakostiRAL
TĚŽKÁ PROTIKOROZNÍ OCHRANA

ARMATUR A TVAROVEK



DN

80 10
0

15
0

20
0

8980A 1,00 m
9000A 1,50 m
9512A 0,90 - 1,15 m
9512A 0,90 - 1,10 m 
9500A 1,30 - 1,80 m
9510A 2,00 - 2,50 m

Spolehlivé příslušenství k šoupátkům Hawle-A 

S koncepcí nové řady šoupátek „A“ nabízí firma

Hawle kvalitní zemní soupravy řady „A“

Výhody:

• Teleskopická zemní souprava je praktickým   

   řešením pro ovládání šoupátek v zemi; umožňuje  

   plynulé nastavení výšky na požadovanou úroveň

• snadná možnost zkrácení tuhé zemní soupravy na  

  požadovanou délku

• optimální antikorozní ochrana použitím kvalitních    

   materiálů

• nízká hmotnost při maximální tuhosti

• ochrana životního prostředí zodpovědným   

   zacházením se surovinami a zdroji

Zemní soupravy pro 

Hawle-A šoupátko

tuhé a teleskopické

Pro šoupátka typu A DN 80 – 200 

provedení obj.č. krytí potrubí

tuhé

teleskopické



Uliční poklopy a další příslušenství

Uliční poklop „tuhý“

obj.č. 1750

šedá litina, bitumenovaná

Uliční poklop „teleskopický“

obj.č. 2050

šedá litina, bitumenovaná

Uliční poklop „teleskopický“

obj.č. 2051K

tělo z plastu, víko z šedé litiny

Podkladová deska pro uliční poklopy

obj.č. 3481 z recyklovaného plastu

Další příslušenství:

ruční kolo

chránič jehlanu

ukazatel směru otáčení

Vydáno 02/2006



HAWLE ARMATURY, SPOL. S R.O.

Standardní provedení: 
bez ručního kola a zemní soupravy 
Varianty dodávky:  
krátká nebo dlouhá stavební délka, 
pravé uzavírání  (levé na objednávku)
Vhodné příslušenství:  
ruční kolo: č. 7800
zemní souprava:           
pevná  č. 9000A
teleskopická č. 9500A
uliční poklop:          
pevný  č. 1750
teleskopický č. 2050
Speciální provedení: 
  na dotaz!           

DN PN
příruba [mm] šrouby vřeteno [mm] šoupě [mm] hmotnost[kg]

D b k d4 f počet závit d2 a c d1 H H1 L krátké L dlouhé B krátké dlouhé

80 10 200 16 160 133 4 8 M 16 19 17,3 30 20 286 386 180 280 136 10,5 12,816

100 10 220 16 180 153 4 8 M 16 19 19,3 30 20 317 427 190 300 158 15,5 16,316

150 10 285 16 240 207 4 8 M 20 23 19,3 30 20 409 552 210 350 231 26,5 30,016

200 10 340 17 295 264 4 8 M 20 23 24,3 38 25 509 679 230 400 282 41,0 46,516 12

Veškerá vyobrazení, technické údaje, míry a hmotnosti jsou nezávazné.
Změny sloužící technickému pokroku, si vyhrazujeme.
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Telefon: +420 2 41003111
Telefax: +420 2 41003333
www.hawle.cz   
E-mail:mail@hawle.cz

– Technická data

Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition (ISO 12647-2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF004e006100730074006100760065006e00ed002000670065006e006500720075006a00ed006300ed0020006b006f00720065006b0074006e00ed002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074002000700072006f00200070006f007401590065006200790020006b006f0074006f0075010d006f007600e90068006f0020006100200061007200630068006f007600e90068006f0020006f0066007300650074006f007600e90068006f0020007400690073006b007500200070006f007000730061006e00e90020007600200070015900ed00720075010d006b00650020004700720061006600690065002f005300500050003a00200050006f00730074005300630069007000740026005000440046002e0020004a006500200070006f00730074006100760065006e006f0020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e011b002000620065007a00700065010d006e00e9006d002000500044004600200064006f006b00750065006d006e00740075002000610020007600790063006800e1007a00ed0020007a0020006e006f0072006d00790020005000440046002f0058002d00310061002e>
    /CZE <FEFF005000720061007600690064006c00610020005000440046002000760031002e00300020002d0020006e006100730074006100760065006e00ed002000440069007300740069006c006c00650072007500200036002e0030002000730020006f0068006c006500640065006d0020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e00ed0020006b00760061006c0069007400750020006f006200720061007a016f002000610020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e00ed002000620065007a00700065010d006e006f007300740020007600fd006d011b006e00790020006400610074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2800 2800]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


