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Furtune de sablare: ENDUROLITE (cu pereți subțiri) și ENDURO (cu pereți 
groși) by GritSablare 

DETALII TEHNICE 

Secțiunea 1. Descriere produs 

▪ Furtunele de sablare ENDUROLITE cu pereți subțiri by GritSablare sunt proiectate și realizate cu scopul de 

a reduce oboseala operatorului, întrucât are o greutate cu 30% mai scăzută decât furtunele de sablare 

ENDURO cu pereți groși by GritSablare. Totodată, furtunele de sablare ENDURO cu pereți groși by 

GritSablare, deși mai grele, oferă o durată de viață mai lungă cu aproximativ 20%. Furtunele de sablare 

ENDUROLITE și ENDURO sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni și lungimi, potrivite pentru 

fiecare tip de aplicație de sablare. 

o Disponibile în 2 versiuni: cu 2 straturi și cu 4 straturi. 

o Interior din cauciuc natural, rezistent și durabil la contactul cu abrazivii de sablare. 

o Întăritură din material textil împletit, cu rezistență ridicată. 

o Înveliș exterior rezistent la intemperii, ozon și abrazivi. 

▪ Aplicații uzuale: 

o Aplicații de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicații comerciale. 

o Aplicații de sablare și vopsire domestice, în curți și grădini. 

o Aplicații de sablare în camere de sablare. 

o Aplicații de sablare pe șantiere navale și de construcție. 

Secțiunea 2. Produse complementare 

▪ Suport pentru duză din nailon. 

▪ Suport pentru duză din aluminiu 

▪ Cuplaje din oțel 

▪ Cuplaje din nailon 

▪ Cabluri de siguranță Whip Check 

▪ Duze de sablare ATV 

▪ Duze de sablare AIN 

▪ Valvă BSP Fina II 
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Secțiunea 3. Detalii tehnice 

 

Secțiune furtun de sablare – strat interior, întăritură textilă, înveliș exterior 

 

  

Furtun cu 4 straturi Furtun cu 2 straturi 

 

Furtune de sablare cu pereți subțiri ENDUROLITE by GritSablare 

Cod Diametru interior Diametru exterior Straturi Lungime 

BAC-HB-PB-0001 13 mm 1/2" 28 mm 1-1/8" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0023 13 mm 1/2" 28 mm 1-1/8" 2 10 m 33 ft 

BAC-HB-PB-0002 19 mm 3/4" 34 mm 1-5/16" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0024 19 mm 3/4" 34 mm 1-5/16" 2 10 m 33 ft 

BAC-HB-PB-0003 25 mm 1" 38 mm 1-1/2" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0030 25 mm 1" 38 mm 1-1/2" 2 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0011 25 mm 1" 38 mm 1-1/2" 4 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0031 25 mm 1" 38 mm 1-1/2" 4 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0004 32 mm 1-1/4" 48 mm 1-7/8" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0022 32 mm 1-1/4" 48 mm 1-7/8" 2 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0012 32 mm 1-1/4" 48 mm 1-7/8" 4 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0027 32 mm 1-1/4" 48 mm 1-7/8" 4 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0005 38 mm 1-1/2" 55 mm 2-3/16" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0028 38 mm 1-1/2" 55 mm 2-3/16" 2 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0013 38 mm 1-1/2" 55 mm 2-3/16" 4 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0029 38 mm 1-1/2" 55 mm 2-3/16" 4 40 m 132 ft 
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Furtune de sablare cu pereți groși ENDURO by GritSablare 

Stock Code Diametru interior Diametru exterior Straturi Lungime 

BAC-HB-PB-0006 13 mm 1/2" 34 mm 1-5/16" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0025 13 mm 1/2" 34 mm 1-5/16" 2 10 m 33 ft 

BAC-HB-PB-0007 19 mm 3/4" 38 mm 1-1/2" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0026 19 mm 3/4" 38 mm 1-1/2" 2 10 m 33 ft 

BAC-HB-PB-0008 25 mm 1" 48 mm 1-7/8" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0032 25 mm 1" 48 mm 1-7/8" 2 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0014 25 mm 1" 48 mm 1-7/8" 4 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0033 25 mm 1" 48 mm 1-7/8" 4 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0009 32 mm 1-1/4" 55 mm 2-3/16" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0034 32 mm 1-1/4" 55 mm 2-3/16" 2 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0015 32 mm 1-1/4" 55 mm 2-3/16" 4 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0035 32 mm 1-1/4" 55 mm 2-3/16" 4 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0010 38 mm 1-1/2" 60 mm 2-3/8" 2 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0036 38 mm 1-1/2" 60 mm 2-3/8" 2 40 m 132 ft 

BAC-HB-PB-0016 38 mm 1-1/2" 60 mm 2-3/8" 4 20 m 66 ft 

BAC-HB-PB-0037 38 mm 1-1/2" 60 mm 2-3/8" 4 40 m 132 ft 

Secțiunea 4. Identificarea produsului și a companiei 

Numele produsului Furtune de sablare: ENDUROLITE (pereți subțiri) și ENDURO (pereți 

groși) by GritSablare 

Distribuitor: GritSablare 

Sediu: Str.  Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București 

Depozitare & 

Logistică: 

Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, 

Constanța, România 

Tel.: (+4) 0722.279.481 

Email: comercialgritsablare@gmail.com 

Site: www.gritsablare.ro 
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Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din oțel (SHC) by GritSablare 
DETALII TEHNICE 

Secțiunea 1. Descriere produs 

 Cuplele din oţel pentru furtunul de sablare și pentru instalaţia de sablare (SHC) by GritSablare sunt 
proiectate pentru a asigura o conexiune durabilă și rezistentă la deteriorarea cauzată de impact a 
furtunului de sablare la instalaţia de sablare, sau a mai multor furtune care se conectează la instalaţie. 
Cuplele de oţel sunt potrivite pentru aplicaţii generale de sablare, unde există un risc ridicat de deteriorare 
cauzată de impact. 

o Realizate din oţel rezistent. 

o Rezistente la coroziune, cu suprafaţa placată cu zinc. 

o Cu filet interior care facilitează conectarea furtunului, împiedicând alunecarea. 

o Include garnituri de etanșare și pini de siguranţă 

o Versiune cu filet disponibilă pentru conexiunea la admisia cu abraziv. 

 Aplicaţii uzuale: 

o Aplicaţii de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicaţii comerciale. 

o Aplicaţii de sablare și vopsire domestice, în curţi și grădini. 

o Aplicaţii de sablare în camere de sablare. 

o Aplicaţii de sablare pe șantiere navale și de construcţie. 

Secțiunea 2. Produse complementare 

 Cuplaje din nailon 

 Comandă la distanţă pneumatică AirFlo 

 Cablu de siguranţă Whip Check 

 Garnituri pentru cuplaje 

 Suport pentru duză din aluminiu 

 Duze de sablare ATN-S 

 Duze de sablare ABN 

 Furtune de sablare 
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Secțiunea 3. Detalii tehnice 

 

Cod produs Descriere 
Mărime 
clemă 

Diametru 
exterior furtun 

Greutate Garnitură 

BAC-HC-0088-00 
SHC-0 Cuplă din oţel pentru 

furtun 
S ⌀ 28 mm (1-1/8") 

0.25 kg (0.55 
lbs) 

BCG-0 
(BAC-HC-PB-0015) 

BAC-HC-0090-00 
SHC-1/2 Cuplă din oţel pentru 

furtun 
M ⌀ 34 mm (1-5/16") 

0.27 kg (0.60 
lbs) 

BCG-1/2 
(BAC-HC-PB-0016) 

BAC-HC-0082-00 
SHC-1 Cuplă din oţel pentru 

furtun 
L ⌀ 38 mm (1-1/2") 

0.50 kg (1.10 
lbs) 

BCG-1 
(BAC-HC-PB-0017) 

BAC-HC-PB-0014 
SHC-2 Cuplă din oţel pentru 

furtun 
L ⌀ 48 mm (1-7/8") 

0.80 kg (1.76 
lbs) 

BAC-HC-0092-00 
SHC-3 Cuplă din oţel pentru 

furtun 
L ⌀ 55 mm (2-3/16") 

0.85 kg (1.86 
lbs) 

Cod produs Descriere 
Mărime 
clemă 

Mărime filet Greutate Garnitură 

BAC-HC-0084-00 
STC-0 Cuplă din oţel cu filet 

pentru instalaţie 
S ⌀ 13 mm (1/2") 

0.15 kg (0.33 
lbs) 

BCG-0 
(BAC-HC-PB-0015) 

BAC-HC-0086-00 
STC-1/2 Cuplă din oţel cu filet 

pentru instalaţie 
M ⌀ 13 mm (1/2") 

0.40 kg (0.88 
lbs) 

BCG-1/2 
(BAC-HC-PB-0016) 

BAC-HC-0080-00 
STC-1 Cuplă din oţel cu filet 

pentru instalaţie 
L ⌀ 32 mm (1-1/4") 

0.45 kg (0.98 
lbs) BCG-1 

(BAC-HC-PB-0017) 
BAC-HC-0105-00 

STC-2 Cuplă din oţel cu filet 
pentru instalaţie 

L ⌀ 38 mm (1-1/2") 
0.43 kg (0.95 

lbs) 

Informaţiile de mai sus pot suferi modificări, fără notificare prealabilă. 
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Secțiunea 4. Atenționări privind cuplele 

! ATENŢIE ! CITIŢI INFORMAŢIA DE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FOLOSI CUPLELE PENTRU CONECTARE LA 
SURSĂ 
1. Asiguraţi-vă întodeauna că furtunul de sablare este fabricat având un strat de cauciuc original de calitate 

premium la interior, un strat exterior de protecţie la ozon și că permite disiparea energiei statice 
acumulate. 

2. Furtunul de sablare trebuie dimensionat adecvat în funcţie de aplicaţia de sablare pentru a împiedica 
pierderea de presiune și pentru a lucra la presiunea necesară în funcţie de aceasta. 

3. Când se află în funcţiune, furtunul de sablare trebuie menţinut în poziţie cât mai dreaptă, evitându-se 
curbarea, încolăcirea sau îndoirea acestuia. 

4. Asiguraţi-vă că cuplele pentru conectarea la sursă care se folosesc sunt de tipul și dimensiunea corecte și 
se potrivesc cu diametrul exterior al furtunului de sablare. 

5. Înainte de atașarea cuplei la furtunul de sablare, asiguraţi-vă că acesta este tăiat cât mai drept la capăt 
pentru a se încadra cât mai etanș în interiorul cuplei. 

6. Cuplele pentru furtunul de sablare sunt livrate cu toate șuruburile de atașare necesare (pini), la 
dimensiunea corectă pentru atașarea cuplei la furtun; folosiţi numai șuruburile furnizate pentru a 
împiedica uzura prematură a furtunului și a cuplei. 

7. Folosiţi întodeauna clemele de siguranţă, precum și cabluri de siguranţă Whip Check la fiecare îmbinare / 
conexiune. 

8. Asiguraţi-vă că fiecare îmbinare / conexiune a furtunului de sablare este etanșată corespunzător cu 
garnituri dimensionate corect, și că fiecare garnitură este inspectată periodic pentru a se depista pierderi 
de aer, eventuale rupturi sau urme de uzură. 

9. Inspectaţi periodic toate cuplele, clemele de siguranţă, precum și cablurile de siguranţă Whip Check 
pentru eventuale urme de uzură și funcţionalitate incorectă. 

Secțiunea 5. Identificarea produsului și a companiei 

Numele produsului Cuplă pentru furtun și instalaţie de sablare din oţel (SHC) by 
GritSablare 

Distribuitor: GritSablare 
Sediu: Str.  Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București 
Depozitare & 
Logistică: 

Port Constanţa, Poarta 2, Platforma SORENA, 
Constanţa, România 

Tel.: (+4) 0722.279.481 
Email: comercialgritsablare@gmail.com 
Site: www.gritsablare.ro 
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Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din nailon (NHC) by GritSablare 

DETALII TEHNICE 

Secțiunea 1. Descriere produs 

▪ Cuplele din nailon pentru furtunul de sablare și pentru instalația de sablare (NHC) by GritSablare sunt 

proiectate pentru a asigura o conexiune durabilă și cu rezistență scăzută la deteriorarea cauzată de impact 

a furtunului de sablare la instalația de sablare, sau a mai multor furtune care se conectează la instalație. 

Cuplele de oțel sunt potrivite pentru aplicații generale de sablare, unde riscul cauzat de deteriorarea la 

impact este puțin probabil. 

o Realizate din nailon ușor și rezistent. 

o Fabricate prin turnare cu injecție, pentru a asigura un mulaj exact. 

o Cu filet interior care facilitează conectarea furtunului, împiedicând alunecarea. 

o Include pini de siguranță preinstalați, cu arc. 

o Versiune cu filet disponibilă pentru conexiunea la admisia cu abraziv. 

▪ Aplicații uzuale: 

o Aplicații de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicații comerciale. 

o Aplicații de sablare și vopsire domestice, în curți și grădini. 

o Aplicații de sablare în camere de sablare. 

o Aplicații de sablare pe șantiere navale și de construcție. 

Secțiunea 2. Produse complementare 

▪ Furtune de sablare 

▪ Garnituri pentru cuplaje 

▪ Duze de sablare AIN 

▪ Suport pentru duză din nailon 

▪ Duze de sablare ATN-S 

▪ Cuplaje de oțel 

▪ Duze de sablare ATV 

▪ Cablu de siguranță Whip Check 
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Secțiunea 3. Detalii tehnice 

 

Cod produs Descriere 
Mărime 

clemă 

Diametru 

exterior furtun 
Greutate Garnitură 

BAC-HC-PB-0054 
NHC-1/2 Cuplă din nailon 

pentru furtun 
M ⌀ 34 mm (1-5/16") 0.07 kg (0.15 lbs) 

BCG-1/2 

(BAC-HC-PB-0016) 

BAC-HC-PB-0051 
NHC-3/4 Cuplă din nailon 

pentru furtun 
L 

⌀ 34 mm (1-5/16") 

ID 19 mm (3/4”) 
0.19 kg (0.42 lbs) 

NCG-1 

(BAC-HC-PB-0018) 
BAC-HC-PB-0001 

NHC-1 Cuplă din nailon 

pentru furtun 
L ⌀ 38 mm (1-1/2") 0.17 kg (0.37 lbs) 

BAC-HC-PB-0060 

NHC-1-25 Cuplă (Potrivită 

pentru diametru interior 

furtun 25 mm) 

L 
⌀ 38 mm (1-1/2") 

ID 25 mm (1") 
0.17 kg (0.37 lbs) 

NCG-1-25 

(BAC-HC-PB-0059) 

BAC-HC-PB-0002 
NHC-2 Cuplă din nailon 

pentru furtun 
L ⌀ 48 mm (1-7/8") 0.22 kg (0.49 lbs) 

NCG-2 

(BAC-HC-PB-0019) 
BAC-HC-PB-0003 

NHC-3 Cuplă din nailon 

pentru furtun 
L ⌀ 55 mm (2-3/16") 0.23 kg (0.51 lbs) 

BAC-HC-PB-0039 
NHC-4 Cuplă din nailon 

pentru furtun 
L ⌀ 60 mm (2-3/8") 0.24 kg (0.53 lbs) 

Cod produs Descriere 
Mărime 

clemă 
Mărime filet Greutate Garnitură 

BAC-HC-PB-0057 
NTC-1/2 Cuplă din nailon cu 

filet pentru instalație 
M 13 mm (1/2") 0.06 kg (0.13 lbs) 

BCG-1/2 

(BAC-HC-PB-0016) 

BAC-HC-PB-0009 
NTC-1 Cuplă din nailon cu 

filet pentru instalație 
L 32 mm (1-1/4") 0.14 kg (0.31 lbs) 

NCG-2 

(BAC-HC-PB-0019) 

Informațiile de mai sus pot suferi modificări, fără notificare prealabilă. 
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Secțiunea 4. Atenționări privind cuplele 

! ATENȚIE ! CITIȚI INFORMAȚIA DE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FOLOSI CUPLELE PENTRU CONECTARE LA 

SURSĂ 

1. Asigurați-vă întodeauna că furtunul de sablare este fabricat având un strat de cauciuc original de calitate 

premium la interior, un strat exterior de protecție la ozon și că permite disiparea energiei statice 

acumulate. 

2. Furtunul de sablare trebuie dimensionat adecvat în funcție de aplicația de sablare pentru a împiedica 

pierderea de presiune și pentru a lucra la presiunea necesară în funcție de aceasta. 

3. Când se află în funcțiune, furtunul de sablare trebuie menținut în poziție cât mai dreaptă, evitându-se 

curbarea, încolăcirea sau îndoirea acestuia. 

4. Asigurați-vă că cuplele pentru conectarea la sursă care se folosesc sunt de tipul și dimensiunea corecte și 

se potrivesc cu diametrul exterior al furtunului de sablare. 

5. Înainte de atașarea cuplei la furtunul de sablare, asigurați-vă că acesta este tăiat cât mai drept la capăt 

pentru a se încadra cât mai etanș în interiorul cuplei. 

6. Cuplele pentru furtunul de sablare sunt livrate cu toate șuruburile de atașare necesare (pini), la 

dimensiunea corectă pentru atașarea cuplei la furtun; folosiți numai șuruburile furnizate pentru a 

împiedica uzura prematură a furtunului și a cuplei. 

7. Folosiți întodeauna clemele de siguranță, precum și cabluri de siguranță Whip Check la fiecare îmbinare / 

conexiune. 

8. Asigurați-vă că fiecare îmbinare / conexiune a furtunului de sablare este etanșată corespunzător cu 

garnituri dimensionate corect, și că fiecare garnitură este inspectată periodic pentru a se depista pierderi 

de aer, eventuale rupturi sau urme de uzură. 

9. Inspectați periodic toate cuplele, clemele de siguranță, precum și cablurile de siguranță Whip Check 

pentru eventuale urme de uzură și funcționalitate incorectă. 

Secțiunea 5. Identificarea produsului și a companiei 

Numele produsului Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din nailon (NHC) by 

GritSablare 

Distribuitor: GritSablare 

Sediu: Str.  Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București 

Depozitare & 

Logistică: 

Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, 

Constanța, România 

Tel.: (+4) 0722.279.481 

Email: comercialgritsablare@gmail.com 

Site: www.gritsablare.ro 
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