
 
 
გაეცანით ჩვენს ყველა პროდუქციას: პოლივინილქლორიდის მილები, 
კოლოფები, მაერთებლები, მომჭერი რგოლები... 

Hydroscand წარმოდგენილია პროდუქციის ფართო სპექტრით, რომლებიც 

შესაბამისობაშია საკვები პროდუქტების სტანდარტებთან, როგორიცაა FDA და REACH ! 
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მილი  მევენახეობისთვის 
 1552-00-XX-V 

 

არტიკული 
დიამეტრი სამუშაო წნევა 20°C 

წნევის დაწევა მოღუნვის 
მინიმალური 
რადიუსი მმ-ში  

 წონა 
გრ/მ  

გვირგვინას  
სიგრძე მ-ში დიამ. მმ       გარე დიამ.   

მმ 
სამუშაო წნევა გაგლეჯის წნევა 

 

   1453-10-25 40 48,6 8 ბარი 24 ბარი 0,8 ბარი 200 685 50 

1453-10-32 50 60 8 ბარი 24 ბარი 0,8 ბარი 250 1020 50 

1453-10-44 70 81,6 6 ბარი 18 ბარი 0,8 ბარი 350 1615 50 

1453-10-76 120 134,8 4 ბარი 12 ბარი 0,6 ბარი 600 3320 30 

- მილი : PVC-პოლივინილქლორიდის, გამჭვირვალე გლუვი 70 დიამეტრამდე, 
 გოფრირებული 120 დიამერტით  - 
გარედან: - პოლივინილქლორიდი, გამჭვირვალე 
- კარკასი: სპირალი პოლივინილქლორიდი ყვითელი დარტყმა გამძლე 
- სამუშაო ტემპერატურა : -20°C-დან +60°C-მდე 
- ნორმა : CE 1935/2004 – UE 10/2011 ტიპი: A, B, C 

 
 

 

Mmravalfunqciuri mili 
მრავალფუნქციური მილი, პოლივინილქლორიდის 
1461-10-XX 

 

არტიკული 

 

დიამეტრი სამუშაო წნევა 20°C 
წნევის დაწევა მოღუნვის 

მინიმალური 
რადიუსი მმ-ში 

  წონა 
გრ/მ  

გვირგვინას  
სიგრძე მ-ში დიამ. მმ       გარე დიამ.  

მმ 
სამუშაო წნევა გაგლეჯის წნევა 

 

1461-10-16 25 34 6 ბარი 18 ბარი 0,9 ბარი 44 470 30 

1461-10-25 40 48,8 5 ბარი 15 ბარი 0,9 ბარი 75 75 30 

1461-10-32 50 59,2 5 ბარი  15 ბარი 0,9 ბარი 90 90 30 

1461-10-44 70 82,1 5 ბარი     15 ბარი 0,9 ბარი 140 140 30 

- მილი : PVC- პოლივინილქლორიდის, გამჭვირვალე, გლუვი 
- გარედან : პოლივინილქლორიდის, გამჭვირვალე 
- კარკასი : ზედაპირზე ჩამაგრებული ფოლადის სპირალი 
- სამუშაო ტემპერატურა : -20°C-დან +60°C-მდე 
- სტანდარტები : CE 1935/2004 - UE 10/2011 ტიპი: A, B, C 

 
 

     

 
„მამალი“ 
მაერთებელი 

„დედალი“ 
მაერთებელი 

 
MACON-ის ბუნიკი 

მყარი შეერთებითვის

 
მომჭერი რგოლი 

ლილვით 
მომჭერი რგოლი 

  ხრახნზე,  ტანგენციალური   

 
მომჭერი რგოლი 
ორმაგი გადაბმით 

 

     

სპირალური -პოლივინილქლორიდის მილი 
 მევენახეობისთვის, რომელიც გამოიყენება ალკოჰოლური 
საკვები სითხეების შეწოვისა და გამოდევნისთვის 20%-მდე 

მრავალფუნქციური მილი,  პოლივინილქლორიდის, ფოლადის 
სპირალით, რომელიც გამოიყენება ალკოჰოლური საკვები 
სითხეების შეწოვისა და გამოდევნისთვის  



 
ჰაერის მილი PVC  -პოლივინილქლორიდი 
1424-10-XX 

 

არტიკული 

 

დიამეტრი სამუშაო წნევა 20°C 
  წნევის დაწევა მოღუნვის 

მინიმალური 
რადიუსი მმ-ში 

  წონა 
გრ/მ  

გვირგვინას  
სიგრძე მ-ში დიამ. მმ       გარე დიამ.  

მმ 
სამუშაო წნევა გაგლეჯის წნევა 

 

1424-10-05 8 14 40 ბარი 120 ბარი 0 ბარი 25 132 100 

1424-10-06 10 16 40 ბარი 120 ბარი 0 ბარი 30 150 100 

1424-10-08 12 20 40 ბარი 120 ბარი 0 ბარი 35 250 100 

1424-10-10 16 24 40 ბარი 120 ბარი 0 ბარი 60 315 100 

1424-10-12 19 28 40 ბარი 120 ბარი 0 ბარი 75 415 50 

1424-10-16 25 35 40 ბარი 120 ბარი 0 ბარი 110 585 50 

- მილი : პოლივინილქლორიდი, გლუვი, შავი 
- გარედან : პოლივინილქლორიდის, გლუვი, შავი 
- კარკასი : მაღალი მდგრადობის პოლიესტერის გრეხილი 
- სამუშაო ტემპერატურა: -10°C-დან +60°C-მდე 

 

PVC  მილი სასმელი პროდუქტებისთვის 
1422-00-XX 

 

არტიკული 

 

დიამეტრი სამუშაო წნევა 20°C 
 წნევის დაწევა მოღუნვის 

მინიმალური 
რადიუსი მმ-ში 

 წონა 
გრ/მ  

გვირგვინას  
სიგრძე მ-ში დიამ. მმ       გარე დიამ.      

მმ 
სამუშაო წნევა გაგლეჯის წნევა 

 

1422-00-04 6 11 20 ბარი 60 ბარი 0 ბარი 60 85 25 / 50 

1422-00-05 8 13 20 ბარი 60 ბარი 0 ბარი 80 105 25 / 50 

1422-00-06 10 15 20 ბარი 60 ბარი 0 ბარი 100 125 25 / 50 

1422-00-08 13 18 16 ბარი 48 ბარი 0 ბარი 130 150 25 / 50 

1422-00-10 16 21 16 ბარი 48 ბარი 0 ბარი 160 185 25 / 50 

1422-00-12 19 25 14 ბარი 42 ბარი 0 ბარი 190 270 25 / 50 
1422-00-16 25 32 9 ბარი 27 ბარი 0 ბარი 250 385 25 / 50 

- მილი: პოლივინილქლორიდი, გლუვი, გამჭვირვალე 
- გარედან : პოლივინილქლორიდი, გლუვი, გამჭვირვალე 
- კარკასი : მაღალი მდგრადობის პოლიესტერის გრეხილით 
- სამუშაო ტემპერატურა: -5°C-დან +60°C-მდე 
- ევროკავშირის სტანდარტი EU 10/2011 

 

 
   შემადგენლობა  

                შიდა მილი       EPDM, EN 681-1-ის შესაბამისად, ტიპი WB 

ნომინალური დიამეტრი     16 -დან 50 მმ-მდე 

 

 

 

პოლივინილქლორიდი მოქნილი, ტექსტილის გამაგრებით, საკვები, 
ქიმიური და შეკუმშული ჰაერის სითხეების გადასატანად. 

გარე საფარი  ლითონის, უჟანგავი ფოლადი AISI 304 

მაქს. ტემპერატურა +110°C 

მაქსიმალური წნევა 6-დან 16-მდე ბარი 

EPDM 

მილი შემდეგი პროდუქტის პუვერიზაციით დამუშავებისთვის: 
ფუნგიციდები, ინსექტიციდები, ჰერბიციდები და სასუქები 



გამაგრება სინთეზური ტექსტილი 

სარეზერვო  ქსელი  ადგილებზე, ლოგისტიკური 
პლატფორმები და  ამწყობი  ცენტრები. 

 
 

mowyobiloba Rvinis 
duRilisTvis  

მილი, საკვები პროდუქტებისთვის წყალი 
და ორთქლი 
1452-10 

 
   შემადგენლობა  

 
შიდა მილი თეთრი, საკვები ნივთიერების კაუჩუკი (EPDM - ეთილენ 

პროპილენის კაუჩუკი ) 

   გარე საფარი       აბრაზიისა და გარემო პირობების რეზისტენტული კაუჩუკი (EPDM) მინიმ. 

ტემპ. °C - 40°C 

   მაქს. ტემპ. °C +95°C  

გამოყენება  საკვები პროდუქტები, წყალი, ორთქლი 

 
 

უსაფრთხოების +95°C 1:3, +164°C 1:10 
კოეფიციენტი 

 
 
 
პისტოლეტი 
გამორეცხვისთვის 

5491-00 

წონა : 1 კგ 
 
 

5491-00-04 G 1/2” F    24 ბარი + 95°C 

გამოსარეცხი პისტოლეტი ინტენსიური მოხმარებისთვის  
 
 
გამოყენება და მახასიათებლები : 
სერთიფიცირებული მილი საკვები პროდუქტებისთვის, ცხელი 
წყლით და ორთქლით გამოსარეცხად. 
გარე საფარი არ ტოვებს კვალს ნიადაგზე და რეზისტენტულია 
ცხოველური და მცენარეული ცხიმების მიმართ.  
შლანგი შეესაბამება FDA და REACH სტანდარტებს. 

 

INOX- უჟანგავი ფოლადი 

30მ. - 1/2” 
5406-XX 

 
წონა : 34 კგ 

 
5406-00-00           1/2” M (M - ‘მამალი“)   1/2″ M 

   მაქს. სამუშაო წნევა : 400 ბარი          

მოცულობა 30 მეტრი  

5403-00-00           3/8” F (F-„დედალი“)  3/8″ M 

   მაქს. სამუშაო წნევა: 400 ბარი          

მოცულობა 20 მეტრი 

5402-00-00 3/8” F 3/8″ M 

   მაქს. სამუშაო წნევა: 400 ბარი          

მოცულობა 20 მეტრი 

მოთხოვნის შემთხვევაში ასევე სხვა მოცულობებსაც 
გთავაზობთ  

ჩვენი ფილიალები საქართველოში 

Hydroscand გთავაზობთ პროდუქციის ფართო ასორტიმენტს 
(20 000  
ჩვენი ქსელი, ჰიდრავლიკური და სამრეწველო დრეკადი 
მილებისა და შემაერთებელი მოწყობილობების ექსპერტი, 
უპირველეს ყოვლისა გთავაზობთ მაქსიმალურ 
ოპერატიულობას. 
 
 
 
 
 
 
 

 
             მოძებნეთ ყველაზე ახლო მდებარე ფილიალი ! 

hydroscand.ge 

გამოიწერეთ გვერდი:  

არტიკული შემსვლელი 
 

გამსვლელი 

                                       

INFO@HYDROSCAND.GE (+995) 591 44 99 66                 
(+995) 591 94 66 99 

 

 
 

 
წონა : 20 კგ 

არტიკული შემსვლელი 
 

გამსვლელი 
 

 

 
 

 
წონა : 20 კგ 

  არტიკული შემსვლელი 
 

გამსვლელი 
 

მაქს. წნევა წყალი 95°C, 20 ბარი და ორთქლი 164°C, 6 ბარი 

არტიკული 
 

კუთხვილი მაქსიმალური      სამუშაო წნევა
  ტემპერატურა 

 
წარმოდგენილია 18 ქვეყანაში 

 
220 ფილიალი მთელ მსოფლიოში 

 
1200-ზე მეტი თანამშრომელი 
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