
Odsávací koncovky
Vysokoteplotní gumové odsávací koncovky a kovové odsávací hadice.

Nederman nabízí širokou škálu robustních gumových a kovových
odsávacích výfukových koncovek, které jsou vhodné pro všechny
typy vozidel včetně těch, které splňují normu EURO 6. Nabídka
zahrnuje i speciální nastavitelné koncovky pro stanice měření emisí,
které zvládají i velké objemy horkých výfukových plynů. Dostupné
jsou koncovky také s podlahovým stojanem a pro svislé výfuky.
Nastavitelný stojan umožňuje použití se všemi tvary a typy
výfukových potrubí.

• Snadné ruční připojení a odpojení
• Dlouhodobě osvědčené koncovky, s jemným povrchem šetrným

k vozidlům i obsluze
• Odolné též vysokým teplotám až 400 °C při trvalém zatížení

Název produktu Odsávací koncovky
Instalace Vnitřní
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Odsávací koncovky

[image] Jméno datasheetu
Max. průměr

výfukového potrubí -
dvojité (mm)

Typ vozidla
Max. průměr

výfukového potrubí -
jednoduché (mm)

Hose connection
Diameter (mm) [model]

Gumová koncovka s
víčkem a kovovou hadicí Nákladní vozidla 150 100 20803161

Gumová koncovka s
víčkem a kovovou hadicí

Nákladní vozidla ,Osobní
vozidla 150 125 20803261

Gumová koncovka s
víčkem a kovovou hadicí Nákladní vozidla 150 150 20803361

Gumová koncovka,
trojúhelníková,
pružinové víčko, drátěná
mřížka a otvor pro CO
sondu

100 x 75 Osobní vozidla 75 75 20803461

Gumová koncovka,
trojúhelníková,
pružinové víčko, drátěná
mřížka a otvor pro CO
sondu

100 x 75 Osobní vozidla 75 100 20803561

Gumová koncovka,
trojúhelníková,
pružinové víčko, drátěná
mřížka a otvor pro CO
sondu

100 x 75 Osobní vozidla ,Nákladní
vozidla 75 125 20803661

Gumová koncovka,
trojúhelníková s víčka 100 x 75 Osobní vozidla 75 75 20804061

Gumová koncovka,
trojúhelníková s víčka 100 x 75 Osobní vozidla 75 100 20804161

Gumová koncovka,
trojúhelníková s víčka 100 x 75 Osobní vozidla ,Nákladní

vozidla 75 125 20804261

Gumová koncovka,
oválná, otvor pro CO
sondu. Připojení hadice
pod úhlem 60 st.

150 x 75 Osobní vozidla 75 75 20805461

Gumová koncovka,
oválná, otvor pro CO
sondu. Připojení hadice
pod úhlem 60 st.

150 x 75 Osobní vozidla 75 100 20805561

Gumová koncovka,
kulatá, s víčkem n.a. Nákladní vozidla 150 150 20805961

Gumová koncovka,
oválná pro různou
tloušťku potrubí

150 x 75 Osobní vozidla 75 100 20808361

Gumová koncovka,
oválná, otvor pro CO
sondu. Připojení hadice
pod úhlem 60 st.

200 x 100 Osobní vozidla ,Nákladní
vozidla 100 125 20805661

Gumová koncovka,
oválná, otvor pro CO
sondu. Připojení hadice
pod úhlem 60 st.

200 x 100 Nákladní vozidla 100 150 20805761
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[image] Jméno datasheetu
Max. průměr

výfukového potrubí -
dvojité (mm)

Typ vozidla
Max. průměr

výfukového potrubí -
jednoduché (mm)

Hose connection
Diameter (mm) [model]

Gumová koncovka,
oválná, otvor pro CO
sondu. Připojení hadice
pod úhlem 60 st.

n.a. Osobní vozidla ,Nákladní
vozidla 150 125 20805861

Gumová koncovka,
oválná, automatické
uvolnění drátu

150 x 75 Osobní vozidla 150 100 20806161

Pryžová koncovka
kruhová , automatické
odpojování

n.a. Osobní vozidla ,Nákladní
vozidla 150 125 20806461

Pryžová koncovka
kruhová, automatické
odpojování

n.a. Nákladní vozidla 150 50 20806561

Gumová koncovka,
kulatá, otočný čep a
podélně stlačitelná

240 x 230 Nákladní vozidla 180 150 20806961

Gumová koncovka,
kulatá, otočný čep a
podélně stlačitelná

240 x 230 Nákladní vozidla 230 200 20807061

Gumová koncovka,
oválná, pružinové víčko,
drátěná mřížka a otvor
pro CO sondu. Bez
zajišťovací svorky

150 x 110 Osobní vozidla 110 100 20802561

Gumová koncovka, s
bezpečnostním
odpojením, automatické
uvolnění

n.a. Nákladní vozidla 150 150 20807861

Hliníková koncovka s
drátěnou mřížkou n.a. Nákladní vozidla 125 150 20804761

Hliníková koncovka s
drátěnou mřížkou n.a. Nákladní vozidla 170 200 20804961

Gumová koncovka.
Navléká se na výfuk bez
zajištění.

Osobní vozidla 100 75/100 20815261

Gumová koncovka.
Natahuje se na výfuk
bez zajištění.

Osobní vozidla 100 20817261

Zobáková koncovka Osobní vozidla 100 100 20866461

Zobáková koncovka Osobní vozidla 75 75 20866561

Zobáková koncovka 150 x 80 Nákladní vozidla 125 150 20866661
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Typ vozidla
Max. průměr

výfukového potrubí -
jednoduché (mm)

Hose connection
Diameter (mm) [model]

Zobáková koncovka 150 x 80 Nákladní vozidla 125 125 20866761

Zobáková koncovka 150 x 80 Osobní vozidla 125 100 20866861

Zobáková koncovka 150 x 80 Osobní vozidla 125 75 20866961

Koncovka pro
zabudované a kryté
výfuky. Vnitřní svorka.

240 x (50-65) Osobní vozidla 65 100 20867261

Koncovka pro
zabudované a kryté
výfuky. Vnitřní svorka.
Obsahuje rychlospojku

240 x (50-65) Osobní vozidla 65 100 20867661

Koncovka pro
zabudované a kryté
výfuky. Vnitřní svorka a
zvětšený dýmník

270 x (50-65) Osobní vozidla 65 100 20867861

Pro vozy s dvojitými
výfuky. 250 x 80 Osobní vozidla 100 20867761

Gumový trychtýř na
podlahovém stojanu.
Výška 0 - 600 mm.

Osobní vozidla 100 20868361

Trychtýř na podlahovém
stojanu s kolečky. Výška
0 - 600 mm.

Osobní vozidla 150 20816861

Koncovka na
podlahovém stojanu.
Výška 130 - 440 mm

Nákladní vozidla 200 20807261

Velký hliníkový trychtýř
pro obecné užití. Vhodný
pro EURO 6 nákladní
vozy. S hadicí na bázi
kevlaru odolnou
vysokým teplotám.

Nákladní vozidla 150 20817061

Hliníkový trychtýř vč.
hadice na bázi kevlaru
odolné vysokým
teplotám.

Nákladní vozidla 150 20817161

Pružný stojan na
trychtýře 20817061 ,
20817161 a hadici
20817261

75 20816961

Galvanizovaná ocelová
koncovka pro Stack
potrubí, délka 2600 mm

n.a. Nákladní vozidla 250 140 20801961

Gumová koncovka pro
vertikální Stack systémy n.a. Nákladní vozidla 250 125/150/200 20808861
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*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.
**For Audi A6 2015 and Citoën DS
***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.
****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.
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Typ vozidla
Max. průměr

výfukového potrubí -
jednoduché (mm)

Hose connection
Diameter (mm) [model]

Galvanizovaný kužel pro
vertikální potrubí n.a. Nákladní vozidla 250 150 20816661

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 140 x
58mm

Osobní vozidla 100 20869761*

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 175 x 60mm Osobní vozidla 100 20869861**

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 126 x
80mm

Osobní vozidla 100 20869961***

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 175 x 85mm Osobní vozidla 100 20870061****
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*Pomocí očkového klíče na jednom konci spojky jednodušeji připojte nebo odpojte dva konce hadice.
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[accessory] [partno]

Bezpečnostní rychlospojka včetně gumových rukávců a hadicových spon, Ø100 20374541*

Bezpečnostní rychlospojka včetně gumových rukávců a hadicových spon, Ø150 20374543*

Rychlospojka, samec, Ø100 vč. gumových rukávců a hadicových spon 20375049*

Rychlospojka, samec, Ø150 vč. gumových rukávců a hadicových spon 20376017

Spojovací sada 4" pro rychlospojky 20375048

Adaptér pro hadice 3" 20373128

Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, ø 100 mm 20815061

Teleskopická hrazda 3 m pro 20808861, 20816661, 20816761 20374287

Rychlospojka 100mm (2ks) 20374641
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