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MEGASYS® PRODUKTY – JEDINĚ OD SPOLEČNOSTI GATES

MegaSys® je propracovaný systém kombinace hydraulické hadice a koncovky od 
společnosti Gates poskytující špičkový Výkon, Univerzálnost, Jednoduchost a Hodnotu, 
díky čemuž získáte to nejlepší řešení celkových nákladů na vlastnictví.

Výběr hadic, které mají splňovat požadavky systému (tlak a teplota), je velice snadný díky 
izobarickému odstupňování velikosti pracovního tlaku Gates hadic.

Výkon
Univerzálnost
Jednoduchost
Hodnota

PRODUKTOVÝ PROGRAM MEGASYS®
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PRODUKTOVÝ PROGRAM MEGASYS®

UŠETŘETE ČAS, PROSTOR A PENÍZE 
S PRODUKTOVÝM PROGRAMEM MEGASYS®

› Zjednodušuje výběr hadic s konstantními hodnotami 
tlaku bez ohledu na jejich vnitřní průměry (světlost hadic)

› Pokrývá nejširší spektrum aplikací v oblastech 
stavebnictví, zemědělství a celého zpracovatelského 
průmyslu a zahrnuje hydraulická vedení pracující při 
tlacích 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa  
a 42,0 MPa

› Minimální poloměr ohybu snížen až o 70% požadavku 
mezinárodních technických norem

› Zkracuje celkovou montážní délku hadicové sestavy

› Usnadňuje montáž a vedení hadic v těsných 
zástavbových prostorách

› Redukuje počet ohýbaných koncovek a úhlových 
šroubení při montáži

› Díky větší flexibilitě usnadňuje montáž hadic

› Snižuje požadavky na skladové zásoby

› Prodlužuje životnost v aplikacích kde je hadice 
namáhána cyklickým ohýbáním

› Díky elegantnímu designu a výraznému systému 
barevného značení usnadňuje identifikaci hadic  
ve skladu a v provozu



8M3K  Mega3000® 22.5 MPa (3250 PSI) 1/2” (12.5 mm) ISO11237 R17 / SAE 100R17       Flame Resistant MSHA 2G-11C

M
3K

10M4K  Mega4000™ 28.0 MPa (4000 PSI) 5/8” (15.9 mm) ISO11237 R19 / SAE 100R19       Flame Resistant MSHA 2G-11C

M
4K

32EFG6K  MegaSpiral® 42.0 MPa (6000 PSI) 2” (51.0 mm) Gates® Engineered       Flame Resistant MSHA 2G-11C

G
6K

12EFG5K  MegaSpiral® 35.0 MPa (5000 PSI) 3/4” (19.0 mm) ISO3862 R13 / Exceeds EN856 R13 4SP / SAE 100R13       Flame Resistant MSHA 2G-11C

G
5K

12EFG4K  MegaSpiral® 28.0 MPa (4000 PSI) 3/4” (19.0 mm) EN856 R12 / SAE 100R12       Flame Resistant MSHA 2G-11C

G
4K

8M5K  Mega5000™ 35.0 MPa (5000 PSI) 1/2” (12.5 mm) Gates® Engineered       Flame Resistant MSHA 2G-11C

M
5K

20EFG3K  MegaSpiral® 21.0 MPa (3000 PSI) 1-1/4” (31.5 mm) Exceeds ISO3862 R12 4SP / EN856 R12 4SP / SAE 100R12       Flame Resistant MSHA 2G-11C

G
3K

4M6K  Mega6000™ 42.0 MPa (6000 PSI) 1/4” (6.3 mm) Gates
®
 Engineered       Flame Resistant MSHA 2G-11C

M
6K
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-04 -05 -06 -08 -10 -12 -16 -20 -24 -32

22.5 MPa*
M3K M3K M3K M3K M3K M3K M3K

 EFG3K EFG3K EFG3K

28.0 MPa
M4K M4K M4K M4K M4K M4K

EFG4K EFG4K EFG4K EFG4K EFG4K EFG4K

35.0 MPa
M5K M5K M5K M5K

EFG5K EFG5K EFG5K EFG5K EFG5K EFG5K EFG5K EFG5K

42.0 MPa
M6K

EFG6K EFG6K EFG6K EFG6K EFG6K EFG6K EFG6K EFG6K

Překračuje normu 1SN/1SC Překračuje normu 2SN/2SC Překračuje normu 4SP Překračuje normu 4SH

MEGASYS® MATICE VELIKOST/TLAK

Pro výběr hadice použijte níže uvedenou tabulku.  Zvolte požadovanou hodnotu pracovního tlaku a potřebnou velikost hadice  
a tabulka vám ukáže, kterou hadici máte použít.

* Maximální provozní tlak EFG3K = 21,0 MPa



ISO 11237 -  
EN 857 1SC/2SC

EN 853 - 
1SN/2SN M3K M4K M5K M6K

-04 75 100 40 40 50 50

-05 85 115 45 45 55

-06 90 130 50 50 65

-08 130 180 70 70 90

-10 150/170 200 75 75

-12 180/200 240 95 95

-16 200/250 300 115
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POROVNÁNÍ MIN. POLOMĚRU OHYBU HADIC MxK ŘADY  
MEGASYS® SPOLEČNOSTI GATES

Poznámka: Minimální poloměr ohybu se vztahuje také na povrchy MegaTuff™ a XtraTuff™.

HADICE MEGASYS® S OCELOVÝM OPLETEM  
A KONCOVKAMI MEGACRIMP®



10M4K  Mega4000TM 28.0 MPa (4000 PSI) 5/8” (15.9 mm) ISO11237 R19          Flame Resistant MSHA 2G-11CM
4K
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 Konstrukční vlastnosti

› Překračuje požadavky norem ISO 11237/EN 857 a EN 853

› Hadice M3K je nyní k dispozici s vyšším pracovním tlakem 22,5 MPa

› Velikost minimálního poloměru ohybu zredukován až o 60% hodnoty minimálního poloměru ohybu dle normy 
EN 853 a 50% dle normy ISO 11237/EN 857

› Nadstadardně testováno 600.000 dynamickými tlakovými cykly při teplotě 100 °C a 133% provozního tlaku

› K dispozici hadice s povrchem MegaTuff™, který má 300x vyšší odolnost proti otěru než standardní povrch hadice 
MxK a prvotřídní odolnost proti ozónu a povětrnostním vlivům

› K dispozici hadice s povrchem XtraTuff™, který má 25x vyšší odolnost proti otěru než standardní povrch hadice MxK

› Ohnivzdorný povrch splňující normu MSHA

› Propracovaná konstrukce koncovky pro technologii bez ořezávání, splňující normy EN, pro hadice s jednou nebo 
dvěma ocelovými výztuhami, a to včetně hadic s velkými průměry

› Robustní zalisování s Gates patentovanou „C“  vložkou

› Technologie Full-Torque Nut™, zabraňující deformaci matek při utahování

 Výhody

› Nevyžaduje ochranné ocelové a nylonové spirály díky povrchům s vysokou odolností proti otěru

› Díky masivní konstrukci přechodu mezi hadicí a koncovkou se snižují prostoje strojů a zařízení

› Pevnější a odolnější řešení spoje než poskytují běžné koncovky s lisovanou maticí

› Patentovaná “C‘‘ vložka zajišťuje v lisované objímce rovnoměrné rozložení sil po obvodu, čímž se vytvoří  
soustředné zalisování

› Robustní stavba koncovky přináší bezprůsakové těsnění během celé životností hadice

› Eliminuje se znečištění, zápach a množství prachu, které běžně vzniká při ořezávání hadic

› Snižuje požadavky na skladové zásoby, protože jednu velikost koncovky MegaCrimp® lze spárovat s různými typy 
hadic (nehledě na jejich vnější průměr)

› Variabilita - koncovka MegaCrimp® je zkonstruována pro hadice s jedním a dvěma ocelovými nebo textilními oplety

› Přináší další výhody pro správu skladových zásob, zdraví a bezpečnost práce díky koncovce GlobalSpiral™ Plus (GSP).  
Vsuvku této bezořezové dvoudílné koncovky lze použít pro hadice se 4-vrstvou spirálovou výztuhou o průměrech  
-24 (DN38) a -32 (DN51)



EN 856 4SP EN 856 4SH EFG3K EFG4K EFG5K EFG6K

-06 180 65 65 65

-08 230 90 90 90

-10 250 100 100 100

-12 300 280 120 120 120

-16 340 340 150 150 150

-20 460 460 210 210 210 210

-24 560 560 250 250 250

-32 660 700 315 315 635
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SROVNÁNÍ MIN. POLOMĚRU OHYBU HADIC EFGxK ŘADY  
MEGASYS® SPOLEČNOSTI GATES

Poznámka: Minimální poloměr ohybu se vztahuje také na povrch MegaTuff™.

HADICE MEGASYS® SE SPIRALOVÝM OPLETEM  
A KONCOVKY GLOBALSPIRAL™



24EFG6K  MegaSpiral® 42.0 MPa (6000 PSI) 1-1/2” (38.0 mm) Gates® Engineered      Flame Resistant MSHA 2G-11CG
6K
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Konstrukční vlastnosti

› Překračuje výkonnostní požadavky norem ISO 3862/EN 856

› Velikost minimálního poloměru ohybu zredukován až o 60% hodnoty minimálního poloměru ohybu dle  
normy ISO 3862/EN 856

› Nadstandardně testováno 1.000.000 dynamickými tlakovými cykly při teplotě 120°C a 133% provozního tlaku - 
hadice EFG3K ad EFG4K / při 120% provozního tlaku - hadice EFG5K a EFG6K

› K dispozici hadice s povrchem MegaTuff™ od společnosti Gates, který má 300x lepší odolnost proti abrazi než 
standardní povrch EFGxK a prvotřídní odolnost proti ozónu a povětrnostním vlivům

› Ohnivzdorný povrch splňující požadavky MSHA

› Přináší bezořezovou technologii montáže v celé produktové řadě

› 2-dílná konstrukce koncovky, kromě nové koncovky GlobalSpiral™ Maximum (GSM) která má 1-dílnou konstrukci

› 1-dílná vsuvka u všech spojek GlobalSpiral™

› Robustní „Bite-the-wire“ objímka pro vylepšenou pevnost zalisováni

Výhody

› Nabízí prvotřídní výkon pro extrémně zatížené, vysokotlaké aplikace s vysokou četností hydraulických  
tlakových cyklů

› Povrch MegaTuff™ eliminuje potřebu ochranných ocelových a nylonových spirál a je ideální volbou i pro nejdrsnější 
podmínky jako je hornictví, stavebnictví, těžba ropy nebo dobývání v lomech

› Díky masivní konstrukci přechodu mezi hadicí a koncovkou se snižují prostoje strojů a zařízení

› Eliminuje se znečištění, zápach a množství prachu, které běžně vzniká při ořezávání hadic

› Snižuje požadavky na skladové zásoby, protože jediný typ vsuvky lze spárovat se všemi typy hadic se spirálovou výztuhou

› Přináší další výhody pro správu skladových zásob, zdraví a bezpečnost práce díky koncovce GlobalSpiral™ Plus (GSP).  
Vsuvku této bezořezové dvoudílné koncovky lze použít pro hadice s jedním a dvěma oplety o průměrech  
-24 (DN38) a -32 (DN51)

› Nabízí 1-dílnou bezořezovou koncovku GlobalSpiral™ Maximum (GSM) určenou pro hadice s velkým vnitřním 
průměrem -24 (DN38) a -32 (DN51) až do tlaku 42,0 MPa, přičemž poskytuje všechny výhody konstrukce 
GlobalSpiral™ od společnosti Gates
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PRODUKTOVÝ PROGRAM MEGASYS®

GATES HYDRAULICS, VAŠE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYDRAULIKY

Důsledné testování a ověřování produktů bylo vždy středobodem filozofie společnosti 
Gates.  Hydraulika nové generace od společnosti Gates  - integrovaný systémový 
přístup zahrnující všechny součásti řady koncovek a hadic MegaSys® – nabízí spojení 
technologie, výkonu a flexibility, které na trhu v současnosti a dohledné budoucnosti 
nemá konkurenci!

Více informací o integrovaném systémovém přístupu společnosti Gates naleznete na 
webové stránce www.Gates.com/europe/integrated-system

Společnost Gates vyrábí vysoce výkonné hydraulické hadice, koncovky, šroubení, 
adaptéry a ohýbané trubky pro prvovýrobu a distribuci náhradních dílů.  Hydraulické 
výrobky společnosti Gates mezi sebou dokonale spolupracují a nabízejí komplexní 
integrované řešení „port-to-port“ pro vaše náročné požadavky na hydrauliku.  
Rozhodnutí je jen na vás.
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› VÝKON

Pro všechny hadice MegaSys® s konstantním tlakem je charakteristický špičkový 
výkon při četných hydraulických cyklech a ohybech zároveň, výborná odolnost vůči 
tlaku a kompaktní poloměr ohybu, překračující požadavky mezinárodně uznávaných 
norem.  Navíc se můžete spolehnout na koncovky MegaCrimp® a GlobalSpiral™, 
které vám zaručí dlouhodobou funkčnost bez průsaků při maximálním provozním 
tlaku až 42,0 MPa.

› UNIVERZÁLNOST

Produktový program MegaSys® je vhodný pro široké spektrum hydraulických aplikací 
v zemědělství, stavebnictví a celém zpracovatelském průmyslu.  Veškeré hadice 
MegaSys® odolají těm nejdrsnějším provozním podmínkám díky povrchům odolným 
proti abrazi. 

› JEDNODUCHOST

Správný výběr hadice nebyl nikdy tak jednoduchý díky konstantním hodnotám 
pracovních tlaků napříč všem velikostem hadic.

Také výběr koncovky je velmi jednoduchý, máte dvě možnosti.  Koncovky 
MegaCrimp® společnosti Gates byly zkonstruovány pro hadice s jedním a dvěma 
oplety, koncovky GlobalSpiral™ jsou pak určeny pro spirálové hydraulické hadice.

Díky novému elegantnímu stylu značení hadic v podobě barevného pruhu určujícího 
pracovní tlak, lze hadici okamžitě identifikovat ve skladu i v provozu.

› HODNOTA

Produkty MegaSys® přestavují nejvýhodnější celkové náklady na vlastnictví, 
protože zvyšují provozuschopnost zařízení, úspornější provoz a bezpečnější 
podmínky.  Snížený minimální poloměr ohybu umožňuje použití kratších hadic, 
usnadňuje montáž a vedení v těsných prostorách, čímž šetří prostor i náklady.  
Před zalisováním obou koncovek MegaCrimp® a GlobalSpiral™ není potřeba hadice 
ořezávat.  Bezořezová konstrukce zkracuje čas montáže, snižuje množství výrobních 
a konstrukčních závad a znečištění hydraulických systémů.



SÍDLO: BELGIE

GATES EUROPE BVBA
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
T (32) 53 76 27 11 / F (32) 53 76 29 93

VELKÁ BRITÁNIE

GATES HYDRAULICS LTD
5 Alpha Drive
Eaton Socon
St Neots, Cambridgeshire
PE19 8JJ 
T (44) 1480 40 23 84 / F (44) 1480 40 23 50

FRANCIE

GATES SERVICE CENTER S.A.S.
21 bvd Monge B.P. 14
69881 Meyzieu Cedex
T (33) 4 72 45 12 12 / F (33) 4 72 02 85 24

NĚMECKO

GATES EMB
Eifeler Maschinenbau GmbH
Kolumbusstraße 54
53881 Euskirchen
T (49) 2251 1256 0 / F (49) 2251 1256 400

ČESKÁ REPUBLIKA

GATES HYDRAULICS S.R.O.
Detmarovická 409/1
73301 Karviná – Stare Mesto
T (420) 597 467 611 / F (420) 597 467 612

Gates.com/czech
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