
GOK este un producător de frunte de reguloatoare și supape pt funcționarea  în siguranță a sistemelor de GPL pentru vehicule de agrement și petrecere a 

timpului liber.

Toate produsele sunt fabricate la cele mai exigente cerinte de siguranta si calitate din Germania și de un sistem de management al calității certificat conform 

DIN EN ISO 9001, monitorizate.

Sistemul de management de mediu certificat conform DIN EN 14001 stabilește GOK constant la durabilitate și protecție a mediului.

Regulatoare de joasă presiune PS 16 bar pentru conectarea directă a buteliilor de gaz în rulote si autorulote.

Pentru utilizarea la temperaturi sub aproximativ 4 ° C, vă recomandăm să utilizați Truma EisEx 12 V.

Toate regulatoarele de presiune joasă sunt cu dispozitiv integrat de siguranta impotriva suprapresiunii.

Conexiune fiecare KLF x G 1/4 LH-KN  (conector mic butelie ; filet x stanga - con intern)



Regulator de joasă presiune EN 61

Regulator Tip EN61-DS (cu dispozitiv de siguranță de suprapresiune)

(0.8 kg / h) 30 mbar;fără manometru 

Nivelul de performanță 1

9955264 € 17,50

(1.5 kg / h) 30 mbar ;Nivelul de performanță 3

Regulator Tip EN71 (1.2 kg / h) 30 mbar 9933042 € 40,95

Regulator de joasă presiune EN 61

Nivelul de performanță 2 Ideal pentru bus VW  cu extindere Westfalia (0.8 kg / h), priza 90 °.

fără manometru 9933043 € 22,95 Nivelul de performanță 1

cu manometru 9914515 € 30,95 fără manometru    9997504 € 23,95

cu manometru     9904646 € 44,95



Regulator Tip EN61 (0.8 kg/h) 30 mbar

Regulator de presiune joasă TYP EN61-DS PS 16 bar

pentru vehicule cu spatiu restrâns în dulapul buteliei de gaz 

(de exemplu, VW Westfalia până în 2005).

fără manometru;Nivelul de performanță 1

9998138 € 39,95

Regulator Tip EN61 (0.8 kg/h) 30 mbar cu montare pe perete pentru autorulote si rulote.Conexiunea la 

butelia de gaz prin intermediul unui furtun de înaltă presiune.

Cu dispozitiv de siguranță de suprapresiune.Presiunea gazului 

30 mbar (1.5 kg / h).Conexiune M 20 x 1,5 x RVS. 8

90 ° unghi (cu supapă).  Nivelul de performanță 3

9955155 € 61,95

fără supapă cu manometru.Conexiune M 20 x 1,5 x RVS 10 drept.

9955262 € 56,95

Furtun de asamblare de înaltă presiune PS 30 bari (fără poză.)

cu un ștuț de intrare extins și priza 90 °. pentru conectarea buteliei de gaz și regulator. Rezistente la frig până la -30 ° C

Nivelul de performanță 1 Conexiuni KLF x M20 x 1.5

9999886 € 31,95 Lungime 450 mm 9994861 € 18,95



Regulator MarineLine Typ EN61

30 mbar 50 mbar

special conceput pentru aplicații marine (ambarcatiuni)  (DIN EN ISO 10239).Materiale inoxidabile și protecția sporită la coroziune. 

Regulator (0,8 kg / h), priza 90 °.cu supapă de siguranță 

30 mbar 9997661 € 24,95

50 mbar 9933007 € 33,95

Regulator rezervor de gaz Typ EN61 PS 16 bar

Regulator de presiune scăzută pentru conectarea recipiente de gaz 

(de exemplu, rezervoare de gaz), care sunt instalate permanent în vehicule.

Alternativ cu conexiune mini cilindri (GF) sau 2 x conexiune cu șurub inel (RVS).

Diferite părți interioare din oțel inoxidabil, carcasă crom placat.

Presiunea gazului 50 mbar / 1 kg / h

 conexiune RVS 8 x SKU/RVS 8. 9994691 € 159,00

 conexiune  A. x SKU/RVS 8. 9996599 € 159,00



Regulator rezervor de gaz TYP EN61-DS PS 16 bar

Regulator de presiune joasă

Regulator de presiune scăzută pentru conectarea recipiente de gaz (1.5 kg / h) pt racordarea de la 30 mbar rulote sau autorulote (vehicule 

(de exemplu, rezervoare de gaz), care sunt instalate permanent în de camping) la 50 mbar pe linii fixe.Doar potrivit pt utilizarea în aer liber!

 vehicule. Include. Protecție suprapresiune cu supapă de reținere. Nu pentru a fi utilizate în interiorul vehiculelor!

Potrivit pentru conectarea unui truma EisEx (S. 526). Conexiune: RVS 8 x 8 RVS 9955990 € 38,95

Presiunea gazului  30 mbar / 1.5 kg / h 

 conexiune   A. x RVS 8 9912974 € 51,95

Regulator de joasă presiune EN 61

Numai pentru schimb nu este permisă pentru instalațiile noi. 50 mbar (1,5 kg / h) 

fără manometru    9955260 € 14,50

cu manometru     9907136 € 24,95



cleme țeavă de gaz Conexiuni:cu piulița de cuplare (G 1/4 x LH-TM) 

x inel de tăiere (8 mm)

Conexiuni: piulița de cuplare (G 1/4 x LH-TM) 

x niplu dop (STN)

cu protecție din cauciuc

8 mm, 5 buc/pac 9955210 € 6,95 pt.prize de gaz

10 mm, 5 buc/pac 9955212 € 7,75 L (cm) Art.-Nr. Preț        Lungime (cm) Art.-Nr. Preț

30 9955310 € 4,50 30 9933130 € 5,75

Conexiuni: (RVS 8 x RST 8 mm) 40 9955320 € 4,75 80 9933140 € 8,25

80 9955330 € 6,75 150 9933150 € 11,25

100 9955360 € 8,25

150 9955340 € 9,25

200 9955370 € 11,50

Caramatic®Sistem cu două butelii este un sistem automat de control de comutare,

care permite comutarea automata  de la butelia 

goala  la cea de rezervă 

•  afișare funcționare prin intermediul manometru

• Comutare automata butelie fără a înlocui unitățile 

       Lungime (cm) Art.-Nr. Preț de comandă

80 9955430 € 8,95 • potrivit pt conectarea Truma Eis-Ex (9933970)

cu piulița de cuplare (G 1/4 x LH-TM) • Conexiune prin furtun de presiune : 

x inel de tăiere (10 mm) (fara poza) G1 / 4 x RVS LH-ONU 8 (400 mm) 

40 9955352 € 6,25 50 mbar (1,5 kg/h) 9994257 € 179,00

30 mbar (1,5 kg/h) 9997618 € 179,00



Distribuitoare gaz, alamă PS 16 bar

Conexiuni 

Abrevieri importante

IG = filet interior

CN = con interior

G = denumire filet conform DIN EN ISO 228-1

GF = conexiune de mare cilindru

LH = stânga-filetat (stânga Hande)

RST = soclu țeavă

RVS = montaj tub

ÜM = Piulița rotativ 

supape închidere, alamă

conform DIN Pentru conductelor de gaz 8 sau 

pentru a închide diversi consumatori individual. 10 mm, galvanizate. 1 buc

Opțional cu 2, 3 sau 4 prize (fiecare RVS 8). 6.G RVS 8 x RVS 8 9955510 € 2,95

completări (RVS) 8 ori 10 mm.. G RVS 10 x RVS 10 9955512 € 3,95

DIN-DVGW testat, inclusiv un dop orb și simboluri 7.W RVS 8 x RVS 8 9955170 € 4,95

W RVS 10 x RVS 10 9955172 € 5,95

prize RVS acces Art.-Nr. Preț 8.K 4 x RVS 8 9955180 € 19,95

2 8 9955102 € 39,95 9.T 3 x RVS 8 9955190 € 4,95

2 10 9981931 € 39,95 T 3 x RVS 10 9955192 € 6,50

3 8 9955112 € 42,95

3 10 9955115 € 67,95 10. Reducere dreaptă 1.RST 8 x RVS 8 9955131 € 22,95

4 8 9955122 € 66,95 GR RVS 10 x RVS 8 9955562 € 3,95 2.2 x RVS 8 9955140 € 22,95

4 10 9955125 € 85,95 11.Cuplaj cu șurub în unghi 3.T-supapă 3 x RVS 8 9955151 € 55,95

pt conectarea de plite / sobe la conducte de 

gaz de 8 mm.

IG G 1/2 x RVS 8. 9933004 € 8,75



supapă cu cuplă rapidă

21.supapă de reglare 90 ° PS 4 bar 

13.Piulița 2 buc/pac

8 mm 9955450 € 1,75

10 mm 9955455 € 1,95

Deconectarea și conectarea este posibilă numai 14.Inel de tăiere 5 buc/pac

atunci când supapa este închisă. 8 mm 9955460 € 2,95

conexiune RVS 8 10 mm 9955465 € 3,25

4.Prin supapă 9933030 € 53,95 15.Dop 2 buc/pac pentru reglarea infinit variabila a ofertei de Grill gaz, sobe sau 

5.Versiune T 9933040 € 72,95 8 mm 9955470 € 4,50 echipamente de gătit. Conexiune:G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN

9955020 € 7,50

dop - de alama 1 buc Push-in cuplaj PS 5 bar ,alama

8 mm 9955520 € 1,75

10 mm 9955522 € 1,75 17.cu 8 mm duza push-in 9933160 € 14,95

18.fără duza push-in 9933170 € 14,75

19.duza push-in 9933041 € 3,75

20.Conector drept G ¼ LH – KN x RST 8

9955160 € 2,75



supape cu ramificație

23.cuplaj furtun ,alamă 24.Adaptor furtun gaz

pentru conectarea simultană a mai multor pentru conectarea a două furtunuri. Conexiune: G ¼ LHX RST 8

aparate consumatoare la un regulator  Conexiune:2 x G ¼ LH-KN 9955080 € 3,75

Cu dispozitiv de închidere. 9955440 € 2,50

G ¼ LH-ÜM x 2 circuite G ¼ LH-ÜM

9955030 € 8,50

G ¼ LH-ÜM x 3 circuite G ¼ LH-ÜM

9955040 € 9,50

Totul pentru alimentarea cu gaz în aer liber 



Regulator de Joasă presiune;Tip EN61 PS 10 bar Furtunuri cu presiune medie

pt conectare a dispozitivelor de consum cu regulatoare 

de joasă presiune corespunzătoare. testate conform

 DIN 4815 DVGW . 

Conexiuni:  G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM Regulator de Joasă presiune

(1,0 kg / h) pentru conectarea la butelii Campingaz® Lung(cm) Art.-Nr. Preț

Cu ventil de închidere.Conexiune: GAZ x G ¼ LH-KN 40 9953572 € 4,95

30 mbar 9902417 € 15,25 80 9955380 € 5,95

50 mbar 9955220 € 16,95 150 9955390 € 6,95

300 9955400 € 9,50

Regulator de Joasă presiune;Tip EN61 PS 10 bar

Siguranțe aer automată

Typ EN61-V50 PS 16 bar

pentru 11 setări diferite de presiune .

Conexiune: KLF x G ¼ LH-KN

25-50 mbar 9955622 € 24,95

previne evacuare de gaz în caz de deteriorare 

(1,0 kg / h)pentru conectarea labuteliile de gaz a furtunului.

cu filet deasupra.Cu ventil de închidere. Conexiune: G ¼ LH-ÜM x filet ¼ LH-KN

Conexiune:Gaz-Kart. X G 1/4 LH-KN 50 mbar 9955070 € 16,50

30 mbar 9902416 € 15,75 30 mbar 9933193 € 16,50

50 mbar 9933134 € 21,95



Regulator set type EN 61 DS GOK regulator kit Typ EN 61

Regulator de Joasă presiune

Typ EN61 PS 16 bar

(1.0 kg / h). Disponibil cu 2 sau 3 

pentru butelii mici PS 16 bar valve de închidere. 50 mbar.

necesare pt toate dispozitivele comerciale și private Regulator de Joasă presiune tip EN61 Conexiune: KLFx2 valve x G ¼ LH-KN

cu mici cilindri de gaz,( încălzitoare, Grill gaz, etc.) și furtun de presiune medie 9933192 € 22,95

pentru utilizarea în interior,în scop comercial pentru  G 1/4 LH-UN x G 1/4 LH-UNx400 mm Conexiune: KLFx3 valve x G ¼ LH-KN

utilizare în exterior.Set compus din: pentru conectarea unui aparat de gaz. 9955230 € 25,95

Regulator de Joasă presiune EN61DS cu manometru pt butelii mici KLF x G 1/4 LH-UN 50 mbar 

(50 mbari / 1,5 kg / h) și furtun de presiune medie 1,5 kg / h, dimensiuni furtun de 6,3 x 3,5 mm Robinet butelie de gaz

6,3 x 3,5 mm G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 9980664 € 19,95

9980663 € 56,95

Regulator de Joasă presiune;Tip EN61-DS PS 16 bar

(1,5 kg / h) cu dispozitiv integrat de siguranta suprapresiune și 

un dispozitiv de închidere termică.pentru toate dispozitivele de 

încălzire utilizate în scop privat și comercial în clădiri 

(ex. Sobe catalitice, etc.).Conexiuni:KLF x G 1/4 LH-KN.

50 mbar 9933133 € 47,95

30 mbar 9998678 € 63,95 pentru butelii de gaz butan.

M16 x 1.5 (GAZ) x AG KLF.

9950334 € 16,50


