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KABELBESCHERMINGSBUIS HDPE
Toepassingen:
Kabelbeschermingsbuizen zijn toe te passen als mantelbuis
voor o.a. energiekabels, gasleidingen, telefoniekabels, data- en
electriciteitsleidingen.
Productinformatie:
•
Vervaardigd uit HDPE.
•
Uitwendig geribd, inwendig glad.
•
Voorzien van een klikmof om de rollen onderling te kunnen
verbinden.
•
Voorzien van nylon trekdraad.
•
Standaard leverbaar in de kleur: rood.
•
Verkrijgbaar in de diameters: Ø 40 mm., Ø 50 mm., Ø 63 mm., Ø 75
mm., Ø 90 mm., Ø 110 mm., Ø 125 mm., Ø 160 mm. en Ø 200 mm.
•
Afhankelijk van de diameters zijn de rollen leverbaar op 25 en 50
meter.

Per rol 50 meter:

Per rol 100 meter:

830.259.040
830.259.055
830.259.060
830.259.064
830.259.067

830.259.041
830.259.056
830.259.061
830.259.065
830.259.068

Ø 40 mm.
Ø 50 mm.
Ø 63 mm.
Ø 75 mm.
Ø 90 mm.

Ø 40 mm.
Ø 50 mm.
Ø 63 mm.
Ø 75 mm.
Ø 90 mm.

KABELBESCHERMINGSBUIS HDPE FIXPIPE
Toepassingen:
•
Bij het tijdelijk of permanent beschermen van bestaande
kabels en leidingen.
•
Bij nieuw aan te leggen kabel en leidingen tracé die
beschermend dient te worden.
•
Bescherming boven de grond bij het verplaatsen van
bestaande kabels of leidingen.
Kabelbeschermingsbuis Fixpipe wordt half om half in elkaar geschoven
zodat koppelingsmoffen niet nodig zijn.

Productinformatie:
•
Vervaardigd uit HDPE recyclebaar kunststof.
•
Levensduur van tenminste 50 jaar.
•
Bestand tegen chemicaliën.
•
Slagvast in zowel hete als koude weeromstandigheden.
•
Licht in gewicht wat een gemakkelijke verwerking waarborgd.
•
Gemakkelijk te installeren zonder speciaal gereedschap.
•
Eenvoudige montage door in elkaar schuivende halfschalen.
•
850.0110.100 Ø 110 mm.
•
850.0160.100 Ø 160 mm.
Standaard element lengte van 3.000 mm.
Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.
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