
L 938 Indvendig manchet
- En fleksibel løsning til betonmuffer eller 
forborede huller i beton!

Scan QR koden med din 
SmartPhone og læs mere 
om de nye manchetter.

Hent en gratis app til din 
SmartPhone i iTunes Store 
eller Android market.

Større tolerancer

Sikker og let montering

Bedre økonomi
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Tilbehør til L 938 Indvendig manchet Best. nr. TUN nr.

* Momentnøgle 7/16” sort

Kalibreret til 17 Nm

Certificeret som anvendelse til indvendig bespænding af L 938

192550991 1558298

** Momentnøgle 1/2” blå

Kalibreret til 27 Nm

Certificeret som anvendelse til indvendig bespænding af L 938

192550992 1558299

*** Momentnøgle 5/8” rød

Kalibreret til 81 Nm

Certificeret som anvendelse til indvendig bespænding af L 938

192550996 1558300

L 938 Indvendig manchet

Passer til... Tolerance A Tolerance B Best. nr. TUN nr.

15 beton - 160 mm plast * GT/IG/Euro/DS Ø210 - 222 mm1 Ø152 - 165 mm 192550163 1582283

20 beton - 200 mm plast * GT/IG/Euro/DS Ø268 - 280 mm1 Ø200 - 220 mm 192550203 1582284

25 beton - 250 mm plast * GT/IG/Euro/DS Ø327 - 340 mm1 Ø248 - 260 mm 192550253 1558285

30 beton - 315 mm plast ** GT/IG/Euro/DS Ø375 - 396 mm1 Ø288 - 318 mm 192550315 1558287

40 beton - 400 mm plast ** IG/DS Ø473 - 494 mm1 Ø370 - 400 mm 192550405 1582287

GT/Euro Ø521 - 526 mm Ø375 - 406 mm 192550402 1558289

40 beton - 450 mm plast *** GT/Euro Ø521 - 526 mm Ø432 - 460 mm 192550452 1558291

50 beton - 500 mm plast *** GT/Euro Ø649 - 654 mm Ø483 - 502 mm 192550501 1558292

IG/DS Ø608 - 613 mm Ø483 - 502 mm 192550502 1582288

50 beton - 560 mm plast *** IG/DS Ø608 - 613 mm Ø540 - 569 mm 192550560 1685435

GT/Euro Ø648 - 653 mm Ø540 - 569 mm 192550561 1558294

60 beton - 630 mm plast *** IG/Euro/DS Ø717 - 739 mm1 Ø616 - 630 mm 192550631 1558295

GT Ø776 - 781 mm Ø645 - 676 mm 192550632 1558297

Det komplette program spænder fra størrelserne A = Ø200-1220 mm og B = Ø43-1123 mm.
Ovenfor finder du de mest anvendte størrelser, som du kan have brug for i hverdagen. Vi leverer også til andre dimensioner 
end de i listen anførte - kontakt venligst vores kundeservice på tlf. 7516 9029, så finder vi frem til en løsning.

VIGTIGT: Ved bestilling oplyses det indvendige mål(A) på muffe eller hul.

*/**/*** Refererer til bespænding og passende momentnøgler i skemaet herunder. - 1Leveres med løs reduktion.

A B
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Her anvendes den nye model

L 938 er en serie af reduktions manchetter i høj kvalitet, der er fremstillet i en 
specialudviklet syntetisk gummiblanding. Manchetten er udstyret med 
en indvendig samt en eller flere udvendige bespændinger i rustfrit 
stål.

Anvendes som tilslutning til:

	 •	 Forborede	og	formstøbte	huller	i	betonrør	og	-brønde
	 •	 Muffer	på	betonrør
	 •	 Korrugerede	rør

Manchetten sikrer en fleksibel og vandtæt samling ved 
tilslutninger af regnvand eller spildevand til præfabrikerede 

brøndsystemer.

Installationen foretages med det kalibrerede 
specialværktøj. Bespændingen af det indvendige 
spændebånd, skal ikke efter kontrolleres.

Udvendige spændebånd tilspændes med en momentnøgle.

Hvorfor er det bedre?
•	 Nem	og	hurtig	installation	fra	brøndens	udvendige	side
•	 Passer	til	rør	dimensioner	fra	Ø43-1123	mm
•	 Ingen	plastdele,	der	kan	gå	i	stykker
•	 Trinløs	justerbar	bespænding	i	rustfrit	stål
•	 Skal	ikke	efter	kontrolleres
•	 Specialværktøjet	er	kalibreret	og	certificeret

Anvendes i brønde, rørmuffer, pumpestationer, 
regnvandskonstruktioner, bassiner, og andet der 
kræver en fleksibel, vandtæt tilslutning.

Anbefalet af fagfolk - til fagfolk… 
Vi har netop anvendt de nye manchetter til et større 
renoveringsprojekt. Vi brugte dem bl.a. til at koble 
nye plastrør i de eksisterende betonmuffer. Jeg må 
indrømme, at det var utroligt let, da vi ikke skulle 
bøvle med at få de gammeldags plastmuffer presset 
ind i betonmuffen først - derimod var er det enkelt 
og hurtigt at tilpasse de fleksible gummimanchetter 
istedet - tilspænd med specialnøglen 1-2-3 - FÆRDIG!



Innovative løsninger 
Uanset hvilket behov du har for at lave tætte rørsamlinger, så finder du en løsning 
hos os. Vi udvikler hele tiden nye løsninger, efterhånden som behovene opstår 
ude omkring.

Vi er førende på markedet i design og produktion af fleksible koblinger, som 
anvendes til samling af trykløse rør overalt i Verden.

Den moderne fremstillingsteknik som vi er i besiddelse af, gør at vi kan levere 
specialkoblinger og tætningssystemer efter dine ønsker indenfor 24 timer.

Tætte rørsamlinger!  
 - der opfylder standarderne worldwide...
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