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L 930-4 Sadelgrenrør Hovedledning Stikledning Best. nr. TUN nr.

45° sadelgrenrør med rustfrit svøb

Ingen indstik i hovedledningen. 

Ideel til tyndvæggede rør som 

plast, stål og ler.

Ø160-400 mm Ø110 mm 192770109 -

Ø200-400 mm Ø160 mm 192770159 -

Ø300-600 mm Ø200 mm 192770199 -

90° sadelgrenrør med rustfrit svøb

Ingen indstik i hovedledningen.

Ideel til tyndvæggede rør som 

plast, stål og ler.

Ø160-400 mm Ø110 mm 192770110 -

Ø200-400 mm Ø160 mm 192770160 -

L 930-4 PA Sadelgrenrør Hovedledning Udv/Indv Stikledning Best. nr. TUN nr.

90° PA sadelgrenrør 

- fra Ø300-600 mm

Minimal indstiksdybde i 

hovedledningen.

Ideel til dobbeltvæggede plast- og 

ultra rør.

Ø315-400/276-353 mm Ø160 mm 192570400 5240674

Ø450-500/375-450 mm Ø160 mm 192570500 5240675

Ø560-573/493-505 mm Ø160 mm 192570590 5240664

Ø630/548 mm Ø160 mm 192570630 5240665

Sadelgrenrør

Materiale: 
PA Sadelgrenrøret er fremstillet i Nylon og ABS. 
Pakningen er fremstillet i EPDM gummi.
Bolte og møtrikker er fremstillet i syrefast rustfrit stål. 

Materiale: 
Sadelgrenrøret er fremstillet i specialudviklet hård PVC 
med et rustfrit stålsvøb.
Tætningspladen er fremstillet i EPDM gummi. 
Bespændingen er fremstillet i syrefast rustfrit stål.

Tilslutning på dobbeltvæggede rørTilslutning på tyndvæggede rør
PA Sadelgrenrør er designet specielt til brug på korruge-
rede dobbeltvæggede plast- og ultra rør. 

Sadelgrenrøret kan monteres fra siden og er derfor hurtig 
og nem at montere, da opgravning omkring røret ikke er 
nødvendig. 

Med minimal indstiksdybde i hovedledningen er det en 
perfekt løsning. Testet og tæt ved tryk op til  0,5 bar.

Sadelgrenrør med rustfrit svøb er designet til brug på 
tyndvæggede rør og fremstilles i 45° og 90° tilslutning. 
Sadelgrenrørets udformning gør , at man undgår indstik i 
hovedledningen. 

Sadelgrenrøret er let og hurtig at montere, da tætningspla-
den bruges som skabelon for hullet på røret.

Den er ekstrem slidstærk og modstandsdygtig over for 
kemikalier, bakterier og svampe. Testet og tæt ved tryk op 
til 0,5 bar.

En løsning 
der holder tæt
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