
PRODUKTARK

Ferdig vektet sjøledning

SESU-pipe-RG

SESU-pipe-RG er en videreutvikling av vår ferdig vektede PE sjøledning, hvor skjøten er 
integrert i selve produktet. Fra fabrikk leveres det da ett rør med strekkfast muffe som enkelt 
monteres sammen med spissenden, på samme måte som man gjør med andre rørmaterialer.

Den strekkfaste muffen er av typen ReinoGrip, og er 100% korrosjonsfri. Etter montering 
klarer muffen det samme driftstrykket som ledningen, samt at den klarer påkjenningene under 
senkeprosessen. SESU-pipe-RG har sin fordel der det er vanskelig å sveise.

SESU-pipe-RG står for “Self-Submerging PE-Pipe with ReinoGrip”

SESU-pipe-RG
• Ferdig vektet PE rør med mineralfylt PP kappe for senking i vann
• Blå eller Rødbrun kappe, evt. andre farger på forespørsel
• Påmontert ReinoGrip strekkfast skjøtemuiffe

• 90 – 315mm
• SDR17 – SDR7,4

Nødvendig belastning kan spesifiseres på samme måte som ved bruk av 
betonglodd, eller det kan regnes ut på bakgrunn av de forhold som er på ditt 
prosjekt. Ta i så fall kontakt for råd og tips.

Medierør: PE100 RC+
Kappe/Mantel: Mineralfylt PP

Leveres med ReinoGrip-muffe i ene enden, og spissende i andre enden.

Se monteringsveiledning på baksiden

• 6 / 12mtr lengder

• Ingen korrosjons-/tæringsproblemer på bolter eller lodd
• Ingen problemer med loddras ved senking
• Enklere logistikk på byggeplass
• Enkelt og skånsomt for installatøren
• Enhetlig levetid på rør og belastningsmaterial
• Glatt ledning som hindrer hekting av fiske- og båtutstyr
• Større motstand mot utvendige belastninger og riper
• Større ringstivhet gir større sikkerhet ved stein-/jordrras
• Mulighet for levering i lange lengder på trommel eller kveil
• Enkel montering
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MONTERINGSANVISNING

Ferdig vektet sjøledning

SESU-pipe-RG

Rørene leveres med kappen avmantlet for skjøting med ReinoGrip. Ved kapping av rørlengde 
må tilpasset verktøy brukes for å fjerne kappen før skjøting kan skje. Venligst kontakt 
Hallingplast for råd og tips!

1.Marker innstikk iht. 
innstikksmål på muffen

3.Smør på glidemiddel

2.Fas spissenden på røret.
(Kun ved kapping av røret - 
ellers er dette gjort fra fabrikk)

4.Stikk sammen!
(Vi anbefaler å bruke jekkebånd/
talje, evt. maskinell hjelp for å 
dra de sammen)
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