
VIPSeal® flexkoblinger  
og HO-FOR koblinger   

Standard mål eller fremstillet efter  
dine mål på vores værksted
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NYHED
Flexkoblinger  

fremstillet efter dine mål 
på vores værksted



 flexkoblinger
Du har udfordringen – Vi har løsningen, når forskellige rørtyper eller 
rør med forskellige diametre skal samles hurtigt, tæt og økonomisk. 

Vi leverer alle typer flexkoblinger fra VIPSeal® i spændet 
fra Ø100 mm til Ø2099 mm. Du kan få dem i standardmål eller 
individuelt tilpassede efter dine mål. De sidste fremstiller 
vi på vores eget plastværksted.

VIPSeal® koblinger er både velegnede til 
samlinger af samme rørtyper i forskellige 
diametre, og hvor forskellige rørtyper 
skal samles. Plast, PVC, PE, støbejern, 
galvaniseret, kobber, aluminium, beton,
ler og mange andre materialer.

Kombinationen af en bred gummi- 
forsegling med et stålsvøb eller  
spændebånd muliggør en tæt  
sammenkobling af langt de fleste  
rørtyper, uanset hvilken overflade  
de sammenkoblede rør har. 

HO-FOR forsyningskoblinger
En robust, fleksibel kobling med fulddækkende stålsvøb kan løse mange 
udfordringer med ”umulige” samlinger i trykløse rørledninger. 

Vi kan levere dem efter standardmål, men fremstiller dem også efter mål 
på vores eget specialværksted, så du kan få dem tilpasset dine behov og 
med kort leveringstid. 

Vi kan gå op i meget store dimensioner
Selve gummisvøbet fås som standard i 195 mm eller 305 mm. 

Stålsvøbet er som standard 108 mm  
(ved gummisvøb på 305 mm anvendes 2 stålsvøb).
 
Længde/diameter bestemmer du.

2



Designed to perform, engineered to last

Individualitet er standard 
på vores plastværksted
Hos Trade-Line har vi fokus på at løse kundernes udfordringer.  
Derfor har vi investeret i de maskiner, der skal til for at producere 
VIPSeal® flexkoblinger efter kundespecifikke mål, og uddannet  
personale til at betjene dem.  

Ring til os, når du skal have ”umulige” samlinger til at blive tætte 
uden at omkostningerne løber løbsk.
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HUSK! At tilspænde spændebåndet med en momentnøgle. 
Du finder de anbefalede tilspændinger i specialbrochuren på www.trade-line.dk eller her

VSC standardkoblinger fra Ø100 – 115 mm til Ø590 - 620 mm.  Bredde fra 100 – 190 mm

VLC store standardkoblinger fra Ø601 – 699 mm til Ø2000 – 2099 mm. Bredde 190 mm

VSCW standardkoblinger med ekstra bredde fra Ø265 – 290 mm til Ø590 – 620 mm.  Bredde 300 mm

WLCW ekstra store med ekstra bredde fra Ø600 – 699 mm til Ø2000 – 2099 mm.  Bredde 300 mm

VDC drænkoblinger fra Ø32 – 40 mm til Ø250 – 275 mm. Bredde fra 68 – 150 mm

VAC reduktionskoblinger fra Ø75 – 89/53 – 63 mm til Ø395 – 420/265 – 290 mm   Bredde fra 90 – 165 mm

VAR adapter koblinger fra Ø160 – 170/170 – 192 mm til Ø325 – 335/360 – 385 mm.  Bredde fra 100 – 165 mm

VWRC omslagskoblinger fra Ø300 – 399 mm til Ø2000 – 2099 mm. Bredde 190 mm

VBC støbte mellemringe/bøsninger fra Ø11-16 mm til Ø325 – 335 mm. Bredde fra 55 – 380 mm

VBC elastomiske mellemringe/bøsninger fra Ø200 – 299 mm til Ø1400 – 1499 mm . Tykkelse fra 8 – 32 mm

VPF indmuringskoblinger/radontætninger fra Ø20 – 24 mm til Ø1600 – 1750 mm (vandtæt op til 10 bar)

Standard VIPSeal® sortimentet dækker følgende typer:

w
w

w
.b

rb
.d

k 
 7

11
4


