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Försäljning och tillverkning av Polyeten (PE) - Rördelar 

   

  Sortiment:  

  PE- tryckrörsystem och unika rördelar 

  Segmentsvetsade vinklar upp till d630mm i samtliga grader 

  Segmentsvetsade T-rör upp till d630mm 

  T-rör från d110-450mm med insvetsat avstick från d40-200mm 

  Extrudersvetsning 

  Stumsvetsrördelar i alla dimensioner 

  Svetsbara rördelar (elektrosvets 39,5/40 V) 

  Modultillverkning efter ritning 

 

  Användningsområden: 

  Mark och VA 

  Gasinstallationer 

  VVS 

   Kyla 

  Industri 

  Bergvärme 

  Polyetenrördelar - Snabba leveranser på sortiment och tillverkning!     

Stumsvetsmaskin, upp till dim 630. 

             www.petulopipe.com 



I vår nyinvesterade maskinavdelning kan vi erbjuda våra kunder  

specialtillverkade rördelar, dimension 20 - 630 mm, allt efter  

kundens önskemål. Vårat övriga sortiment är brett och består av  

kvalitetssäkrade och funktionella produkter. 

 

Ambitionen hos oss är snabba leveranser, låga priser och personlig service. 

Våra medarbetare har lång erfarenhet samt kunskap inom branschen och 

hjälper er gärna med råd angående polyetensvetsning.  

Vi finns med kontor, lager och servicecenter i Kungälv, 2 mil norr om Göteborg. 

Elektrosvetsrördelar 
 
Elektrosvetsmuffskoppling 
De elektrosvetsade kopplingarna finns i  
många olika storlekar. Det breda sortimentet  
gör att alla dimensioner kan användas. 
 
Tillämpningsområden: 
- gas- och vattendistribution 
- industriella tryckledningar 
- transportledningar, distributionsledningar, bostadsledningar 
 
Fördelar: 
- enkel montering 
- skyddad svetstråd som medger fullständigt och enkelt  
avlägsnande av kontaminationer på plats. 
- den dynamiska värmespolen ger optimal fogkvalitet 
- tydlig identifiering med stora och lättlästa markeringar 
- stor och effektiv svetsyta ger bättre säkerhet 
- idealiska spaltförslutningsegenskaper för stora PE-fogar 
- integrerad rörfixering upp till d63 mm för snabb och säker installation 
- löstagbart centerstopp upp till d160 mm - en koppling för alla tillämpningar 
- hög tålighet även vid väldigt låga temperaturer  
- säker och enkel fogning med svetsning  
- utmärkt kostnad/prestanda-förhållande  
 
SDR 11 
Dimension: d20-400 mm 
10 bar gas/ 16 bar vatten 
Material: PE100 
 
SDR 17 
Dimension: 160-630 
6 bar gas/10 bar vatten 
Material: PE100 

     Petulo Pipe erbjuder tjänster och lösningar inom Polyeten (PE) - rördelar  

Elektrosvetskopplingar 
De elektrosvetsade kopplingarna är unika av 
två skäl. Det första skälet är det breda sorti-
mentet av knäkopplingar, t kopplingar, reduk-
tionskopplingar och ändkopplingar från d20- 
250 mm. Det andra skälet är den stora valfrihet som kombinationen av koppling-
ar mellan d20 - 63 mm med modulära reduktionsfattningar innebär. 
 
Tillämpningsområden: 
- gas– och vattendistribution 
- industriella tryckledningar 
- transportledningar, distributionsledningar, bostadsledningar 
 
Fördelar: 
- alla komponenter från en enda leverantör 
- många kombinationer och enkel installation med moulära reduktionsfattningar 
- förmontering tack vare integrerat rörfäste upp till d63 mm 
- automatiserad tillverkning och processteknik för felfria produkter 
- t-kopplingar kan anslutas med reduktionsfattningar eller muffar 
- hög tålighet även vid väldigt låga temperaturer  
- säker och enkel fogning med svetsning  
- utmärkt kostnad/prestanda-förhållande  
 
Produkter: 

- knä 90°, knä 45°, t, t-reduktion, reduktion och ändkoppling 
- skarvkoppling PE/mässing, skarvkoppling PE/stål 
 
SDR 11 
Dimensioner: d20-250 mm  
10 bar gas/16bar vatten 
Material: PE100 

Stumsvetsrördelar  
(långa skänklar) 
Stumsvetsrördelar med långa skänklar 
omfattar ett  brett sortiment av knävinklar, 
t rör, ändhuvar,  bordringar och reduktio-
ner. 
 
Tillämpningsområden: 
- gas - och vattendistribution 
- industriella tryckledningar 
- transportledningar, distributionsledningar, bostadsledningar 
 
Fördelar: 
- för säker distribution av gas och vatten 
- helsvetsade rörsystem 
- korrosionsfritt 
- lång livslängd 
- hög tålighet även vid väldigt låga temperaturer  
- säker och enkel fogning med svetsning  
- utmärkt kostnad/prestanda-förhållande  
 

 Medlem i: 

,

Kungälv 
Göteborg 

Stenungsund 
Uddevalla 

Tag av avfart 87 

Öppettider: 
Måndag - Fredag  
07.00 - 17.00  


