Overgangskoppeling
FLEXJOINT
	Eenvoudige montage
	EPDM rubber
	Met middenaanslag
	Fixeerkorf

Of het nu gaat om het verbinden van PP, PVC en gres of
gladwandig en geprofileerd, het is allemaal mogelijk met
de nieuwe Beuker FlexJoint overgangskoppeling. Door
de ruime tolerantie van de overgangskoppeling kunnen
zelfs verschillende buitendiameters worden gekoppeld!
Het solide ontwerp van de FlexJoint bestaat uit een EPDM
rubbermanchet met een speciale fixeerkorf, omgeven
door twee RVS-klembanden. Het rubbermanchet is
aan de binnenzijde voorzien van meerdere lippenringen voor een gegarandeerd waterdichte
afdichting. De middenaanslag maakt eenvoudige
en nauwkeurige montage mogelijk.
Het middendeel van de FlexJoint bestaat uit
een slagvaste, temperatuurbestendige
kunststof fixeerkorf. Het rubbermanchet met
de speciale fixeerkorf heeft een afdichtingsbereik van 60 mm aan beide zijden en laat een
hoekverdraaiing van maximaal 3° in de FlexJoint
toe! Het slimme ontwerp van de fixeerkorf maakt
conische vervormbaarheid van de koppeling
mogelijk en maakt beide zijden onafhankelijk van
elkaar aan te passen.
De fixeerkorf in combinatie met de RVS-klembanden zorgt
voor een gelijkmatige krachtverdeling over de gekoppelde
buizen, waarbij de koppeling centrisch gemaakt wordt.
De RVS-klembanden zijn traploos verstelbaar, zodat
de koppeling is aan te passen aan de verschillende
buitendiameters van verschillende buissoorten.
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Voor een overgang waarbij de buitendiameter van de
ene buis kleiner of gelijk is aan de binnendiameter van
de andere buis, wordt een opvulring bijgeleverd. Deze
wordt om de kleinste diameter buis geplaatst en zorgt
zo voor een stevige verbinding. De combinatie van de
rubbermanchet, de fixeerkorf met de RVS-klembanden zorgt
voor een compacte, stabiele maar toch flexibele overgang!

Overgangskoppeling
FLEXJOINT
	Verschillende 		
diameters
 Verschillende 		
materialen
	Centrische montage

100
125
150
200
250
300

De perfecte overgangskoppeling!
Productomschrijving
Omschrijving		
Leverancier 		
Rubbermanchet		
Norm			

Binnendiameter
DN 100
DN 125
DN 150

DN 200 K
DN 200 G*
DN 250*
DN 300

FlexJoint overgangskoppeling
Beuker Kunststoffen BV
EPDM
DIN 4060

Buitendiameter
van - tot
102 - 133 mm
123 - 161 mm
160 - 192 mm
183 - 226 mm
200 - 261 mm
250 - 324 mm
313 - 382 mm

* Voor een overgang waarbij de buitendiameter van de
ene buis kleiner of gelijk is aan de binnendiameter van de
andere buis, wordt een opvulring bijgeleverd.
De voordelen op een rij:
- solide koppeling met ruime tolerantie;
- afdichtingsbereik 60 mm aan beide zijden;
- onafhankelijk aan twee zijden (tweedimensionaal);
- meerdere afdichtingsprofielen aan beide zijden;
- door RVS-klembanden gelijkmatige krachtverdeling;
- eenvoudige montage;
- koppeling voorzien van middenaanslag;
- hoekverdraaiing 3°.
Bestekomschrijving
Beuker-FlexJoint overgangskoppeling, DN ... mm, EPDM
rubbermanchet met fixeerkorf en RVS-klembanden,
centrische montage. Leverancier Beuker Kunststoffen BV.
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