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     Tekniska data och Produktbeskrivning 
                  Grenrör GABP / GABD 

Allmänt:

GABP / GABD är punktsvetsade grenrör med spännbandskant 
som tillverkas i galv-plåt 0.75 – 1.0 mm tjocklek beroende av dimensionen. 
Grenrör kan levereras även med fläns ditmonterad. 
Lagerstandard 30 gr.Tillverkas på beställning 15, 45 , 60 , och 90 grader. 

Varmgalvaniserade detaljer har maximal driftstemperatur på 200° C                          
då grenrör levereras med tätning mellan punktsvetsen och har 
maximal drifttemperatur på 100 ° C. 

Zinkmängd 275 g/m².

Dubbla grenrör GABD tillverkas alltid kundspecifikt. 
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LAGERFÖRDA GRENRÖR GABP:
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Måttuppgifter grenrör GABP / GABD:
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