GATEGODS
• Holder gummigranulat fra kunstgressbaner inne på banearealet
• Utviklet i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF)
• Enkel og rimelig løsning som er lett å drifte
• Lang levetid
• En miljøvennlig og effektiv løsning for fremtiden

Ulefos

Granulatfanger
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Ulefos Granulatfanger for ettermontering i eksisterende kummer finnes i de fleste størrelser.
Granulatfangeren er produsert i rustfritt materiale.
Filtrering skjer via et finmasket filter (30my) som fanger partikler/granulater, samt andre fremmedelementer som kan havne i kummen.
Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av håndtaket som er montert i beholderen.
Ring med pakning sitter igjen i rammen ved tømming.
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GATEGODS

Ulefos Granulatfanger
Holder med pakning

Granulatbeholder med filter,
håndtak og innerring

Øyebolter og boremal for montering
i eksisterende kum:
Beskrivelse
Beholderen fanger opp plastgranulatene som renner ned i kummene for å hindre at disse havner i
naturen og i drenssystem. Steiner, pinner og andre elementer blir også lett fanget opp.
Hvert sett inneholder boremal, øyebolter, ring med pakning og en beholder med håndtak.
I beholderen finnes en finmasket filter (30 my) som holder igjen plastgranulatene, de øverste 10 cm
er for håndtering av overvann.
Fangeren er produsert i rustfritt materiale, noe som gjør at vår løsning har lang levetid.
Ta kontakt for andre dimensjoner, da vi utvikler disse fortløpende.
Bestilling
Vi kan levere granulatfangere til alle type kummer. For at du enkelt skal kunne identifisere og få riktig
granulatfanger ved bestilling er det viktig å ha riktig navn på kummen. Vi kan enkelt hjelpe deg ved at
du tar et bilde av kummen/rammen du ønsker å installere granulatfangeren i. Det er viktig at all tekst
er lesbart eventuelt at du skriver navnet på kummen/rammen.
For enkel montering kan du finne en installasjonsfilm på våre nettsider.

NRF

Beskrivelse

Kapasitet

Vekt

3302661

Ø 315 Wavin Granulatsett

6,3 liter

5,2 kg

3302659

Ø 315 Pipelife Granulatsett

6,3 liter

5,2 kg

360008

Ø 400 Granulatsett for UF-400-2

6,3 liter

4,55 kg

3302481

Ø 400 Granulatsett

6,3 liter

4,55 kg

3302807

Ø 400 BB 400 Granulatsett

6,3 liter

4,55 kg

3302482

Ø 425 Granulatsett

9 liter

5,55 kg

3302483

Ø 650 Granulatsett

25 liter

17,2 kg
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For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med salgbygg@ulefos.com
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