
van Nederland

De perfecte
verbinding tussen
oud en nieuw

VPC® buiskoppeling

Nieuw! Nu met 
DIBt-goeDkeurINg Z-42.5-450 
voor NeN – wIjDtes vaN 
DN-100 tot DN-200g!

(Deutsches INstItut für BautechNIk)



Ter overbrugging van grotere diameters   

met gelijke NEN - wijdtes zijn geen   

aanvullende balanceerringen meer nodig.

voor meer informatie over de vPc buiskoppeling bel De Leidinggroothandel: 

hoogezand (0598) 390 877 of haaksbergen (053) 572 22 68.

of kijk op www.deleidinggroothandel.nl  wij helpen u verder.

oude en nieuwe generatie
buismaterialen, perfect verbonden

VPC® buiskoppeling

www.deleidinggroothandel.nl

Lage voorraadkosten  
aangezien slechts een paar 
soorten nodig zijn voor alle 
toepassingen. 

Dicht tot 2.5 bar  
(getest op DN-150).

Meervoudig dubbeldicht 
profiel aan elke kant.

Door de constructie van de 
spanbanden en het grote fixeer-
oppervlakte van de aanhechting 

(60 mm breed) worden de 
krachten bij doorlaataanpas-

sing gelijkmatig verdeeld over 
de omvang van de buis..

Fixeermantel en afdichtingmanchet 
gedragen zich tijdens de doorlaat-
aanpassing, positieneutraal zodat 
het verschuiven of oprollen van de 
gummidichting vermeden wordt.

Grote cilindrische 
oppervlakte met een zekere 

oppervlaktedichting.

Gelijkmatige en afzonderlijke 
reductie aan elke zijde van de 
buiskoppeling.

Insteek begrenzing door 
verhoogde gummi rand.  

Aan beide zijden traploze  
instelling met constante  
zekerheid volgens DIN 4060. 

Hoekverdraaiing  
tot 3° mogelijk.

Aan beide zijden voorzien  
van een beddingprofiel  
welke zorgt voor een zekere 
spanbandgeleiding.

Het gebruik van maar 2  
spanbanden uit RVS zorgt voor 
een zekere, snelle en een  
gelijkmatige montage.

Voor het verbinden van buizen met  
gelijke NEN - wijdtes uit verschillende of  

gelijksoortige materialen met diverse  
buitenwandstructuren (gladde,  

gegolfde en ribbelbuizen).

NEN - wijdte
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200 K
DN 200 G
DN 250
DN300

Buitendiameter
van 102 tot 131 mm
van 123 tot 161 mm
van 160 tot 192 mm
van 183 tot 226 mm
van 200 tot 261 mm
van 250 tot 324 mm
van 313 tot 382 mm

1. vPc-koppeling links: SN 4 PVC buis / PE gegolfde buis
2.  vPc-koppeling midden:  SN 8 PVC buis / Gres buis
3.  vPc-koppeling rechts:  SN 12 PVC buis / PP ribbelbuis

1. 2. 3.


