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 bereik (mm) artikelnr.          

 32-40 20024010

 42-50 20024011

 55-65 20024012

 75-89 20024013

 100-115 20024014

 105-120 20024015

 120-137 20024016

 137-162 20024017

 160-175 20024018

 175-200 20024019

 187-212 20024020

 200-225 20024021

 225-250 20024022

 290-320 20024023

Flexibele rubberen koppelingen

Flexibele rubberen verloopstukken
 bereik (mm) bereik 2 (mm) artikelnr.          

 40-50 32-40 20024024

 53-63 32-40 20024025

 75-89 40-50 20024026

 110-125 80-95 20024027

 130-145 110-125 20024028

 155-170 110-125 20024029

 180-200 160-180 20024030
Toepassing
Waar aansluitingen of overgangen in leidingsystemen niet met standaard hulpstukken kunnen worden gemaakt, is een Mücher rubberen 
koppeling de ideale oplossing. Flexibele rubberen koppelingen zijn uitermate geschikt voor het uitvoeren van reparaties in leidingen of 
uitbreidingen aan leidingen, vooral wanneer er een verbinding tussen twee verschillende materialen moet worden gemaakt. De rubberen 
koppelingen zijn aan te sluiten op alle soorten kunststof, gres, beton en keramiek. Iedere flexibele rubberen koppeling is inzetbaar voor 
een groot diameterbereik. Voor situaties waarbij er een groter verschil tussen de te koppelen leidingdiameters is, zijn er tevens flexibele 
rubberen verloopstukken leverbaar. Door het uitgebreide assortimenten in diameters, is er voor iedere toepassing een geschikte Mücher 
koppeling voor handen.

Materiaal
Het gebruikte EPDM rubber is uitstekend bestand tegen zowel zure als basische vloeistoffen en is UV bestendig. Door het grote toegestane 
temperatuurbereik van -40 tot 120 graden Celsius kan de Mücher koppeling in veel verschillende situaties worden toegepast. De standaard 
Mücher koppelingen zijn lekdicht tot een interne waterdruk van maximaal 0,6 bar. De hoogwaardige slangklemmen zijn gemaakt van 
roestvast staal en zorgen voor een zekere omklemming van de leidingen. Montage van Mücher koppelingen is door het aandraaien  
  de slangklemmen zeer eenvoudig. 

Onderdelen
EPDM koppelingen, verloopstukken voorzien van roestvast stalen slangklemmen.
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GENIUS rubberen koppelingen

Onderdelen
EPDM koppelingen, voorzien van roestvast stalen verstevigingband en slangklemmen.

Type bereik (mm) artikelnr.

DN100 108-137 20041102

DN125 123-162 20041103

Rubberen koppelingen met verstevigingband

Rubberen koppelingen met aan weerszijden 
verwijderbare rubberen binnenmantels.

GENIUS DN100 GENIUS DN125

DN PVC Staal Gietijzer HDPE GVK Ultrarib 1 & 2 Beton Asbestcement Gres

100 110 110 118 110 116 - ca. 144 116 131

125 125 135 144 125/140 142 - - 141 159

150 160 160 170 160/180 168 168 ca. 198 168 186

200 200 210 222 200/225 220 220 ca. 252 220 242/254

250 250 274 274 250/280 272 272 ca. 310 274 299/318

300 315 326 326 315 324 324 ca. 420 328 355/376

Buismaten van diverse materialen
Door de grote verscheidenheid in toegepaste buismaterialen, zijn er vele specifieke overgangsstukken leverbaar. Maar met één flexibele 
rubberen koppeling kan een overgang naar meerdere buismaterialen worden gerealiseerd. In onderstaande tabel vind u een greep uit de 
typische buitendiameters voor de verschillende buismaterialen

Toepassing
Als aanvulling op het Mücher assortiment rubberen overgangskoppelingen, is de GENIUS reeks met verstevigingband toe te passen. 

Voordelen
•	 Een nog groter diameterbereik door verwijderbare rubberen binnenmantels. Hierdoor kan een enkele GENIUS koppeling op nog meer 

verschillende leidingdiameters worden toegepast.
•	 Versteviging door roestvast stalen band aan de buitenzijde. Dit zorgt dat de koppeling tegen hogere gronddrukken bestand is.
•	 Dubbel uitgevoerde roestvaststalen slangklemmen. Voor situaties waarbij de interne waterdruk tot maximaal 2,5 bar toeneemt.

Koppeling aanpassen voor diverse aansluitdiameters



DYKA B.V., Produktieweg 7, 8331 LJ  Steenwijk / Postbus 33, 8330 AA  Steenwijk, Nederland
Tel.: +31(0)521-534911, Fax: +31(0)521-534371, E-mail: info@dyka.com, Internet: www.dyka.com

DYKA, member of TESSENDERLO GROUP

20
12

-0
4

Rubberen koppelingen
& inlaten

Voor het maken van aansluitingen op de gecorrugeerde leidingen vanaf DN300 zijn rubberen inlaten beschikbaar. 

Deze zijn uitermate geschikt voor het maken van extra aansluitingen op bijvoorbeeld de DYKAMAX inspectieput.

Onderdelen
EPDM inlaten, voorzien van roestvast stalen slangklem.

Rubberen inlaten

 d (mm) artikelnr.          

 110 gat 127 mm 20035278

 125 gat 142 mm 20035279

 160 gat 177 mm 20035280

 200 gat 217 mm 20035281

Rubberen inlaten

1. Bepaal de buitendiameters van de te koppelingen leidingen. 

2. Vouw -indien nodig- de binnenmantel naar buiten en snij de binnenmantel af. 

3. Controleer de buiseinden op eventuele beschadiging of breuken. Zorg -indien mogelijk- voor een goede afschuining. Schuif de leidingen 

in de koppeling.

4. Schroef de slangklemmen tot een aanhaalmoment van 10 Nm.

Montagevoorschrift

1 2 3
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