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KERKO SL-klämmor har utvecklats för 

krävande tillämpningar speciellt inom 

livsmedelsindustrin. 

Konstruktion och montering 

KERKO SL består av ett stålband med 

insexskruv/mutter som spännare som med sin 

styrka och flexibilitet garanterar ett jämnt 

tryck runt den anslutande slangnippeln. 

Klämman monteras m h a två hjälpskruvar 

som sedan ersätts av något kortare, 

permanenta spännskruvar. KERKO SL tillverkas 

i rostfritt stål. 

 

 

 
 

KERKO SL är patenterad 

KERKO SL är 

Tät 

Klämmans flexibla anslutning, markerade 

ändfläns och slangnippelns form ger 

sammantaget  en tät koppling som tål 

plötsliga och höga tryckstegringar. 

Hygienisk 

KERKO SL:s  konstruktion medger en stark, tät 

anslutning mellan slang och nippel vilket 

eliminerar bakterietillväxt i kopplingen. 

Säker 

Klämmans ändfläns täcker från slangväggen 

ev utstickande stålarmering och eliminerar på 

så sätt hanteringsskador. 

Typ För rör  För slang 

 Ytterdiameter inv/utv 

   diameter 

 tum mm mm 

SL-25 1” 25 25/38 

SL-40 1 ½” 38 40/52 

SL-50 2” 51 51/63 

SL-65 2½” 63.5 65/81 

SL-75 3” 76 76/90 
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KERKO *R/2R är en stark universalklämma för professionellt bruk i 

krävande tillämpningar. 

Användningsområden 

• Vatten- och tryckluftsslangar 

• Sugslangar 

• Tankbilsslangar (för t ex bränslen och oljor) 

Konstruktion 

KERKO R/2R består av ett band av stål med insexskruv/ mutter. 

Hög bandstyrka och flexibel spännare garanterar ett jämnt tryck 

runt den anslutande slangnippeln. KERKO R/2R tillverkas 

guleloxerad alternativt rostfri med 1 eller 2 spänn-skruvar (M6) 

och 20 mm band. Vidare finns 25 mm band med insex M8 som 

beställningsvara. 

Montering 

KERKO R är lätt att montera. KERKO 2R kan monteras efter det att 

slang och nippel monterats samman. 

 

Angivna mått är i **mm. 

R 2R 

Storlek omfång storlek omfång 

  35   32-35   50     40-50 

  38   35-38   55     45-55 

  40   35-40   60     50-60 

  45   40-45   65     55-65 

  95   90-95 150 140-150 

100 95-100 160 150-160 

  170 160-170 

 180 170-180 

 190 180-190 

 

 200 190-200 

 210 200-210 

 220 210-220 

 

          * R/2Ravser klämmor med 1 respektive 2 insexskruvar. 

       ** andra storlekar kan levereras efter överenskommelse. 
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