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VSH Shurjoint M07 snelkoppeling
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VSH Shurjoint
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VSH Shurjoint M07 
snelkoppeling
Met de VSH Shurjoint M07 snelkoppeling kunt u sneller, met minder 

inspanning en minder kosten installeren. De M07 zorgt met ons 

gepatenteerde wigontwerp voor een uniforme ondersteuning en 

stabiliteit van de dichting. Het één-bout ontwerp met één-hand 

bediening zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie.

optimale 

ondersteuning
 

de geïntegreerde wig 

ondersteunt de ‘quick 

install’ dichting optimaal en 

zorgt voor een gelijkmatige 

compressie.

geoptimaliseerd  
voor isolatie

 

de revolutionaire breekbout 

kan na de installatie 

gemakkelijk worden 

afgebroken, waarna alleen de 

standaard isolatieafmetingen 

nodig zijn.
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bespaar tijd 
bespaar kosten

VSH Shurjoint
VSH Shurjoint is een hoogwaardig 

groefleidingsysteem, inclusief koppelingen, 

fittingen en afsluiters 

VSH Shurjoint afsluiters

VSH Shurjoint
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‘quick install’ dichting voor duurzame afdichting

het innovatieve ontwerp van de dichting zorgt voor een snelle en optimale 

plaatsing tijdens de installatie. De EPDM dichting zorgt voor een duurzame 

afdichting bij een groot temperatuurbereik van -34°C tot 121°C.

snelle installatie 
 

met het één-bout ontwerp hoeft u 

de scharnierbout niet af te stellen 

voor de installatie.

eenvoudige montage
 

de ‘hold-open’ clip houdt de 

M07 in een geopende stand 

en zorgt voor een eenvoudige 

en snelle installatie.

voordelen VSH Shurjoint M07 snelkoppeling

•  ‘quick install’ ontwerp voor snelle installatie; geen demontage van de koppeling  

nodig vóór installatie

•  tot 70% tijdsbesparing, per koppeling

•  één-bout ontwerp, hoeft slechts aan één zijde te worden aangedraaid

•  één-hand bediening door scharnier en ‘hold open’ clip

•  gepatenteerd wigontwerp met gelijkmatige compressie van de dichting

•  afbreekbare montagebout voor eenvoudige isolatie

•  de M07 maakt deel uit van het VSH Shurjoint leidingsysteem, dat op zijn 

beurt eenvoudig kan worden aangesloten op VSH XPress of VSH PowerPress® 

leidingsystemen

VSH Shurjoint gegroefde fittingen

VSH Shurjoint Ring Joint

VSH Shurjoint Plain-End
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meer weten?  
 

Kijk voor een volledig en actueel overzicht van ons assortiment en onze 

aanvullende services op: www.aalberts-ips.nl

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een accountmanager in uw regio 

of telefonisch advies en ondersteuning van onze experts? Neem dan contact 

op via:

Aalberts integrated piping systems B.V. Customer Service

Nederland  +31 (0)35 68 84 330

België  +32 (0)800 29320

info.nl@aalberts-ips.com.

Aalberts integrated piping systems B.V.

Oude Amersfoortseweg 99  /  1212 AA Hilversum 

Postbus 498  /  1200 AL Hilversum

Nederland

www.aalberts-ips.nl


