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Fjäderfä - vatten system, bur- och aviärsystem  

Drinking-Systems Cage and Aviary Management 

  

Artikel 
Item 

Art. Nr. 
Item no. 

Beskrivning Description 

 

4102-04 
Fyrkantigt rör 
22 x 22 mm 

Square pipe  
22 x 22 mm  

 

4110-04 
Fyrkantigt rör 
28 x 28 mm 

Square pipe  
28 x 28 mm  

 

4103-08 
PVC-transparant slang  

 19 x 25 mm (¾“) 

PVC-transparent hose  

 19 x 25 mm (¾“) 

4109-05 
Dito  19 x 25 mm (¾“)  
svart 

Dito  19 x 25 mm (¾“)  
Black  

 

4373-04 
Övergångsdel från 
Fyrkantigt rör 22 x 22 mm 
på slang ¾“ 

Transition piece from square pipe 22 x 22 
mm 
to hose ¾“ 

4374-04 
Övergångsdel från 
Fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

på slang  25 mm 

Transition piece from square pipe 22 x 22 
mm 

to round  25 mm 

4375-04 
Övergångs från 
Fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

på slang  10,5 mm 

Transition piece from  
square pipe 22 x 22 mm  

to round  10,5 mm 

4381-04 
Övergångsd från 
Fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

på slang  26,7 mm (¾“) 

Transition piece from  
square pipe 22 x 22 mm 

to round  26,7 mm (¾“) 

 

4380-04 
Övergångsdel från 
Fyrkantigt rör 22 x 22 mm Inre mått 
till 28 x 28 mm yttre mått 

Transition piece from  
square pipe 22 x 22 mm outside to 28 x 28 
mm inside 

 

4382-04 
Övergångsdel från fyrkantigt rör 
28 x 28 mm  

till runt  25 mm 

Transition piece from   
square pipe 28 x 28 mm 

to round  25 mm 

4383-04 
Övergångsdel från fyrkantigt rör 
28 x 28 mm  

till runt  26,7 mm (¾“) 

Transition piece from  
square pipe 28 x 28 mm  

to round  26,7 mm (¾“) 

4384-04 
Övergångsdel från 
Fyrkantigt rör 28 x 28 mm 
på slang ¾“ 

Transition piece from   
square pipe 28 x 28 mm  
to hose ¾“ 

 

4303-04 
Vinkeländstycke från 
Fyrkantigt rör 22 x 22 mm 
på slang ¾“ 

Elbow end piece from  
square pipe 22 x 22 mm 
to hose ¾“ 

3353-04 
Vinkeländstycke från 
Fyrkantigt rör 28 x 28 mm 
på slang ¾“ 

Elbow end piece from  
square pipe 28 x 28 mm 
to hose ¾“ 
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Fjäderfä - vatten system, bur- och aviärsystem  

Drinking-Systems Cage and Aviary Management 

  

Artikel 
Item 

Art. Nr. 
Item no. 

Beskrivning Description 

 

4361-05 
Expansionskoppling  
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm  

Expansion connector 
for square pipe 22 x 22 mm 

 

4363-05 
Expansionskoppling  
med klämma för fyrkantigt 
rör 22 x 22 mm 

Expansion connector 
with clip for 
square pipe 22 x 22 mm 

4385-05 
Expansionskoppling  
med klämma för fyrkantigt 
rör 28 x 28 mm 

Expansion connector   
with clip for  
square pipe 28 x 28 mm 

 

4365-05 
Slang-koppling  
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

Hose connector  
for square pipe 22  x 22 mm 

 

4367-05 
Slang-koppling  
med klämma för fyrkantigt  
rör 22 x 22 mm 

Hose connector  
with clip for  
square pipe 22 x 22 mm 

3367-05 
Slang-koppling  
med klämma för fyrkantigt  
rör 28 x 28 mm 

Hose connector  
with clip for  
square pipe 28 x 28 mm 

 

4392 
Klämma för 
Art. 4361-05 und 4365-05 

Clip for  
item 4361-05 and 4365-05 

4395 
Klämma  
för Art. 4385-05 

Clip  
for item 4385-05 

 

4351-04 
Limkoppling  
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

Glue coupler 
for square pipe 22 x 22 mm 

4387-04 
Limkoppling  
för fyrkantigt rör 28 x 28 mm 

Glue coupler 
for square pipe 28 x 28 mm 

 

4352-04 

Lim-justerkoppling  
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 
för att kompensera för en 
längdskillnad på 60 mm 

Glue compensation coupler for square 
pipe 22 x 22 mm  
to compensate a length differences of 60 
mm 

3352-04 

Lim-justerkoppling  
för fyrkantigt rör 28 x 28 mm 
för att kompensera för en 
längdskillnad på 60 mm  

Glue compensation coupler for square 
pipe 28 x 28 mm  
to compensate a length differences of 60 
mm 

 

4348-04 
Anslutningskoppling 140 mm 
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

Push coupler 140 mm 
for square pipe 22 x 22 mm 

3348-04 
Anslutningskoppling 140 mm 
för fyrkantigt rör 28 x 28 mm 

Push coupler 140 mm 
for square pipe 28 x 28 mm 

 

4354-04 

Anslutningskoppling för limning 
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 
för att kompensera för en 
längdskillnad på 60 mm 

Glue push coupler  
for square pipe 22 x 22 mm 
to compensate a length extensions of 60 
mm 

 

4355-04 
T- koppling för limning 
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

T-Glue coupler 
for square pipe 22 x 22 mm 

3355-04 
T- koppling för limning  
för fyrkantigt rör 28 x 28 mm 

T-Glue coupler 
for square pipe 28 x 28 mm 

 

4358-04 
Vinkelkoppling för limning  
för fyrkantigt rör 22 x 22 mm 

Elbow glue coupler 
for square pipe 22 x 22 mm 

3358-04 
Vinkelkoppling för limning  
för fyrkantigt rör 28 x 28 mm 

Elbow glue coupler 
for square pipe 28 x 28 mm 
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Fjäderfä - vatten system, bur- och aviärsystem  

Drinking-Systems Cage and Aviary Management 

  

Artikel 
Item 

Art. Nr. 
Item no. 

Beskrivning Description 

 

4106-04 
PVC-runt rör 

 25 mm x 2,4 ND 16  
finns i alla längder upp till 5 m 

PVC-round pipe  

 25 mm x 2,4 ND 16  
available lengths up to 5 m  

4108-04 
PVC-runt rör 

¾“ ( 26,7 mm) x 2,4 ND 16 
finns i alla längder upp till 5 m 

PVC-round pipe  

¾“ ( 26,7 mm) x 2,4 ND 16 available 
lengths up to 5 m  

 

4341-04 
Limhylsa 

 25 mm inre mått 

Glue end cap  

 25 mm inside 

4321-04 
Limhylsa 
¾“ inre mått 

Glue end cap  
¾“ inside 

4342-04 
Limhylsa  25 mm  
Inre mått med ventilationsplugg 

Glue end cap  25 mm 
inside with breather plug 

4322-04 
Limhylsa ¾“ inre mått med 
ventilationsplugg 

Glue end cap ¾“ inside with breather plug 

 

4343-04 
Limvinkel  

 25 mm inre mått 

Glue elbow  

 25 mm inside 

4323-04 
Limvinkel  
¾“ inuti 

Glue elbow   
¾“ inside 

 

4344-04 
T koppling för lim 

 25 mm inre mått 

Glue-T-connector  

 25 mm inside 

4324-04 
T koppling för lim 
¾“ inuti 

Glue-T-connector 
¾“ inside 

 

4345-04 
Lim koppling för anslutning av 
det runda röret  

 25 mm  

Glue connector to join the  

round pipe  25 mm 

4325-04 
Lim koppling för anslutning av 
det runda röret  ¾“ 

Glue connector to join the  
round pipe ¾“  

 

4356-04 
Övergångsdel  

¾“ gänga till  25 mm, limmas 

Transition piece  

¾“ thread to  25 mm  
glue joint 

4328-04 
Övergångsdel  
¾“ tråd på ¾“ Självhäftande 
anslutning 

Transition piece  
¾“ thread 
to ¾“ glued joint 

 

4349-01 
Takklämma för runt rör 
Art. 4106-04 

Ceiling clamp for round pipe item 4106-04 

4329-01 
Takklämma för runt rör 
Art. 4108-04 

Ceiling clamp for round pipe item 4108-04 

 

  

 

 

 


