
Ny konstruktion

Integrerad muff

Enkel installation

Pecor Quattro



Pecor Quattro är ett dubbelväggigt rör med
helt slät insida och korrugerad utsida. Den
släta insidan ger optimala förhållanden
för vattenflödet medan den korrugerade
utsidan ger röret hög ringstyvhet.

Den integrerade muffen är en helt ny konstruktion. 
Muffen utgör helt enkelt en del
av röret och resultatet blir en oöverträffad
täthet och högre hållfasthet.

Pecor Quattro tillverkas i Polypropen (PP)
- ett miljövänligt material med mycket goda
egenskaper vad gäller slagtålighet, livslängd,
vikt och täthet.

Rören tillverkas i standardlängderna 6 
respektive 8 meter. Rör med integrerad muff
tillverkas i längden 6 meter.

Dräneringsrören kan erhållas i olika slits-
utformningar (se vidstående skiss).

Spillvattenrören är rödbruna utvändigt och
vita inuti.

Pecor Quattro

Pecor Quattro är ett helt nytt rörsystem för mark och anläggning – det första röret på marknaden med 
integrerad muff. Samma princip och konstruktion med tillämpningar för hela fyra användningsområden 
– vägtrummor, dagvatten, dränering och spillvatten. Rören tillverkas och är godkända enligt EN-13476 och 
INSTA SBC 13476. Samtliga dimensioner uppfyller SN8.

Slitsutformningar Pecor Quattro
Olika slitsutformningar för Pecor Quattro dräneringsrör



Dubbelväggig
Den släta insidan ger god genomströmning och den 
korrugerade utsidan god hållfasthet

Slitsade dräneringsrör

Teknisk information

Rören tillverkas och är godkända enligt EN-13476 och INSTA SBC 
13476. Samtliga dimensioner uppfyller SN8.

Vägtrummor (inkl muff) 200 227 6 27 / häck
300 340 6 6 / häck
400 453 6 6 / häck
500 567 6 förpackas 2 och 2
600 680 6 förpackas 2 och 2
800 960 6 förpackas 2 och 2
1000 1130 6 förpackas 2 och 2

Vägtrummor (exkl muff) 200 227 6 och 8 27 / häck
300 340 6 och 8 6 / häck
400 453 6 och 8 6 / häck
500 567 6 och 8 förpackas 2 och 2
600 680 6 och 8 förpackas 2 och 2
800 960 6 och 8 förpackas 2 och 2
1000 1130 6 och 8 förpackas 2 och 2

Dräneringsrör (inkl muff) 200 227 6 27 / häck
300 340 6 6 / häck
400 453 6 6 / häck

Dagvattenrör (inkl muff o packning) 200 227 6 27 / häck
300 340 6 6 / häck
400 453 6 6 / häck

Spillvattenrör (inkl muff och packning) 174 200 6
218 250 6
275 315 6
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Material PP ( Polypropen)
Standard EN13476-1, EN13476-3, IBDIM Technical Approval No. AT/2012-02-2815
Uppfyller kraven enligt NordicPolymark

Beskrivning
Pecor Quattro tillverkas av PP i dubbelväggsutförande, slät insida och korrugerad utsida. Tack vare rörets konstruk-
tion så uppnår man en hög ringstyvhet SN8 (8kPa) samt en slät insida som garanterar ett optimalt flöde. Röret tillver-
kas i dimensionsregistret id. 200 – 1000mm. 

Tack vare att muffen är en integrerad del av röret, så garanteras en snabb och säker installation. Tillsammans med 
tillhörande tätningsring av EPDM så uppfyller man kravet på rätt täthet.
Pecor Quattro systemet består av följande:

• Quattro rör SN8 i dimensionsregistret 200 – 1000 mm
• Rördelar såsom böjar, grenrör, muffar etc.
• Anlsutningsdelar, ingjutningsmuffar övergångar till släta PP/PVC rör.
• Brunnar

Utöver standard sortimentet så fungerar Quattro röret alldeles förträffligt till special byggda dagvattenmagsasin.

Material
Pecor Quattro tillverkas av PP. PP kännetecknas av utmärkta mekaniska egenskaper, både när det gäller hög ringstyv-
het och hög nötningsbeständighet. PP kännetecknas också av hög värmebeständighet, klarar korttids temperaturer 
>95C. Maximal tillåten kontinuerlig drift temperatur är 60C. 




