
Teleskopisk
Spindelforlenger

Type XO (6-kant)
Lengde

197-366
147-266
97-165
66-105
45-62

Type

XO0
XO1
XO2
XO3
XO4

Grøft-d.

198-367
148-267
98-166
67-106
46-63

Vekt

4,5
3,4
2,3
1,6
1,1

   Grøftedybde er inkl. Esco ventil DN32

NRF

335 10 31
335 10 32
335 10 33
335 10 35
335 10 36

HELNOR AS
Postboks 10
2380 Brumunddal

Teleskopisk spindelforlenger, modell XO, 
for montasje enten i plen/grøntområde eller 
påmontert Helnor flytende gateboks av type 
XB (blad 1.910), oftest i fortau og gater. 
Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved 
hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører 
ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd 
på kran eller vannledning. Terrengforandringer 
kan skje uten kapping eller skjøting av spindel- 
forlengeren. Velges det en for kort lengde, kan 
skjøtestykke monteres uten oppgraving og 
ekstraarbeide.

Under gjenfylling må sidekrefter unngåes og 
funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri 
ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes 
friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under 
montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av 
inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler 
et vridningsmoment flere ganger den nødvendige 
kraft for å stenge og åpne ventilen.
Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern og 
plastdelene er av slagfast polypropylen. 

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet 
ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri 
/syrefast splittpinne.

Spindeltoppen har en hvit, innfelt plastbrikke 
med markering for teleskopens maks og min 
lengde, produksjonsår samt teksten "kule". Dette 
for å markere at stengning og åpning skjer ved 
en 90 graders vridning. Brikken kan vendes og 
underliggende tekst "sluse"  markerer at ventilen 
krever mange omdreininger for å betjenes.

1.150
utgave 1N

DN 25 - DN 65

Spindeltoppens innvendige firkant er tilpasset 
HELNOR nøkkel XN1 og XN3 (blad1.900). 
Utvendig er den 28mm og kan benyttes med 
tilgjengelig verktøy - fastnøkkel, skiftnøkkel 
og rør tang.  Nøklene har  e t  maksimalt 
vridningsmoment på 9 kgm. Dette forhindrer 
risiko for overbelastning av spindelstang og ventil.

Modell XO passer på bakkekraner type:
Esco, Vulkan, Isiflo, AVK Norsk og PEL.

Ved å benytte det medfølgende skjørtet passer 
modell XO også på CIM og LABB.

Slusekraner med labb dim. max 30x6 mm.

Ved hjelp av "adaptere" kan bakkekraner av andre 
fabrikat tilkobles. Se type XKT (blad 1.190)
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