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Er rask og effektiv fremdrift viktig?

Velg Basal Pipelifter!



basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Basal Pipelifter  
- tryggere og mer effektiv rørhåndtering!

Basal Pipelifter er et løfte- og monteringsutstyr som benyttes på gravemaskiner for legging av betongrør. 
Utstyret er mekanisk (ingen hydraulikk) og monteres på gravemaskinens hurtigkobling. Pipelifteren kan 
kombineres med rotortilt og maskinmontert GPS, og røret kan tiltes inntil 25 graders vinkel.  
Løfting, tilting og håndtering utførers i en operasjon.

Basal Pipelifter type 2;   
DN300 - DN1200 Basal ig rør

Basal Pipelifter type 1;    
DN200 – DN400 Basal ig rør

●  Raskere - sparer inntil 50 % av installasjonstiden

●  Enklere - kan kobles til alle typer hurtigkoblinger/gravemaskiner

●  Tryggere - ingen behov for montør i grøfta

●  Billigere - færre “folk” i grøfta og redusert behov for grøftesikring

PRISVINNER 2012

Basal Pipelifter  gjør stor suksess i England!Vinner av “2012 Water Industry  Achievements Awards” (WIAA) for the best industry Health & Safety!www.concretepipelifter.co.uk

Basal Pipelifter type 3: 
DN1400 – DN2000 Basal ig rør



basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va

Betongrør med armering som ikke er symmetrisk* er merket med ”OPP”,  
samt en blå strek innvendig og utvendig i muffa.  
Denne merkingen må orienteres riktig ved legging. Legges rørene feil vil effekten av 
armeringen bli redusert og belastningsskader kan skje.

Rør DN ≥ 1200 vil normalt alltid ha usymmetrisk armering.  
Mindre dimensjoner kan også ha denne type armering.

* For større rør benyttes ovalarmering eller enkeltarmering med bøyle, eventuelt  
dobbeltarmering med korde. Orienteres røret for eksempel 90 grader forskjellig fra  
forutsetningen vil armeringen i verste fall miste sin funksjon.

Veiledning ved bruk av  BASAL Pipelifter



Kompetansebedriften Basal har 14 eiere  
som produserer robuste VA-løsninger. 
De er størst i Norge på overvanns- 
løsninger, avløpskummer, vannkum-
mer og store, solide rørkonstruksjoner. 
Sammen er vi Norges største norskeide 
totalleverandør av VA-produkter.

Basals eiere leverer innovative og  
miljøvennlige Basal-løsninger rett til 
grøftekanten. Med totalt 18 fabrikker og 
28 utsalgssteder over hele Norge betyr 
det at du får kortreiste VA-løsninger som 
setter minimale klimaavtrykk. Rørene  
og kummene i betong kan dessuten 
omfylles og gjenfylles med gjenbrukte 
masser fra anleggsstedet. Dermed 
unngås transport av masser inn og ut 
fra anlegg.

Vi er der anleggene er

Tenk styrke. Tenk miljø.
Tenk norske arbeidsplasser.
Tenk Basal-produkter.

Basal AS
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
basal.no

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS   
Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betong AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS 
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Nobi AS 
Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Din lokale 

leverandør av 

VA-løsninger

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS ·  
Hedrum Cementstøperi AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS · 
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · 
Nobi AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Basal AS 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo 

basal.no


