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Ny rendestenskarm til punktafvanding

 

                 4190H-315  

Noget af det vigtigste for en 
kundernes ønsker. Informationer omkring et motorvejs
førte til udviklingen af en ny type rendestens

Kraftige regnskyl er blevet hyppigere i 
haft et ønske om en ny type rendestenskarm. Randers Jernstøberi A/S har, i 
samarbejde med Vejdirektoratet, derfor nu udviklet en ny fleksibel 
rendestenskarm. Model 4190H
med mulighed for to forskellige type r

Begge riste er med dæmpning og et gennemstrømningsareal på henholdsvis 
720 cm2 for model 4149 og 625 cm
det største gennemstrømningsareal på markedet for en 315 mm 
rendestenskarm. Til serien hører også et overgan
357/400. 

Oplev denne kæmpe på Spildevandsteknisk Å
Rørcenterdagene den 8. & 9. juni 
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Ny rendestenskarm til punktafvanding              

                                  

               4149  

Noget af det vigtigste for en virksomhed, der ønsker udvikling, er at lytte til 
kundernes ønsker. Informationer omkring et motorvejs-projekt fra en kunde 
førte til udviklingen af en ny type rendestens-karm. 

nskyl er blevet hyppigere i Danmark, og derfor har Vejdirektoratet 
haft et ønske om en ny type rendestenskarm. Randers Jernstøberi A/S har, i 
samarbejde med Vejdirektoratet, derfor nu udviklet en ny fleksibel 
rendestenskarm. Model 4190H-315 er fremstillet efter Vejdirektoratets ønske 
med mulighed for to forskellige type riste. 

dæmpning og et gennemstrømningsareal på henholdsvis 
for model 4149 og 625 cm2 for model 4151B. Dermed får brugerne 

det største gennemstrømningsareal på markedet for en 315 mm 
rendestenskarm. Til serien hører også et overgangsstykke model 6821

Oplev denne kæmpe på Spildevandsteknisk Årsmøde 13. maj i Århus eller på 
ørcenterdagene den 8. & 9. juni i Taastrup. 
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    4151B 

virksomhed, der ønsker udvikling, er at lytte til 
projekt fra en kunde 

anmark, og derfor har Vejdirektoratet 
haft et ønske om en ny type rendestenskarm. Randers Jernstøberi A/S har, i 
samarbejde med Vejdirektoratet, derfor nu udviklet en ny fleksibel 

315 er fremstillet efter Vejdirektoratets ønske 

dæmpning og et gennemstrømningsareal på henholdsvis 
for model 4151B. Dermed får brugerne 

det største gennemstrømningsareal på markedet for en 315 mm 
gsstykke model 6821-

smøde 13. maj i Århus eller på 
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Nyt vedligeholdelsesdæks

 

Øget trafik kræver nye løsninger.
betyde, at man ikke længere kun kan benytte en type dæksel og karm. Den 
øgede trafik kræver også, at der findes løsninger for hurtig udskiftning af 
dæksler. Dette er i de tilfælde, hvor der er tale om klaprende / slidte dæksler 
eller andre driftsforstyrrelser. Randers Jernstøberi A/S lancerer nu et 
vedligeholdelsesdæksel for Ø600 mm karme.

Se det og hør mere om vedligeholdelsesdækslet på Spildevands
Årsmøde 13. maj i Århus eller på R
Taastrup. 
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vedligeholdelsesdæksel 

Øget trafik kræver nye løsninger. Drift- og omkostningsmæssigt vil dette 
betyde, at man ikke længere kun kan benytte en type dæksel og karm. Den 
øgede trafik kræver også, at der findes løsninger for hurtig udskiftning af 
dæksler. Dette er i de tilfælde, hvor der er tale om klaprende / slidte dæksler 

ser. Randers Jernstøberi A/S lancerer nu et 
vedligeholdelsesdæksel for Ø600 mm karme. 

om vedligeholdelsesdækslet på Spildevands
smøde 13. maj i Århus eller på Rørcenterdagene den 8. & 9. juni i 
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og omkostningsmæssigt vil dette 
betyde, at man ikke længere kun kan benytte en type dæksel og karm. Den 
øgede trafik kræver også, at der findes løsninger for hurtig udskiftning af 
dæksler. Dette er i de tilfælde, hvor der er tale om klaprende / slidte dæksler 

ser. Randers Jernstøberi A/S lancerer nu et 

om vedligeholdelsesdækslet på Spildevands-teknisk 
ørcenterdagene den 8. & 9. juni i 
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Planlagt drift og vedligehold 

Ved planlægning af nye gader og veje, samt ved reasfaltering, anbefaler vi, at 
du gør dig overvejelser om vejens trafikbelastning. 

Vi lancerer nyt koncept inden for brøndgods. Vi selekterer i brøndgodset, og 
inddeler det i grupper. 

Akut behov:  Vedligeholdelsesdæksel med patenteret 
slidsepakning, klasse D400 

Private grunde:  Standard – Enkle dæksler uden lås 

Til let trafik:  BASIC – Enkle dæksler med lås, karme, 3 - 4 mm 
mønster, klasse D400 – Ny serie på vej 

Til middel trafik: REGULAR– Dæksler med lås, karme, 8 mm mønster, 
klasse D400  

Til svær trafik: LongLife – Dæksler med patenteret slidsepakning, lås, 
8 mm mønster, klasse D400 

Kom og hør mere om konceptet ”drift og vedligehold” på Spilde-vandsteknisk 
Årsmøde 13. maj i Århus eller på Rørcenterdagene den 8. & 9. juni i 
Taastrup. 
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Vi hjælper dig med spørgsmål om Randers Jernstøberi A/S’s 

produkter: 

 

Salg Jylland / Fyn:  
Claus Høj Pallesen 
Salgstekniker 
Mobil: 40 10 45 94 
E-mail: chp@randersjern.dk  

 

Salg Sjælland / Bornholm:  
Ole Søren Holst 
Salgstekniker 
Mobil: 29 36 94 64 
E-mail: osh@randersjern.dk 

  

Ordremodtager/salgsmedarbejder: 
Kent Bach 
Tlf.: 86 42 18 88 
E-mail: kb@randersjern.dk 

 

 

Adm. Direktør:  
Hans Lykke Jensen  
Tlf.: 86 42 18 88 
Mobil: 23 11 71 25 
E-mail: hlj@randersjern.dk  

 

  


