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Trækhoveder og Nodig arbejde
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Standard Trækhoved

Trækhoveder

Underborings trækhoved

Det originale standard trækhoved passer til PE rør i flere tryktrin indenfor samme rørstørrelse
og kan leveres til rør fra 20 mm
til 500 mm.

Vore trækhoveder fås i mange
varianter og størrelser.

Dette trækhoved har til formål at
hindre boremudder i at trænge
ind i produkt røret, det har en
ydre kappe og passer både til
tryktrin SDR 11 og 17 indenfor
samme rørstørrelse.

Trækstropper

Boltet trækhoved

Rør-Rense-Strop

Anvendes normalt hvor der ved
styrbar underboring skal trækkes forskellige emner i samme
boring.

Trækhoved til meget store rør
er billigere end standard trækhoveder når de skal anvendes på
store rørdiametre.

Rensestroppen er det mest
effektive stykke værktøj til
rensning af belægninger på
gamle rør, når der skal monteres
koblinger eller bandage muffer,
rengør ledningen på få minutter.

Trækstrømper

Swivler

Brekaway Connector

Træksprømper anvendes primært til trækning af kabler eller
fjernvarmerør, når man trækker
i strømpen sidder den mere og
mere fast.

Udviklet til styrbar underboring
og rørsprængning, og kan modstå de belastninger der opstår
under sådanne arbejder.

Denne Brekaway connector,
kendt som det svage led,
anvendes til at modvirke (undgå)
overbelastning af røret når der
trækkes i dette.
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Rørruller 63 til 160 mm

Styre ruller

Denne ”V” rørrulle anvendes til at
mindske træk og undgå skader
på rør der trækkes, rørrullens
konstruktion gør at den står
godt fast og ikke vælter.

Denne rørrulle anvendes til at
mindske trækket i rør og kabler,
den erstatter den gamle kendte
plast rulle, ved at være væsentlig mere solid.

Rørruller til at spænde ud i
udgravning således at rør kan
styres ind i ekst, ledning uden at
dette beskadiges.

Indførrings Trompet

Afstands holdere

Link Seal

Denne indførringstrompet udført
af PVC (store modeller er af
glasfiber) er særdels velegnede
til beskyttelse af PE rør når der
relines i ekst, stål eller støbejern, (undgå ridser).

Fremstilles til plast eller stål og
er beregnet som afstandsholdere eller isolatorer ved relining.

Anvendes til afstandsholder og
tætning ved murgennemføringer.
leveres i alle størrelser og typer.

Ende forsejling

Flexibel Rørål

Clerteril® Relining stik

Praktisk ende forsejling der fås
i utallige størrelser, hindrer indtrængen af jord, vand, dyr eller
gas og luftarter i at vandre i den
relinede rørstrækning.

Denne flexible fiber rørål leveres
i metalramme med eller uden
hjul, og med lås. Rørålen får i
flere tykkelser og længder alt
efter ønske.

Special værktøj til renovering af
gamle vand og gasstik, trækker
rør gennem bløde bøjninger.

Reling og Nodig arbejde

Rørruller 63 til 315 mm
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Vand og Gas rørarbejde

Rør propper

Grab skubbeudstyr

Skade indikator

Rørpropper i alle modeller til
afløb, vand og gasledninger, fås
både som enkelt og dobbelt, og
i størrelser op til 1000 mm.

Skubbe udstyr til montering
direkte på en gravemaskine gør
det let og enkelt at reline selv
større ledninger (kan lejes).

Et lille enkelt værktøj der hurtigt
giver overblik over eventuelle
skader opstået ved træk af røret.

Hydraulik skubbemaskine

500 mm Hydraulisk
skubbemaskine

Pneumatik skubbemaskine

Vores hydraulik skubbemaskine,
er beregnet til relining af ekst.
ledninger med et mindre rør. Det
er mulig at reline op til 1000 meter i et stræk, skubbemaskinen
fås som den viste 315 model og
op til 1000 mm rør.
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Den viste 500 mm skubbemaskine skubber nemt en ø 500
mm PE ledning over 1 kilometer
fra en udgravning.

Hånd skub 20-40

Trækhoveder

Praktisk lille hånd skubbe maskine, der hjælper med sliplining
af stikledninger hvor det er
svært at skubbe røret ind, f,eks.
på grund af bøjninger.

Trækhoveder er uundværlige når
der trækkes til PE rør, enten ved
relining eller ved underboring,
man undgår urenheder i røret.
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Vores lille skubbemaskine for rør
op til ø 125 mm arbejder med
trykluft og kan skubbe stræk op
til et par hundrede meter.
Alle vores skubbemaskiner
kan lejes på uge basis.

Helstøbt
træk/skubbe hoved
Dette hoved kan anvendes både
som skubbe og trækhoved, hindrer at der kommer forurening ind
i produktrøret.

Rørklemme 32/63 mm

Rørklemme 16/32 mm

Denne hydrauiske rørklemme klarer problemfrit rør fra 63 mm og
op til 200 mm (større modeller
kan skaffes) rørklemmen er nem
at anvende og har fastholdelses
skruer.

Denne rørklemme er designet til
rør fra 32 mm til 63 mm, og er
med sin aftagelige underdel let
at montere og afmontere, leveres som standard med sekskant
til skraldenøgle.

Denne mini rørklemme er
designet til klemning af rør fra
15 til 32 mm, og er særdelses
velegnet til klemning af rør i målerbrønde m. m. fås også med
sekskant til skraldenøgle.

Flexibel Rørål

Universal skraldenøgle

Indv, svejsewulst fjerner

Denne flexible glasfiber rørål
leveres i metalramme med eller
uden hjul, og med lås. Rørålen
får i flere tykkelser og længder
alt efter ønske.

Denne skraldenøgle er beregnet
til alle former for koblinger og
bandagemuffer, fås fra 34 til 12
mm og i forskellige varianter for
eksempel 24/19 o.s.v.

Dette værktøj fjerner den indv.
svejsewulst på rør fra 90 mm og
op til 500 mm, værktøjet tager
den afskårne wulst med ud efter
skærring.

Skraber (juletræ)

Nylon termopropper

Vulsthøvl

Juletræ´s skraber bestående
af Juletræ, Børste og Gummiskraber er specielt beregnet til
rensning af gamle ledninger af
støbejern eller anden stål materiale med faste belægninger.

Termopropper specielt til lukning
af åbne rørender i udgravninger
således at der ikke kommer
forurening ind i vandledninger.

Vores program indenfor Vulst
høvl både udv og indv. Her vist
med en udv. Vulsthøvl, mens
vores indv, vulsthøvl går op til ø
500 mm.

Vand og Gas rørarbejde

Rørklemme 63/200 mm
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Keel Cutter

AUTOMATISK
RØRSKÆRE
MASKINE
S.F.L. NoDig Service er den
eneste Skandinaviske leverandør
af Kiel Cutter rørskærer system.

Keel Cutter
Billedet viser Keel Cutter
monteret på et DN 900
mm stålrør.

Keel Cutter
Billedet herunder viser keel Cutter under montering

6

S.F.L International A/S

Keel Cutter er vel nok det mest effektive og elegante udstyr til at skære store rør af støbejern,
stål, duktile materialer, eternit, PVC og PE rør.
Over i diametre fra 200 mm til 1200 mm
udstyret kræver næsten ingen plads i udgravning ( 20 cm) og kan arbejde selv om der måtte
være vand i ledningen.
Keel Cutter monteres på røret ved anvendelse
af minimal tidsforbrug, og det tager max. 20
min. at skære en ø 600 mm støbejerns ledning.
Der anvendes diamant klinger til støbejern og
duktilerør, mens der anvendes andre typer til
stål eller andre materialer.
Keel Cutter arbejder ved hjælp af hydraulik,
ved et flow på 20 l. ved 120 bar. det vil sige at
hydraulikken fra en minigraver eventuelt kunne
anvendes. eventuelt ved anvendelse af en flow
kontrol.

Mini Burst

Mini Burst

Mini Burst er et mini rørsprængning udstyr, men alligevel utrolig
stærkt, dette mini udstyr kan
kobles direkte til hudraulikken på
for eksempel en mini graver, udstyret har en kraft på 12 eller 20
tons, så støbejernsrør 90 mm
og derunder er intet problem.

Mini Burst er velegnet til rørsprængnig af foreksempel kloak
stikledninger i 100 eller 150
mm, Mini Burst kan også lejes
på uge basis.

Mini Burst fylder, som navnet
siger, næsten intet, kun omkring
80 cm. Og vægten er også så 2
mand kan bære udstyret ned i en
kælder, eller brønd.

Maxi Burst

Bullet

Maxi Burst

Maxi Burst er et rørsprængnings
udstyr der findes i 2 udgaver 40
tons eller 70 tons.
Med Maxi Burst kan man rørsprænge op til 100 meter 4”
støbejernsrør på 30 minutter.

Bullet er vores værktøj til
rørsprængning af Duktile rør og
stål rør, med det patenterede
system, skæres røret op uden at
folde.

Til Maxi Burst anvendes 40 mm
trækstænger, og der fås et bredt
udsnit af diverse expandere og
skære knive.

Trykluft sav

125 mm Spole trailer

50/90 mm Spole trailer

Denne stiksav er udviklet til at
skære i alle typer, matrialer, som
Støbejern, Duktil, Stål og Plast,
selv vandfyldte ledninger kan
skæres.

Denne spole trailer klarer rør fra
63 mm til 125 mm
max vægt 1700 kg.

Denne handy spoletrailer klarer
spoler fra 40 til 90 mm
max vægt 750 kg.

Rørsprængning-Pipe Bursting

Mini Burst
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Afløb-Rotte-Stop-Prop

Rotte-Stop-Prop™
Der er et utal af muligheder for anbringelse af Rotte-Stop-Prop™, både medstrøms og modstrøms, eller som
her fra hul i have, kun fantasien sætter grænser. Rotte-Stop-Prop™ fås som standard i 100 mm, 150 mm og
200 mm der fremstilles også 225 mm, 250 mm og 300 mm efter ordre.
En flexibel rørål anbringer Rotte-Stop-Prop™ hvor den skal sidder,
(vi sælger også rørål til indføring af Rotte-Stop-Prop™)
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Flexibel Rørål
Denne flexible fiber rørål leveres
i metalramme med eller uden
hjul, og med lås. Rørålen får i
flere tykkelser og længder alt
efter ønske.

Danmarks eneste VA-Godkendte
afpropningsmetode for permanent
afbrydelse af døde afløbsledninger udført uden opgravning.
Side 1 af 1

ETA-Danmark A/S
Kollegievej 6
d
DK-2920 Charlottenlun

20
Telefon: +45 45 76 20
20
Telefax: +45 45 76 33

ark.dk
E-mail: eta@etadanm
ark.dk
Internet: www.etadanm

Vores program for udstyr til afløb test og afspærring er omfattende
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Rotte-Stop-Prop™

Sikkerhedsudstyr

Muffe test udstyr

(flere dim)
Test udstyr til test af muffer på
rør af alle materialer, samme
udstyr dækker over fler diametre, og prøve mediet kan være
luft eller vand.

Vort program for afløb indeholder komplet sikkerheds udstyr
som hejs, bæreseler og måleudstyr for gasser, samt meget
mere.

Til tæthedsprøvning af samlinger
på rør, efter gældende standarder, fra 600 mm og større op til
3400 mm, samme produkt fås
også i variable profiler.

Rør propper

Mega propning m/bypass

Oppustelige propper

Rørpropper i alle modeller til
afløb, vand og gasledninger, fås
både som enkelt og dobbelt, og
i størrelser op til 1000 mm.

Denne afpropning til store ledninger har studse til både bypass
og tæthedsprøvning, proppen
fås fra 300 mm og op til 1000
mm.

Propper til trykprøvning af afløbsledninger i alle typer rør fra 35
mm og op til 1200 mm og med
tryk op til 1,5 bar.

Flexibel Rørål

Tæthedsprøvning

Multi Profil Blære

Denne flexible fiber rørål leveres
i metalramme med eller uden
hjul, og med lås. Rørålen får i
flere tykkelser og længder alt
efter ønske.

Udstyr til tæthedsprøvning af
skjulte afløbslednings sektion
indeholder 10 meter slange,
skubbefjeder, manometre og
blære.

Til sikker afspærring af Ovale,
Ægformede, kvardratiske og
andre typer afløbsledninger fra
DN 90 til DN 2600 mm
fås både som prop og som
bypass.

Afløb-Rotte-Stop-Prop

Muffe test udstyr
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Gas test og metoder

Gas afspærrings blærer

PS E4 gasblærer

Standard Gasblærer

Med vores program af gasblærer, fra vore leverandøer i
Tyskland, England og Italien har
vi det mest komplette program i
Skandinavien.

En meget enkel gasblærer uden
standrør med med 1/4” gevind,
så egne standrør eller slange
kan genanvendes, har en solid
udv. Kunststof beskyttelsespose,
kan foldes meget så den nemt
placeres på afspærrings punktet.

Vores standard gasblærer er
unik til afspærring af gasledninger med lavtryk, denne type fås i
et utal af varianter og i størrelser
op til 1200 mm, med og uden
manometer og altid med konisk
gummi tætning.

Verdens nyhed
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Dobbelt gasblærer

Multi gas afspærring

Test ender

Disse dobbelt gas blærer til
manuel indførring er beklædt
med en udv, beskyttelsespose
der sikrer blæren, den udv. Beskyttelsespose fås i 2 varianter
standard og ekstra stærk.

Disse gas blærer er fremstillet af
en unik gummi der er designet til
at tåle et højt tryk, foreksempel
kan en 200/315 mm blære med
et indv. Tryk på 1 bar tåle et
modtryk på 750 mbar. Fås op til
315 mm.

Test propper til afprøvning af ledninger af PE inden disse tages i
brug.

Gasfri ventil udskiftning

Gasfri arbejde med tryk på

TV Inspektion af gas

Denne lille smart anordning gør
det muligt uden udslip af gas,
at udskifte toldhaner og gamle
ventiler på lavtryks gasstik der
er ført ind i kælder.

Lille sluse anordning der muliggør arbejde på gasledninger
uden at der på nogen måde kommer gas ud i omgivelserne.

Tv-inspektionskamera med sluse
der gør det muligt at inspektere
gasstik og mindre ledninger
uden afbrydelse af forsyningen.

S.F.L International A/S

Rør-Rense-Strop

Højtryk afspærring

Anboringsudstyr til gastæt
anboring på gasledninger af
støbejern, stål, duktil og PE,
udstyret findes i mange forskellige størrelser op til 6”.

Rensestroppen er det mest
effektive stykke værktøj til
rensning af belægninger på
gamle rør, når der skal monteres
koblinger eller bandage muffer,
rengør ledningen på få minutter.

Udstyr der anborer og sætter en
solid afspærring på gasstik med
gastryk større end lavtryk, der
sættes en solid gummi prop i
stikket hvorefter der kan arbejdes på den trykløse side.

Relining af stik

Trykprøve udstyr

Gas Vacum

Dette udstyr er en hjælp ved relining af gasstik, stålwiren trækkes
gennem det gamle stik, derefter
monteres det nye PE rør på stålwiren, spillet trækker nu røret ind
i ledningen og selv mindre eller
bløde bøjninger kan passeres.

Udstyret anvendes til trykprøvning af gasstik, fra hovedledning
mod hus.

Udviklet til at tømme vandfyldte
stik eller hovedledninger der
måtte være vandfyldte.

Test udstyr

Forsegling af ringrum

Mini Purge Ejektor

Udstyr til slut tæthedsprøve af
gasledninger, så disse opfylder
myndighedenes bestemmelser.

Når et gasstik er relinet, kan
man med ”Fullseal” fylde ringrummet, så eventuel udsivning
ikke kan komme ind i bygninger,
”Fullseal” er 100% miljøvenlig og
indføres med sprøjtepistol.

Dette nye udstyr gør anvendelsen af neutrale gasser som kvælstof/nitrogen overflødige, Mini
Purge Ejektor anvender trykluft
og med vacum suges gasserne
ud af den gamle ledning.

Gas test og metoder

Anborings udstyr
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Gas test og metoder
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Gummi stopper

Gummi stopper

End Seal

Denne enkle stopper er beregnet at stoppe gassen når der
arbejdes på gasstik med et tryk
>100 mb.

Gummi stopper findes i størrelser 3/4” til 2” som standard,
ligesom der findes slusesystem
så indførring kan udføres uden
gas udslip.

Metode til forsejling af relinede
rørender, undgå indtrængen af
utilsigtet materiale og luftarter.

S.E.A.L ®

S.E.A.L ®

Slut propning

NoDig metode til at lukke døde
gasledninger der ikke mere er
i drift men alligevel placeret så
de er besværlige eller extrem
dyre at afbryde ved traditionel
opgravning.

Først indmåles gasstik/ledningsende med kamera gennem en
gastæt sluse, derefter placeres en
prop helt ude ved afgrening, dette
sker også gennem den gastætte
sluse, herefter kan hele ledningstrækket fyldes med skum.

Metode til slutpropning af døde
ledninger på små eller store rør
med ukorrekte mål, samtidig
kommer der ikke utilsigtet materiale ind i den døde ledning.

Foambag

Foambag

Ende forsejling

Foambag er designet til afpropning af gasledninger live, der
dannes med PU-skum i en pose
en permanent afpropning.

Foambag fuldt expanderet, der
laves FoambagTM til rør op til
10”/250 mm, derefter kan vi
tilbyde afpropning op til 1200
mm som kontrakt service.

Praktisk ende forsejling der fås
i utallige størrelser, hindrer indtrængen af jord, vand, dyr eller
gas og luftarter i at vandre i den
relinede rørstrækning.

S.F.L International A/S

LIVE MAINS INSERTION trin 1

LIVE MAINS INSERTION trin 2

Live Mains Insertion

Først installeres et By-pass ved
afblæring af ledningen, et ledningsstykke klippes ud og på enden der
ikke skal relines i denne omgang
monteres en slutmuffe. På ledningen
der skal arbejdes på monteres Lyontec™ slusen, herefter gøres skubbemaskine klar.

Live Head monteres på det nye PE rør,
der monteres en trykskriver tættest
mulig på By-pass, live head føres nu
gennem Lyontec™ slusen og membramen sprænges, nu strømmer gassen
ind i PE røret og der udluftes i modsat
ende af PE rør til der opnås 100% gas.
hvorefter test ventilen lukkes.

LIVE MAINS INSERTION trin 3
Gasblærerne fjernes og PE røret
skubbes ind i den ønskede længde,
der holdes under processen nøje
øje med trykskriver, når ledningen
er på plads kan den frie ende af PE
tilkobles ekst. Jernledning og Bypas kan afbrydes,samt udgravning
retableres.

LIVE MAINS INSERTION trin 4
Der kan nu gøres klar til stikomkoblinger, det anbefales at man tager 2 - 3
gasstik pr gang, ved brug af FOAMOFF™ omkobling begynder med det
stik der er længst væk fra Live head
og hen mod dette, FOAM-OFF™ kan
injekteres gennem ekst gasstik.

LIVE MAINS INSERTION trin 5
Længden af den relinede strækning
kendes og man kan grave ned for
at afmontere Live head og enten
forsætte eller koble sammen med
ekst ledning.
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Skubbemaskiner til PE

Udlejning af matriel

Vi har skubbemaskiner i vort udlejnings program fra 63 mm
til 1000 mm. Pneumatisk skubbemaskiner fra 63 mm til 125
mm kan skubbe PE rør over kortere strækninger 100 til 200
meter. Hydrauliske skubbemaskiner fra 63 mm til 315 mm,
200 mm til 500 mm og 500 mm til 1000 mm.
Hydrauliske maskiner leveres med diesel hydraulikstation,
mens, Pneumatiske skubbemaskiner leveres kun med kompressor hvis dette ønskes.
Alle vore maskiner udlejes på uge basis, fra leverings dag til
den er retur på vor adresse.
(355 - 1000 mm maskiner tillægges fragt fra lager i England)

Mini Burst Rørsprængning
Vort Rørsprængnings udstyr og Mini Burst (Maxi Burst) har vi
også til udlejning.
Mini Burst udstyret er særdeles velegnet til mindre afløbsledninger og vandledninger op til 3” trækker med ca. 20 tons.
Mini Burst kan tilkobles direkte til en Minigravemaskine og kan
derfor lejes uden hydraulik station.
Rørsprængnings hoveder/knive bestilles til aktuel rørdiameter.
Alle vore maskiner udlejes på uge basis, fra leverings dag til
den er retur på vor adresse.
(Maxi Burst 40 ton tillægges fragt fra lager i England)

”Keel Cutter” rørklipnings udstyr
Vort Keel Cutter rørklipnings udstyr. findes i 2 udgaver
N450 der kan klippe/skære ledninger op til 900 mm, udlejes
komplet med hydraulik station 140 bar / 20 l dog uden skæreskiver der købes særskilt.
N600 der kan klippe/skære rør op til 1200 mm, udlejes komplet med hydraulik station 140 bar/30 l dog uden skæreskiver.
(en erfaren medarbejder kan evt. lejes med)
(Keel Cutter udlejes på uge basis og ekskl. fragt fra England)

Diverse værktøjer m. m.
Standard trækhoveder, ø 32
til 315 mm leje beregnes
pr dag excl. fragt

Flexible Nylon rørål, 9 mm
150 meter eller 6,7 mm 60
meter. Leje pr dag excl. Fragt.

Rørruller både stål ruller og
Nylon ruller afhængig af rør
størrelseleje pr. rulle pr dag.

Hydrauiske rørklemmer, ø 63 mm til
200 mm leje pr. dag excl. fragt.
Stuksvejse maskiner, 315 mm og
160 mm, komplet med bakker,
samt Elektrosvejse maskiner
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Design
Alle vore produkter er designet så de imødekommer vore kunders ønsker for anvendelighed og
sikkerhed, og er under konstant videreudvikling.

Med Rose som tovholder på kontoret og Allan
som den udfarende kraft, står de for driften at
S.F.L.

Produkt test
Vore leverandører har deres produkter under
konstant test så de opfylder gældende normer
og standarder.		

Allan har arbejdet med renovering af ledninger
siden 1978 først fra den fædrene virksomhed
Smeden fra Ledøje (deraf S.F.L) senere hos en af
landets førende entreprenør virksomheder som
daglig leder af afd, indenfor Naturgas og NoDigarbejder.
Siden 1990 har firmaet udført utallige NoDig
opgaver for Danske og udenlandske forsyningsvirksomheder. I 1992 kom styrbar underboring
også med som en aktivitet, og frem til 2008 har
selskabet serviceret Entreprenører og forsynings- virksomheder med denne ydelse.
Gennem alle årene har S.F.L. haft en stor palet
af værktøjer og metoder ”Rotte-Stop-Prop”, man
har solgt til Danske og udenlandske kunder. Fra
starten af 2010 koncentrerede virksomheden sig
udelukkende om salg af værktøjer og metoder
”Rotte-Stop-Prop”.

Virksomhedsprofil

S.F.L. International A/S blev grundlagt 6 december 1990 med det formål at servicere Gasværker, Vandværker, Entreprenører, Installatører
og kommunale forsynings virksomheder, med
værktøjer og metoder indenfor NoDig arbejder
(opgravningsfri renoveringsmetoder).

Kvalitet
De firmaer vi forhandler produkter fra, er alle
certificerede efter ISO standarder.
Hvad De ikke ser
Det har være umuligt at medtage alle produkter i
denne brochure, ligesom den komplette brochure heller ikke er med, skulle De ønske yderligere
oplysninger om et produkt skal De blot kontakte
os, så sender vi materialet.		
Er der produkter De efterlyser til et arbejde på
Deres ledninger, vi ikke har nævnt her i brochuren skal De bare ringe og forklare problemet så
gør vi hvad vi kan for at finde en løsning sammen
med vore leverandører.

I 1995 opfandt Allan den metodebeskyttede
”Rotte-Stop-Prop”, en metode til afpropning af
døde afløbsledninger, der ikke længere skal
være i anvendelse, ”Rotte-Stop-Prop” der er VAgodkendt anvendes i dag af kloakmestre, entreprenører og kommunale forsyningsselskaber
over hele landet.

Her bor S.F.L. International A/S
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