
Viking Johnson Ultra Grip DN 700 en DN 800 
Drukfittingen met grote toleranties voor uitstekende resultaten 
 

 

Hogedruknetwerken zijn de toekomst 
Veel watermaatschappijen over de hele wereld gebruiken leidingen met een grotere diameter en 
vereisen een reeks drukwaarden, waarbij 16 bar de standaard werkdruk wordt in hun 
leidingnetwerken. 

Viking Johnson is een vertrouwd merk: één van de weinige internationale bedrijven die 
compressiekoppelingen en flensadapters met grote diameter ontwerpt en produceert die aan 
dergelijke veeleisende criteria kunnen voldoen. 

Daarnaast bestaat de Ultra Grip uit een hoogwaardige Rilsan-coating gemaakt van een duurzame en 
hernieuwbare grondstof: ricinusolie. 

 

Echte kostenbesparingen 
Het nieuwe assortiment vermindert het aantal onderdelen dat op voorraad moet worden gehouden, 
aangezien elke fitting meerdere materialen kan combineren en toch ruimte om verschillende 
diameters te combineren. 

Bovendien kan een volledige boutbewerking worden uitgevoerd door één enkele operator, waardoor 
bezoeken na de montage overbodig zijn.  

De koppeling is eveneens herbruikbaar om in de toekomst te gebruiken bij andere installaties of 
herstellingen. 

 



Geprobeerd en getest bij buizen van gietijzer, PE, staal, beton & gres 
Dit nieuwe assortiment heeft volledige accreditatie van derden, wat de prestaties bevestigt van 
belangrijke leidingmaterialen voor gebruik in leidingnetwerken. Met een tolerantiebereik van 35 mm 
worden zowel nodulair gietijzeren kranen en middelgrote buizen als gietijzeren met één enkele 
fitting afgedekt. 

Door reduceerverbindingen kunnen gewone buismaterialen worden gebruikt om oude gietijzeren 
buizen te repareren, terwijl het druksysteem op betrouwbare wijze voorkomt dat kleinere buizen 
wegglijden. 

Installatie 
De eenvoudige installatie van de Ultragrip DN 700 en DN 800 is soortgelijk aan de DN400. De 
installatie van de DN400 kan je hier bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=UtDNGAQFk1A 

 

Meer info:  

Gerrit Bombeeck 

Tel: 03/820 69 O6 
Mob: 0478/50.32.15 

E-mail: gerrit.bombeeck@vigotec.be 
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