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Överlappande korrugerad skyddsslang 

Modell: OVL (overlapping) 
material - PPmod.BS (125°C – version V2) 

 

1.) Allmän Information 

Denna specifikation avser en korrugerad skyddsslangstyp som är överlappande i profilen.  
OVL (overlapping). 
Slangen är tillverkad i modifierad flamskyddad polypropylen enligt nedanstående krav. Syftet 
med slangen är att skydda kablage från nötning och mekanisk påverkan. Skyddsslangen visar 
goda resultat när det gäller motståndskraft mot UV, ozon, och syror. Den råvara som används är 
enligt ELV/2000/53/EC, 2003/11/EG och 2002/95/EG, 2002/96/EG (RoHS). 
Den överlappande konstruktionen av skyddsslangen är öppning/återförslutningsbar med en 
intern gångjärns liknande funktion för enkel och snabb insättning av kablage eller som skydd mot 
t.ex. hydraulslangar. OVL slangens överlappning är så väl tilltagen så att den efter tillslutning 
beter sig väldigt likt en traditionell oslitsad skyddsslang.  
 

 

                             
 

2.) Fysiska Egenskaper 
Beskrivning Test Metod Resultat (+/- Toleranser) 

Densitet, g/cm³ ISO 1183 0,94 (+/- 0,05) 

Uttöjning innan brott i % ISO 527 >50 

Flammskydd UL94 / FMVSS V2 / Typ B 

Draghållfasthet i MPa ISO 527 17 

Styvhet i Shore D ISO 868 55 

 

3.) Allmänt  
Ytan av OVL slangen är utan skarpa kanter och en rundad inre profil för att ej skava på kabel.  
Färgen är Svart. 

 

4.) Förpackning 

OVL Slangen levereras normalt i ringar enligt nedan antal meter.  
OVL Slangen kan också levereras i kundspecifika klippta längder vid förfrågan. 
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6.) Hantering 

På grund av bygg-principen med två skyddsslangshalvor förbundna med en gångjärnsliknande 
konstruktion och med en profil som går i varandra görs tillslutningen enkelt utan eller med 
anpassade verktyg. På grund av enkelheten vid öppnande och tillslutning av OVL slangen lämpar sig 
denna slang för montage på ”fält” och i applikationer där förkontakterat kablage används. 
 
 

                   
 

 
 

7.) Data och Toleranser 

BoxCo art nr E-nummer Nominal stl 
Ytterdiameter i 

mm 

Meter per 

ring 
Maximal buntdiameter 

i mm  

80513004  14 108 41 
 

13 18,5 +/-0,5 85 14,0 

80516004 14 108 42 16 21,0 +/-0,5 60 16,5 

80519004 14 108 43 19 24,4 +/-0,5 50 19,0 

80523004 14 108 44 23 28,5 +/-0,5 35 22,5 

80526004 14 108 45 26 31,9 +/-0,5 25 25,5 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


