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Standaard-drukdichtingen HRD-SG en HRK-SSG voor het afdichten van kabels – 
voor iedere toepassing een oplossing met absolute zekerheid  
 
Onze beproefde standaard-drukdichtingen HRD-SG en HRK-SSG zijn gesplitste 
rubberen drukafdichtingen die ook kunnen worden ingezet bij kabels die al eerder zijn 
aangelegd. Dankzij geïntegreerde segmentringen kunt u de afdichting ter plaatse 
aanpassen aan de doorsnede van de kabel of leiding.  
 
De afdichtingstechnologie van de reeds duizenden keren gemonteerde HRD-SG-afdichtingen 
is gebaseerd op speciaal gesneden segmentringen en persplaten van roestvrij staal. De 
afdichting wordt aangepast aan de doorsnede van de kabel door gewoon het aantal 
benodigde segmenten te tellen en de overbodige ringen weg te nemen. 
 

 
 
De HRK-SSG afdichtingen zijn daarentegen voorgevormd. Ze hebben segmentringen met een 
exact vermelde doorsnede en bieden hierdoor een nog grotere zekerheid bij het monteren 
door de eindverbruiker. De kabeldiameters die kunnen worden afgedicht zijn direct op de 
afzonderlijke segmenten gestanst, wat de keuze van de juiste segmenten vereenvoudigt. De 
gebruikte kunststof persplaten bieden dankzij hun geïntegreerde, voorgevormde afsluitingen 
bovendien het voordeel dat het volkomen uitgesloten is ze tijdens het monteren te verdraaien.  



  

 
Uit verschillende montagetesten met klanten bleek dat de afdichtingssystemen met 
inbusschroeven dankzij minder benodigde ruimte voor het gereedschap eenvoudiger te 
monteren zijn. Op die manier ontstaat naar gelang de grootte en het type van de afdichting 
een duidelijke tijdsbesparing bij het installeren.  
 
 
Inbusschroeven maken bij beide systemen de schroeven beter bereikbaar 
 
Daarom zijn voortaan beide afdichtingssystemen voorzien van inbusschroeven. Zo kan ook bij 
de aanleg van meerdere kabels, bijv. door het toepassen van speciale inzetstukken voor het 
gereedschap, eenvoudiger gemonteerd worden door een betere toegankelijkheid van de 
schroeven – ook tussen de kabels in.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusief blindstoppen bij meervoudige kabeldoorvoer 
 
Alle afdichtingen met meervoudige kabeldoorvoeren zijn voorzien van blindstoppen, zodat niet 
op elke opening een kabel hoeft te worden aangesloten.  
 


