
PescaPex Pipe

Best til fôring



Hva er PescaPex Pipe?
PescaPex Pipe (PPP) er produsert av Golan Plastic 
Products Ltd.
PescaPex Pipe er molekylært kryssforbundet polyethy-
lene (XPE). Ekstrudert under høyt trykk og høy tempe-
ratur.
PPP er produsert av lys XPE med et utvendig grått sol-
reflekterende belegg av polyethylene.
Produksjonsmetoden gir en ubrytelig kjemisk kryssfor-
bindelse mellom materialets polyethylene molekyler, og 
gir et rør med imponerende og særegne egenskaper:

●Stor slitestyrke
●Ekstremt glatt innvendig overflate
●Livstids UV beskyttelse
●Lavt energitap
●Ingen kinking ved bøying
●Lav tilstopping/fôrsedimentering
●Sikrer trygg fôrdistribusjon
●Kosteffektiv
●Ingen vedlikehold
●Fleksible rør for lett håndtering
●Transport og logistikkfordeler

Hvorfor er PescaPex Pipe 
kosteffektivt?
●Reduserer fôrknus
●Ingen tilstopping av fôr i rørene
●Kan benyttes i hårdt vær
●Lenger levetid
●Effektiv fôring grunnet ekstremt glatt innerflate

Fordeler for oppdrettere:
PPP er det eneste røret som nærmest ikke gir fôrknus 
og medfører spill av fôr.
Røret er nærmest ikke påvirket av slitasje og varer mini-
mum 3-5 ganger lenger enn HDPE rør.
Det er aldri rapportert om statisk elektrisitet.

Glatt innerflate hindrer støvdannelse og tilstopping av 
fôr, og muliggjør kontinuerlig fôring uten driftsstans for 
rørreparasjoner. PPP bidrar til en kosteffektiv fôring og 
kontrollert fiskevekst.
Utvendig solreflekterende belegg gir lav fôrtemperatur 
under fôring
PPP tåler store bølgehøyder og hårdt vær. Rørets mo-
lekylære ”internhukommelse” sikrer at selv etter dårlige 
værforhold og rørbøyinger, vil røret gå tilbake til opprin-
nelige form.

PescaPex Pipe - Arbeidstrykk og dimensjo-
ner
Produsert etter norm Class 10.
Arbeidstrykk: 10 bar m/sikkerhetsgrense 1,25, d.v.s 12,5 
bar.

Minimum sprengtrykk: 30 bar.
Rør yd
mm

Godstykkelse
mm

Vekt 
Kg./Mtr.

75 4.7 1.03
90 5.6 1.47
110 6.8 2.18

      Bruk av sterk elektrofu- 
      sion konnektor gjør
      at PPP kan forlenges
      uendelig



 HDPE viser    PPP virker
 slitasje på grunn  perfekt selv
 av bølgebevegelser  uten
       støttebraketter

PescaPex Pipe tåler stor mekanisk påkjenning, selv i de 
meste utsatte partier. 
Bildet viser mekanisk påvirkning rør mot stål.
Slitestyrket på PescaPex Pipe er dokumentert å være mi-
nimum 3-5 ganger større enn HDPE rør.

Konklusjon
PPP for oppdrettsanlegg tilbyr utmerket fôrdistribusjon 
uten fôrknus, ingen tapte penger på støv, ingen stans i 
fôring på grunn av tilstopping eller kinking, ingen vedlike-
holdskostnader eller stans grunnet dårlig vær. Resultatet 
er forbedret biologisk og finansiell tilstand for anlegget.

Forsøk fra rør montert på 
fôringsflåte/lakseoppdrett
Sammenlignede test utført av PPP rør mot HDPE rør.

Rør: 90 mm - Klasse 10.
Fôring: 800 kg./dag (Gjennomsnitt) i en 30 minutters pe-
riode.
Prøveperiode: 3 måneder.
Rørene ble montert på samme plattform, ved siden av 
hverandre

Etter prøveperiode ble det ikke påvist slitasje i PPP rør.
Sammenlignede HDPE rør viste en gjennomsnittlig slita-
sje på 0,62 mm.
Oppgitte mål viser rørets godstykkelse etter prøve-      
periode:
HDPE - testresultater
● HDPE rør 1  : 5,5; 5,4; 5,4 mm
● HDPE rør 2  : 5,0; 4,8; 5,0 mm
● HDPE rør 3  : 5,0; 5,2; 5,3 mm
● HDPE rør 4  : 4,8; 5,0; 4,7 mm
● HDPE rør 5  : 4,4; 4,8; 4,7 mm 
● HDPE rør 6  : 4,8; 4,8; 5,1 mm
● gns. tykkelse  : 4.98 mm
● gns. slitasje  : 5,6 - 4,98 = 0,62 mm

PescaPex Pipe - testresultater
● Pexgol rør 1  : 6,1; 6,0; 6,0 mm
● Pexgol rør 2  : 6,1; 6,1; 6,1 mm
● Pexgol rør 3  : 6,3; 6,3; 6,3 mm
● Pexgol rør 4  : 6,3; 6,3; 6,4 mm
● Pexgol rør 5  : 6,2; 6,3; 6,3 mm
● gns. tykkelse  : 6,22 mm
● gns. slitasje  : 0 mm

PescaPex Pipe er av molekylært kryssforbundet materi-
ale og tåler overkjøring. Denne av en 30-tonns beltema-
skin.
Røret vil gå tilbake til opprinnelig form.



Distributør i Norden:      Forhandler i Norge:

          

AquaProcess         Pro-Flex AS

Havneparken 2          Damsgårdsveien 100
DK-7100 Vejle          5058 Bergen
Mail: info@aquaprocess.dk        Mail: postmaster@proflex.com
Tel: + 45 31 36 44 95         Tel: + 47 55 51 33 30      
                

Visit our website: www.aquaprocess.dk     Visit our website: www.pro-flex.no

Stor motstand mot slitasje og         Livslang UV beskyttelse med           Ekstrem glatt innerflate sikrer
ingen vedlikehold. Bildet viser rør       en varmebeskyttende barriere.   hurtig og trygg fôrdistribusjon  
etter 5 år i Dødehavet.          
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