
En ny kassettlösning för 
smart logistik
Äntligen är den här! Infiltra-
tionskassetten som är desig-
nad utifrån kundens behov. En 
unik lösning designad enligt 
äggkartongsprincipen. Lätt att 
både lagerhålla och montera.  

Installation
Den nya kassetten är staplings-
bar, vilket möjliggör både effek-
tiv lagerhållning och transport. 
Vid installation placeras först en 
bottenplatta på bädden, däref-
ter staplas kassetter successivt 
ovanpå varandra. Varje kassett 
vrids 90 grader i förhållande till 
föregående lager. 

När hela installationen är klar 
förses yttersidorna med sido- 

plattor och anslutning från 
ledningssystemet kan göras. 
Är anläggningen stor, kan man 
med fördel förstärka konstrukti-
onen med förankringspluggar. 
Det behövs dock inte vid min-
dre/lägre anläggningar. 

För att klara 40 tons axeltryck 
skall kassetten installeras på 
minst 800 mm djup med en max 
installationshöjd av 5 meter.
Anslutning av in- och utlopp 
kan göras direkt i sidoplattorna 
för dimension 110-250 mm. 
Speciella anslutnings-adaptrar 
finns för innerdiametrar 
300, 400 och 500 mm, dessa 
beställs separat. För installa-
tion i grönområde samt för 

installation i vägyta med tyngre 
belastning finns ett 12 tons 
respektive ett 60 tons alternativ 
som offereras på begäran. 

Logistik
Den staplingsbara kassetten 
möjliggör effektiva transporter; 
vi kan leverera upp till 1200 kbm 
effektiv volym per leverans! Bra 
för både plånboken och miljön. 

Designade lösningar
För dig som vill ha hjälp med di-
mensionering samt inspektions- 
och reningsmöjligheter har vi 
olika lösningar för det. Fråga 
gärna efter en komplett lösning, 
från idé till färdig anläggning, 
ifrån oss på Uponor Infra.  
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Uponor infiltrationskassett, 40 ton, bottenplatta

Uponor nr.  RSK nr.   Volym (liter)  Storlek (mm)  
       L x B x H   

1085256  2360658  25   800 x 800 x 40  

 

Sortiment

Uponor infiltrationskassett, 40 ton

Uponor nr.  RSK nr.   Volym (liter)  Storlek (mm)  
       L x B x H  

1085255  2360657  225    800 x 800 x 350  

Uponor infiltrationskassett, 40 ton, sidoplatta - 2 st/förp.

Uponor nr.  RSK nr.   Volym (liter)  Storlek (mm)  
       L x B x H  

1085257  2360659  -    800 x 350 x 80  

Uponor infiltrationskassett, 40 ton, fixeringsplugg - 50 st/förp.

Uponor nr.  RSK nr.        
          

1085258  2360660      

Specifikation

Dimension    800x800x350 mm

Max belastning    40 ton

Kassettvolym    225 liter

Överfyllnadshöjd    Min 250 mm

Max antal lager    14
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