
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Anbefalet jordtype 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slidsestørrelse 
 
 

Anbefalede 
filtertyper 

Materiale 

Dimensioner 
 
 
 

Trykstyrke 

Fald 
 

Garanti 
 
 

Pris 
 

JDR-landbrugsdrænrør 
fremstillet af PVC.Der 
er tale om en termo-
plast med mange gode 
egenskaber til dræning, 
heriblandt meget høj 
ringstivhed.Velegnet 
til nedlægning med 
maskine. Afprøvet 
efter Svensk Standard 
og godkendt af 
Dansk Standard

Pipelife
Pipelife standard 
(Lys rør)
Egner sig til alle 
jordarter, dog ikke 
mose og jernholdig 
jord 
 
 
 
 
 

1,3 x 5,0 mm 
rilletype 1 ifølge  
SS 3520 

Drænfilter af grus 
og savsmuld 

PVC 

58/50  
74/65 
92/80 
128/113 
160/145
Højeste ringstivhed 
- se standarder
Normalt 3 promille 
I slamholdig jord: 
mindst 5 promille
Se normer 
 
 

Forhør forhandler 
 

Ved dræning i mosejord 
kan drænfilter ofte 
udelades, hvis jordens 
struktur er tørvlignende. 
I jernholdig jord 
anbefales drænrør med 
mindste dimension på 
74/65. Her anbefales 
groft savsmuld altid 
som drænfilter. Samme 
godkendelse/licens som 
Pipelife standard (lys rør)

Pipelife / P-Lindberg
Pipelife special  
(Blå rør)
Specialrør til mose 
og jernholdig jord, 
eller hvor større 
nedsivnings-
kapacitet ønskes 
 
 
 
 

2,4 x 7mm 
Rilletype 3 ifølge 
SS 3520 

Drænfilter af grus 
eller savsmuld 

PVC 

74/65 
92/80 
128/113 
160/145 

Højeste ringstivhed 
- se standarder
Normalt 3 promille 
I slamholdig jord: 
Mindst 5 promille
Pipelife: Se normer 
P-Lindberg: 100 år 
ved korrekt udført 
dræning
Forhør forhandler 
 

I denne rørtype er der 
allerede et færdigt 
drænfilter rundt om hele 
vandnedsivningsfladen. 
Filteret forhindrer indløb 
af snavs, samtidigt 
med at det forbedrer 
nedsivningskapaciteten. 
Afprøves efter Svensk 
Standard og godkendt 
af Dansk Standard. 

Pipelife
Pipelife Kokos 

Velegnet til dræn 
af lerjord. Kan også 
anvendes i mange 
andre jordtyper. 
Kan anvendes 
hvor der er stor 
sandsynlighed for 
sammenskridning 
af jorden under 
drænarbejdet
1,3 x 5,0 mm  
Rilletype 1  
ifølge SS 3520 

Ikke relevant 
 

PVC 

58/50 
92/80 
128/113 
160/145 

Højeste ringstivhed 

Normalt 3 promille 
I slamholdig jord: 
Mindst 5 promille
Se normer 
 
 

Forhør forhandler 
 

Pipelife specialrør 
beklædt med en tynd 
strømpe af geotekstil, 
hvis opgave er at 
forhindre indtrængen 
af partikler der er 
tilbøjelige til at lave 
aflejringer. Benyttes 
til dræn af leret jord. 
Samme godkendelser/ 
certificeringslicenser 
som andre Pipelife rør

Pipelife/ P-Lindberg
Pipelife Geotex 

Velegnet til dræn 
af lerjord. Kan også 
anvendes i mange 
andre jordtyper. Kan 
anvendes hvor der er 
stor sandsynlighed 
for sammenskridning 
af jorden under 
udgravningen 

Rilletype 3 ifølge  
SS 3520 
 

Ikke relevant 
 

PVC 

92/80 
128/113 
 
 

Højeste ringstivhed 

Normalt 3 promille 
I slamholdig jord: 
Mindst 5 promille
Pipelife: Se normer 
P-Lindberg: 100 år 
ved korrekt udført 
dræning
Forhør forhandler 
 

Special Blå drænrør 
med en fintmasket 
polyesterstrømpe, 
som forhindrer 
indtrængning af meget 
fine partikler. Velegnet 
til brug i områder med 
flydesand og silt.

Uponor INFRA
Uponor Blå dræn med 
Sort polyesterstrømpe
Flydesand og silt 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 x 7 mm 
 
 

Ikke oplyst/relevant 
 

PVC 

92/80 mm 
128/113 mm 
160/145 mm 
 

Ikke oplyst 

Mindst 3 promille 
 

Ikke oplyst 
 
 

37,78 - 99,08 kr. pr. 
meter afhængigt af 
dimension


