
 
Addendum bij AF fiche T.V./061/2-B 

Opmaakdatum fiche 30-04-2010 Goedkeuringsdatum fiche 16-05-2017 

Materialengroep: Aanboorzadels 
Materiaal: gietijzer 
Materiaalnummer: 18828, 18829, 18830, 18831, 18832, 
18833, 18834, 18835, 18836, 18837, 18841, 18842, 
18843 en 19073 
 
Het betreft een afwijking van de fiche (doorhalen indien niet van toepassing) 
Het betreft een keuze die gemaakt moet worden  (doorhalen indien niet van toepassing) 

 

 

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen. 
 
Algemeen 
Alle types hebben een aansluiting binnendraad G 2”. 
Modellen waar er geen draadafdichtingsmiddel (kemp en mastiek) wordt 
gebruikt, genieten de voorkeur.  
 
 
Leveringsvoorwaarden aankoop Pidpa  
Alle types hebben een aansluiting binnendraad G 2”.  
De boutverbinding tussen het zadelstuk en de beugel mag uitgevoerd worden  
d.m.v. boutstiften of moeren op de beugel.  
 
De waterdichting tussen het aanboorzadel en het koppelstuk moet bij voorkeur 
gebeuren aan de hand van een voegdichting, opdat er geen gebruik zou moeten 
gemaakt worden van draadafdichtingsmiddelen zoals kemp of afdichtingspasta.  
 
De kleur van de coating van onderstaande artikels mag afwijken van de kleur 
bepaald in AF TV/041/1-A , in die zin dat ook andere kleuren dan blauw 
toegestaan worden. 
 
De bouten zijn bekleed met een hars op basis van molybdeen of teflon en zink 
om gripperen te vermijden.  
 
Met de reeks aangeboden aanboorzadels moeten alle buizen kunnen aangeboord 
worden; per aangeduid bereik mag slechts één type aanboorzadel toegepast 
worden. 
De ruimere maatvoering zoals opgenomen in vernoemd AF-document dient niet 
strikt gevolgd te worden. 
 
Afwijkingen tov AF fiche: 
 



Mat.nr. Omschrijving bereik min. 
(mm) 

bereik max. 
(mm) 

18833 AANBOORZADEL TYPE 5A 2" (GY) 210 235 
18834 AANBOORZADEL TYPE 5B 2" (GY) 240 256 
19073 AANBOORZADEL TYPE 5C 2" (GY) 264 288 
18835 AANBOORZADEL TYPE 6A 2" (GY) 288 310 
18836 AANBOORZADEL TYPE 6B 2" (GY) 316 340 

 
 
De kop dient individueel verpakt te worden, de beugel daarentegen niet.  
Deze dienen wel te samen als één artikel (1 pakket) aangeboden te worden.  
 
 


