
Jerol kompositstolpe för luftledning

Uppbyggnad

Dimensioner

Stolpen tillverkas av NSHZÄILYHYTLYHK polyester. Ett hölje av
ZVSPK 3–4 TT infärNHK polyeten täcker stolpens hela \[ZPKH�
Innerväggen av NSHZÄILYHYTLYHK�WVS`LZ[LYWSHZ[ har hög 
TV[Z[rUKZRYHM[ TV[�RLTPRHSPLr, fukt, ohyra och ZRHKLKQ\Y 
ZHT[ HUKYH MVYTLY av fysisk Wr]LYRHU��=PK�SL]LYHUZ�H]�Z[VSWLU�
pY�KLU�M�YZLKK�TLK�ett Z[VSW[HR�ZVT täcker toppen för att 
M�YOPUKYH�]H[[LU�VJO�M\R[�MYrU�H[[�[YpUNH�PU�P�OrSY\TTL[�

Längd 
Stolpen [PSS]LYRHZ�P�HSSH�M�YLRVTTHUKL�Z[HUKHYKSpUNKLY upp 
till 16 T��3pUNYL�Z[VSWHY�VMMLYLYHZ�Wr�ILNpYHU�

Vikt
:[VSWLU�]pNLY�IL[`KSPN[�TPUKYL�pU�LU�[YpZ[VSWL��[�L_��pY�]PR[LU�M�Y
en Jerol G12 ca. 250 kg och för en Jerol E 16 ca. 410 kg.

Diameter
:[VSWKPHTL[LYU�]HYPLYHY�ILYVLUKL�Wr�Z[VSWSpUNK�VJO�ILSHZ[�
UPUNZRYH]��-�Y�L_HR[H�KPHTL[YHY�ZL�WYVK\R[ZWLJPMPRH[PVU�P�1LYVS�
/HUKIVRLU�

Godstjocklek

.VKZ[QVJRSLRLU�Wr�KL[�IpYHUKL�MPILYSHTPUH[L[�]HYPLYHY�MYrU� �TT�
[PSS�TLY�pU����TT�ILYVLUKL�Wr�Z[VSWSpUNK�VJO�ILSHZ[UPUNZRHWHJP[L[�
Se diametern för jordband respektive topp i WYVK\R[ZWLJPÄRH[PVULU�

Kärna av NSHZÄILr-
armerad polyester 

Skal av solid 
polyeten

Utrustning

Klättring
:HTTH klättersko ZVT för trästolpe HU]pUKZ��
4LK�Z[�KSPUHU�HU]pUKZ�Z[YVWW�
M�YZLKK�TLK�IYVKK��

Kapning
=PK�RHWUPUN�HU]pUKZ�[PNLYZrN�TLK�MPU[HUKH[�ISHK�HS[LYUH[P][�LU 
Z[HUKHrK ]PURLSZSPWTHZRPU TLK en KPHTHU[RHWZRP]H��
2LKQLZrNHY är inte SpTWSPNH LM[LYZVT NSHZÄILrn nöter ut 
RLKQHU i M�Y[PK��-�SQ�OHU[LYPUNZHU]PZUPUNHY�P�1LYVS�/HUKIVRLU!�
2HW�����¹4H[LYPHSZpRLYOL[ZKH[HISHKL[¹

Montering av utrustning
/LSNpUNHK�[YpZRY\] i M�YIVYYHKL OrS ska HU]pUKHZ� =rYH 
rLRVTTLUKH[PVULY VT OrS� och ZRY\]KPHTL[LY ska följas. 
:QpS]IVYYHUKL�ZRY\]�TLK�NYV]�NpUNH�RHU�HU]pUKHZ�

12 T

[VWW!���� TT
QVYKIHUK!�����TT

Vinkelslip TLK KPHTHU[RHWZRP]H

QVYKIHUK!������TT
[VWW!�  TT

+PTLUZPVULY�M�Y�1LYVS�.���

Stropp försedd med
brodd

Borr för TL[HSS
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Jerol kompositstolpe för luftledning

Montering
Pinnbult
=PK�HSS�TVU[LYPUN�TLK�NLUVTNrLUKL�WPUUI\S[
HU]pUKZ�KPZ[HUZY�Y�
Stagning
Stagvajer kan TVU[LYHZ Wr ZHTTH�Zp[[ ZVT 
för trästolpe.

Stagvajerfäste med märlor
6T stagvajer fästs TLK TpYSVY�N�YZ�M�YIVY�
YUPUN��OrSKPHTL[Lrn ska vara 1,0 TT�TPUKre 
än TpYSHUZ�NVKZ�M�Y att ge LU�IYH�PUMpZ[UPUN�H]�
TpYSHU��=PK�PUZ[HSSH[PVU�Wr�ILYN�RHU�p]LU�
Z[HUKHYK�Z[Yp]MpZ[L�HU]pUKHZ�

Montering av utrustning
=PK�TVU[LYPUN�ZRH�OLSNpUNHKL�[YpZRY\]HY 
HU]pUKHZ��/rS�ZRH�M�YIVYYHZ�LUSPN[�[HILSSLU!

Belastning

/LSNpUNHK
träskruv

Distansrör 7PUUI\S[

Utrustning

Märla

Ogängad märla

Vajer
Bricka

��� TT

Bricka Bricka

/LSNpUNHK träskruv

12.0 TT
��� TT

 �� TT

Helgängad träskruv

Ögla

Krok eller
grissvans

Belastningspunkt över THYR� TL[LY�
Belastningskapacitet för Jerol G

Utan vajerstagning

Belastningskapacitet, kN
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Resning av kompositstolpe

:[VSWHYUH�YLZLZ�TLK�.YHI�1VOU�Wr�SPRUHUKL�
Zp[[�ZVT�[YpZ[VSWHY��:[VSWHYUH�ZRHSS�PU[L�S`M[HZ�
P�[VWWLU��IpZ[H�S`M[Z[pSSL�pY�]PK�[`UNKW\UR[LU�
H]�Z[VSWLU��:L�1LYVS�/HUKIVRLU��RHW����ZPK����
-�Y�H[[�\UK]PRH�H[[�M�Y�Z[VYH�W\UR[SHZ[LY�\WWZ[rY�
ZRH�.YHI�1VOU�M�YZLZ�TLK�[Y`JRM�YKLSUPUNZ�
]LYR[`N��:L�1LYVS�/HUKIVRLU��RHW����ZPK��!�
¹/HU[LYPUN�H]�1LYVS�2VTWVZP[Z[VSWL�]PK�YLZUPUN¹�



Jerol kompositstolpe för luftledning

Installation Stolptak
Stolpen�pY�]PK�leverans M�YZLKK�TLK�Z[VSWtak.

Årsmarkör
Varje stolpe är TpYR[ TLK Jerols ]HY\TpYRL� 
Z[VSW[`W�VJO�[PSS]LYRUPUNZrr��ࠫYZTHYR�YLU�ZP[[LY
TVU[LYHK�Wr���TL[LY�MYrU�Z[VSWLUZ�YV[pUKH�

Sättdjup
:p[[KQ\WL[ är KL[ZHTTH ZVT för trästolpe, 
K�v.s. 2 TL[Lr��:[VSWLU�NYp]Z�ULY�Wr�ZHTTH�Zp[[
ZVT�[YpZ[VSWHY�

Justering av höjd
Stolpen ska kapas i toppen för att rYZTHYR�ren
ska vara 2 TL[LY MYrU THYRLU� Kapning kan
göras TLK ]PURLSZSPW�LSSLY�[PNLYZrN�

Lagring och avfallshantering
3HNYPUN kräver inget [PSSZ[rUK LM[LYZVT stolpen
inte har UrNYH giftiga RVTWVULU[Lr. 5LKTVU[LYHKL
stolpar RHU�r[LYHU]pUKHZ��RHWIP[HY�RHU�HU]pUKHZ�ZVT
RHILSZR`KK��:RHKHKL�Z[VSWIP[HY�SpTUHZ�[PSS�r[LY]PUUPUNZ�
HUSpNNUPUN�LSSLY�HU]pUKZ�ZVT�THYRM`SSUHK�

Arbetarskydd
(SSTpUUH säkerhetsföreskrifter för ILHYIL[UPUN
ska följas. PrVK\R[LU är giftfri.

Risk och miljö

Stolpbotten
Stolpen pY�M�YZLKK�TLK�IV[[LU�ZVT M�YOPUKYHY
H[[�Z[VSWLU�ZQ\URLY�P�TQ\R�THYR�

2 T

Stolptak

ࠫYZTHYR�Y

Nit

2 T

Ett ZpRLYOL[ZKH[HISHK (MSDS) ÄUUZ att SHKKH ULY�MYrU
]rY OLTZPKH jerol.se

För placering av stolpen Wr ILrg
HU]pUKZ�[�L_��Z[HUKHrK ISHKK\II�

:PKH 3 av 4

Version 2.4
�������

www.jerol.se   |   info@jerol.se   |    +46 (0)293 66310   |   Fax  + 46 (0)293 66319



Längd och sättdjup

:p[[�
KQ\W�
= 2 T

 �� T

0.2 T

3HZ[�
kapacitet
4.3 kN

Jerol kompositstolpe för luftledning
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Benämning av stolpar 
+PZ[YPI\[PVUZZ[VSWHY ILUpTUZ efter KLYHZ ILSHZ[UPUNZ�
RHWHJP[L[��RSHZZPUKLSUPUN�Wr�ZHTTH�Zp[[�ZVT�M�Y
[YpZ[VSWHY��2SHZZLYUH�5��.��,��:�VJO�:���HU]pUKZ�

Stolpe Arbetsbelastningskapacitet
Typ N 3.5 kN
Typ G 4.5 kN
Typ E 5.5 kN
Typ S 6.5 kN
Typ S+2 ��� kN

Stolpens SpUNK anges i TL[Lr. 

,_LTWLSPSS\Z[YH[PVULU till vänster är Jerol .��!�
En 12 TL[LY SrUN stolpe typ G. .LUVT att sätta stolpen
Wr 2 TL[LYZ KQ\W UrY stolpen 10 TL[LY över THYR� VPK
0.2 TL[LY MYrU toppen har stolpen kapacitet att IpYH en
last VT 4.5 kN.

:L�1LYVS�/HUKIVRLU��RHW���

Jerol G 12
Beredning och dimensionering
:HTTH�ILYLKUPUNZWYVNYHT�ZVT�HU]pUKZ�M�Y�[YpZ[VSWHY
RHU�HU]pUKHZ�

Transport
:[VSWHYUH�RHU�ZHT[YHUZWVY[LYHZ�TLK�HUUH[�NVKZ��PUNL[�
[PSSZ[rUK�ILO�]Z�]PK�TLSSHUSHNYPUN��.LULYLSS[�]PSS�]P�\UK]PRH�
O�NH�W\UR[SHZ[LY�ZVT�RHU�ZRHKH�SHTPUH[L[��
:L�1LYVS�/HUKIVRLU��RHW� �

Livslängd
3P]ZSpUNKLU�ILYpRUHK�[PSS�TPUZ[����rY�\[NrLUKL�MYrU�
WYHR[PZR�LYMHYLUOL[�MYrU�RVTWVZP[Z[VSWHY�ZVT�]HYP[
TVU[LYHKL��]LY����rY�P�TV[Z]HYHUKL�RSPTH[�
:L�1LYVS�/HUKIVRLU��RHW����



Jerol Kompositankare

Uppbyggnad

Dimensioner

Kompositankaret tillverkas av NSHZÄILYHYTLYHK polyester.
Ett O�SQL�H]�ZVSPK 3–4 mm infärNHK polyeten täcker kompositankarets
hela \[ZPKH��0UULY]pNNLU av NSHZÄILYHYTLYHK�WVS`LZ[LYWSHZ[ 
har hög TV[Z[rUKZRYHM[ mot kemikalier, fukt, ohyra och ZRHKLKQ\Y 
samt HUKYH former av fysisk påverkan. 

Längd 
2VTWVZP[HURHYL[�[PSS]LYRHZ�P�SpUNKLYUH������TL[LY������TL[LY�
VJO�����TL[LY��k]YPNH�SpUNKLY�MrZ�Wr�ILNpYHU�

Vikt
�����TL[LY�RVTWVZP[HURHYL�]pNLY�JH����RN��
����TL[LY�RVTWVZP[HURHYL�]pNLY�JH����RN��
����TL[LY�RVTWVZP[HURHYL�]pNLY�JH����RN�
+LU�SrNH�]PR[LU�N�Y�PUZ[HSSH[PVULU�ZTPKPN�VJO�LURLS�

Core layer of glass
fibre reinforced 
polyester

Cap layer of solid
polyethylene

Belastningskapacitet

2VTWVZP[HUHRYL[Z�IYV[[ILSHZ[UPUNZRHWHJP[L[�pY�JH����R5�Kr�
R\WHK�IYPJRH�����TT�_�����TT�_����TT�HU]pUKZ�[PSSZHTTHUZ�
TLK�Z[HNSpURLU��:L�1LYVS�/HUKIVRLU��RHW���ZPK���

����������T�VJO���� m

       266 mm

+PTLUZPVULY�M�Y�1LYVS�RVTWVZP[HURHYL
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:[HNSpUR 2\WHK�IYPJRH�
����_�����_���

/rS�ˋ���

Sättdjup
5LKNYp]UPUN�VJO�r[LYM`SSUHK�ZRLY�LUSPN[�Z[HUKHYK�TL[VK�

=PK�TVU[HNL�H]�Z[HNSpUR�HU]pUKZ�R\WHK�IYPJRH�
����TT�_�����TT�_����TT�

Staglänk

Arbetarskydd
:L�4H[LYPHSZpRLYOL[ZKH[HISHK�M�Y�1LYVS�LS��VJO�
[LSLKPZ[YPI\[PVUZZ[VSWL��7YVK\R[LU�pY�NPM[MYP�

Produktsortiment och beställningsinformation

Förankringsyta
längd x breddE-nr Beteckning Vikt Bricka

[mm] [kg] [mm]
  0630100 Ankare komposit 0.85/266 850x266 20   200x200x10
   0630089 Ankare komposit 1.3/266 1300x266 30      200x200x10
   0630090 Ankare komposit 2.6/266 2600x266 60     200x200x10

längd x bredd



Jerolstolpe för mätarskåp

Uppbyggnad

Dimensioner
Längd, vikt och diameter 

Kärna av NSHZÄILr-
arTLYHK WVS`LZ[LY�

Skal av ZVSPK�
WVS`L[LU

Jerolstolpen för mätarskåp är en lukt- och kladdfri komposit-
stolpe som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm 
hölje av robust infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida och 
skyddar den effektivt mot väder- och UV-påverkan.

Materialkombinationen av glasfiberarmerad polyester och 
polyeten har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och 
skadedjur samt andra former av påverkan. Stolpen är försedd 
med stolptak som förhindrar vatten och fukt att tränga in.

Längder om 2m, 3m och 4m. Längre stolpar offereras på 
begäran.

Stolpen tillverkas i två dimensioner, Ø168 mm och Ø216 mm. 
Stolpen med Ø216 mm kan även användas för upphängning 
av transformator.

 

Stolpen grävs ner i befintlig mark utan fundament. 

Mätarskåpet fästs på stolpen med träskruv i förborrade hål. 
Alternativt kan självborrande skruv med grov gänga 
användas. Transformatorkonsol installeras på stolpen med 
helgängad fransk skruv eller med pinnbult. Förborra med 
lämplig borr. Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

 

Installation stolpen

Montering av mätarskåp

Utrustning

2m, 3m och 4m

168 mm eller 216 mm
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Transformatorkonsol installeras på stolpen 
med helgängad fransk skruv eller med 
pinnbult. Förborra med lämplig borr. 
Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

Stolptak
Stolpen är vid leverans försedd med 
stolptak.

Stolptak

Nit



Jerolstolpe för mätarskåp

Montering

Transformatorkonsol installeras på stolpen 
med helgängad fransk skruv eller med 
pinnbult. Förborra med lämplig borr. 
Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

Distansrör Pinnbult
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Transport
Stolparna kan samtransporteras med annat 
gods, inget tillstånd krävs för mellanlagring.

Miljöpåverkan
Stolpen är gift-, kladd- och urlakningsfri. Kan 
även installeras i känsliga miljöer.

Livslängd
Livslängden är beräknad till minst 80 år 
utgående från praktisk erfarenhet från 
befintliga kompositstolpar monterade år 
1961 i motsvarande klimat.

Produkttabell

Lagring och hantering 
Lagring kräver inget tillstånd eftersom 
stolpen inte innehåller giftiga komponenter. 
Nedmonterade stolpar kan återanvändas 
eller användas som kabelskydd. Skadade 
stolpbitar lämnas till återvinningsanläggn-
ing eller används som markfyllnad.

Arbetarskydd
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. 
Produkten är giftfri. 

Se även Jerol materialsäkerhetsdatablad.



Jerol kabelskyddsrör i komposit

Uppbyggnad

Dimensioner Längder och dimensioner 

Kärna av NSHZÄILr-
arTLYHK WVS`LZ[LY�

Skal av ZVSPK�
WVS`L[LU

Jerols kabelskyddsrör är en lukt- och kladdfri kompositstolpe 
som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm hölje av 
robust infärgad polyeten täcker rörets hela utsida och skyddar 
det effektivt mot väder- och UV-påverkan.

Materialkombinationen av glasfiberarmerad polyester och 
polyeten har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och 
skadedjur samt andra former av påverkan. 

Längder 4 - 20 meter, beroende på dimension på röret. Andra 
längder offereras på förfrågan.

Röret tillverkas med fyra innerdiametrar Ø115 mm, Ø140 mm, 
190mm och Ø240 mm.

Röret påverkas inte av den omgivande miljön och har en lång 
livslängd med bibehållna egenskaper.
 

Installation

Läng livslängd

Det miljövänliga kabelskyddsröret används bland annat vid 
passager vid diken och bäckar utan att påverka miljön.

Jerols kabelskyddsrör för svåra passager

Längd:
4-20 m

Innerdiamter:
115,140mm, 
190mm, 240mm
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Transformatorkonsol installeras på stolpen 
med helgängad fransk skruv eller med 
pinnbult. Förborra med lämplig borr. 
Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

Jerols kabelskyddsrör nu klassat SRE-P. SRE-P står för: SkyddRör Extra Svåra Förhållande Plast och användes 
vid förläggning direkt på mark till exempel berghällar eller broar enligt EBR KJ 41:1.



Jerol kabelskyddsrör i komposit

Produkttabell

Transformatorkonsol installeras på stolpen 
med helgängad fransk skruv eller med 
pinnbult. Förborra med lämplig borr. 
Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

Miljö
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Transport

Rören kan samtransporteras med annat gods.

Miljöpåverkan

Kabelskyddsröret har en mycket lång hållbar-
het, är miljövänligt och giftfritt.

Livslängd

Enligt nyligen utförda tester och simuleringar 
av kompositers åldringsegenskaper beräknas 
kabel- skyddsröret ha en teknisk livslängd i 
Nordiskt klimat på över 150 år. *

* SINTEF utredning 2019, Norge:
” KOMPOSITTMASTERS PÅLITELIGHET 
Aldringsegenskaper ved ulike klima- og driftspåkjenninger”

Lagring och hantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom röret inte 
innehåller giftiga komponenter. Nedmonterade 
rör kan återanvändas. Skadade rörbitar lämnas 
till återvinningsanläggning eller används som 
markfyllnad.

Arbetarskydd

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. Produkten 
är giftfri. 

Se även Jerol materialsäkerhetsdatablad.

Ett säkerhetsdatablad (MSDS) ÄUUZ att ladda ner från
vår hemsida jerol.se



Belysningsstolpar för elljusspår

Uppbyggnad

Dimensioner
Längd och dimensioner 

Kärna av NSHZÄILr-
arTLYHK WVS`LZ[LY�

Skal av ZVSPK�
WVS`L[LU

Jerols elljusspårstolpe är en lukt- och kladdfri kompositstolpe 
som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm hölje av 
robust infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida och skyd-
dar den effektivt mot väder- och UV-påverkan.

Materialkombinationen av glasfiberarmerad polyester och 
polyeten har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och 
skadedjur samt andra former av påverkan. Stolpen är försedd 
med stolptak som förhindrar vatten och fukt att tränga in.

Ljuspunktshöjd (LPH) 4,5 - 8 meter.
Stolpen är cylindrisk.

Stolparna är lätta, en stolpe med belysningshöjd 6 meter 
väger endast 97 kg.

Stolparna grävs ner och inget fundament behövs.

Stagvajer kan monteras med märlor i förborrade hål, se 
bilden.

Armaturen skruvas med konsol direkt på stolpen och 
elförsörjningen sker med luftkabel mellan stolparna.

Installation av elljusspårstolpe

Stagning

Vikt

Armatur

LPH 4,5M-8M

Cylindrisk stolpe
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Transformatorkonsol installeras på stolpen 
med helgängad fransk skruv eller med 
pinnbult. Förborra med lämplig borr. 
Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

Armatur med konsol direkt på stolpen



Belysningsstolpar för elljusspår

Produkttabell

Transformatorkonsol installeras på stolpen 
med helgängad fransk skruv eller med 
pinnbult. Förborra med lämplig borr. 
Vid pinnbult använd Jerol distanshylsa. 

Se även produktblad för Jerol 
distributionsstolpe.

Miljö
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Transport
Stolparna kan samtransporteras med annat 
gods.

Miljöpåverkan
Stolpen är gift-, kladd- och urlakningsfri. Kan 
installeras i känsliga miljöer.

Livslängd
Livslängden är beräknad till minst 80 år 
utgående från praktisk erfarenhet från 
befintliga kompositstolpar monterade år 
1961 i motsvarande klimat.

Lagring och hantering 
Lagring kräver inget tillstånd eftersom 
stolpen inte innehåller giftiga komponenter. 
Nedmonterade stolpar kan återanvändas 
eller användas som kabelskydd. Skadade 
stolpbitar lämnas till återvinningsanläggn-
ing eller används som markfyllnad.

Arbetarskydd
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. 
Produkten är giftfri. 

Se även Jerol materialsäkerhetsdatablad.

Ett säkerhetsdatablad (MSDS) ÄUUZ att ladda ner från
vår hemsida jerol.se



Verktygssats typ JVS 25

Bearbetning av Jerol kompositstolpe

- Hålsåg, Ø25mm, speciellt framtagen för håltagning 
     i kompositmaterial, används till distanshylsa.
- Hålsåg Ø15mm/håltagning för 20mm skruv.
- Förlängare, 300mm, till hålsågen.
- Special borrar Ø11, Ø9 samt Ø7mm.
- Diamantkapskiva till vinkelslip.
- Sågblad till Tigersåg.
- 3st skyddsmask mot inandning av damm.

Väskan är tillverkad i stabil och slagtålig plast med inredning i 
cellpolyeten. 
Förvaringsutrymme finns för till exempel: manualer, 
ritningar och broschyrer.

Jerol kompositstolpen har en hög glashalt som gör att 
bearbetning av stolpen sliter på standard 
bearbetningsverktyg. 

Vid installation av Jerol kompositstolpar uppstår situationer
då bearbetning, såsom förborrning för helgängad träskruv och 
märlor samt håltagning för genomgående pinnskruv, behövs.
Jerol har tagit fram bearbetningsverktyg av hög kvalitet
med minimalt slitage och lång livslängd. Verktygen är samlade
till en verktygssats.

JVS 25

Verktygssatsen leveras i en inredd väska.

Borr för metall
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Fintandat blad
för tigersåg

Vinkelslip med 
diamantkapskiva

Väskan

Verkygssatsen består av följande verktyg:

Vikt
kg/st

E 16 254 65 JVS 25 Jerol verktygssats 360x310x80 2,2

E-nummer Typ Benämning Mått mm


