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SCANDIC Flotkarmar, Graskarmar og Hellukarmar 
 frá Hydrotec 

 
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf (MÞJ) og 
Hydrotec í Þýskalandi gerðu með sér 
samstarfssamning 2015 um að MÞJ bjóði upp á 
vörur frá Hydrotec á Íslandi. 
 

Öll framleiðsla Hydrotec er skv. EN 124 2 2015. 
Vottunaraðili: MPA Bremen Institute for 
Materials Testing. 
Listi að neðan yfir mismunandi gerðir karma/loka 
fyrir ID600 brunna á lager MÞJ.

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vörunúmer: H 120 / 600 D400 
Flotkarmur/lok SCANDIC SN600 í malbik,  steinsteypu eða 
utan vega. 
Álagsflokkur D400 ( 40T ) 
Fjaðurlæsing, armar undir loki sem smella undir kant á 
karmi og læsir loki. 
Pakkning á loki.  

________________________________________________________________________________________________________ 

Vörunúmer: H 126 / 600 D400 pur 
Flotkarmur/lok SCANDIC SNpur600 er fyrir mjög 
mikið umferðarálag, í malbik og steinsteypu.  
Með steyptri HYDROpur pakkningu á sæti og lóðrétti 
hlið á loki. 
Álagsflokkur D400 ( 40T ) 
Fjaðurlæsing, armar undir loki sem smella undir kant 
á karmi og læsir loki.  
Skoðunarraufar á karmi fyrir malbik.  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Vörunúmer: H 124 / 600 D400 
Flotkarmur með brunnrist SCANDIC SN600 í malbik,steinsteypu 
eða u 
Álagsflokkur D400 ( 40T ).  
Fjaðurlæsing, armar undir loki sem smella undir kant á karmi og 
læsir loki. 
Pakkning á loki.  
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Vörunúmer: H 134 / 600 D400 
Graskarmur/Steypa SCANDIC SN600 til notkunar utan 
vega eða steinsteypu. 
Álagsflokkur D400 ( 40T )  
Fjaðurlæsing, armar undir loki sem smella undir kant 
á karmi og læsir loki. 
Pakkning á loki.  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vörunúmer: H 136 / 600 D400 
Hellukarmur SCANDIC SN600 690x690mm og allt 
að 100mm hellur. Álagsflokkur D400 ( 40T ).  
Fjaðurlæsing, armar undir loki sem smella undir 
kant á karmi og læsir loki. 
Pakkning á loki.  
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Vörunúmer: H 134 / 600 C250 
Standkarmur EURO C250 Fyrir gras eða steypu með lás og loki á löm 
785mm h=60/90, co 600. 
Álagsflokkur C250 (25T) 


