Haspelwagens

Geschikt voor ¾” en 1” haspel
Voor situaties waarbij een verrijdbaar haspel de voorkeur geniet boven een vast gemonteerd haspel, kan een eenvoudige haspelwagen uitkomst bieden. Deze haspelwagen, die
gemaakt is van verzinkt staal, polyester gecoat in rood RAL3000 en voorzien van massief
rubberen banden, is geschikt voor iedere Ajax ¾” en 1” slanghaspel met een maximale
bladdiameter van 700 mm. De wagen is voorzien van een haaks invoerstuk met Storz aansluitstuk, nokafstand 31 mm. De haspelwagen wordt geleverd exclusief slanghaspel.
• Verzinkt stalen buisframe, polyester gecoat, rood RAL3000
• Vol rubberen banden met rollagers
• Haspelinvoerstuk met Storz aansluitstuk, nokafstand 31 mm

Haspelwagens exclusief haspel
Slangopname
Max. 40 m ¾”
of 35 m 1”

Bladdiameter
Ø (mm)

Afmetingen
bxhxd (mm)

Artikelnummer

max. 700

635x1000x510

510159

Met 1½“ haspel
Haspelwagen voor industriële brandbestrijding voorzien van 30 meter 1½” slang, LM3Pstraalpijp en Storz aansluitstuk, nokafstand 81 mm. Onderstel vervaardigd van verzinkt
staal, polyester gecoat rood RAL3000. Voorzien van twee vol rubberen banden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stalen binnenwerk met gelagerde as
Plaatstalen haspelbladen, roodgelakt RAL3000
Robuust haspelframe, roodgelakt RAL3000
Anti-knik haspelslang
LM3P straalpijp met 3-standen kogelafsluiter en 9 mm puntstuk
(volstraal/dicht/sproeistraal)
Storz aansluitstuk, nokafstand 81 mm voor watertoevoer
Afneembare handslinger
Verzinkt stalen buisframe, polyester gecoat RAL3000
Vol rubberen banden
Werkdruk max. 12 bar

Haspelwagen
Slangopname
30 m 1½”

Bladdiameter Ø (mm)
760

Afmetingen
bxhxd (mm)
680x1300x1220

Artikelnummer
Slang 1½”)
510390

Tegen meerprijs kan de haspelwagen worden voorzien van een plaatsingsmogelijkheid voor een opzetstuk, een kraansleutel en een brandslang.

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl
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Haspelwagens

Met ¾” en 1” haspel
Haspelwagens voor brandbestrijding en/of reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.
Vervaardigd van verzinkt staal, rood poedergecoat RAL3000. De robuuste haspel is voorzien van een gelagerde as, messing watervoerende delen en een afneembare handslinger.
Met de 1,3 meter toevoerslang, welke voorzien is van een Storz koppeling en aansluitstuk,
kan de haspel worden aangesloten op de waterleiding. Het ‘uitgebalanceerde’ onderstel
heeft twee grote vol rubberen banden waardoor de haspelwagen makkelijk kan worden
bediend.
• Heavy Duty verzinkt stalen binnenwerk met gelagerde as en messing
watervoerende delen
• Plaatstalen haspelbladen, elektrolytisch verzinkt, poedergecoat rood RAL3000
• RVS haspelframe, roodgelakt RAL3000
• Anti-knik haspelslang
• Eurojet® straalpijp voorzien van rubberen stootring
(boring Ø6 of Ø8 mm, bij resp. ¾” of 1”)
• Toevoerslang, 1,3 m (1”) met Storz koppeling en aansluitstuk, nokafstand 31 mm met
1” BSP binnendraad
• Afneembare handslinger
• Verzinkt stalen buisframe, polyester gecoat RAL3000
• Vol rubberen banden
• Werkdruk max. 12 bar

Haspelwagen
Slangopname
60 m ¾”
75 m ¾”
100 m ¾”
45 m 1”
60 m 1”
65 m 1”
70 m 1”

Bladdiameter
Ø (mm)
525
600
650
525
600
650
700

Blad
afstand
273
273
273
273
273
273
273

Afmetingen
bxhxd (mm)
550x1170x1060
550x1170x1060
550x1170x1060
550x1170x1060
550x1170x1060
550x1170x1060
550x1170x1060

Artikelnummer
Slang
EN 694
853605
853756
853100
854455
854616
854656
854707

Slang
‘Black Duty’
863605
863756
863100
864455
864616
864656
864707

Tegen meerprijs kan de haspelwagen worden voorzien van een plaatsingsmogelijkheid
voor een opzetstuk, een kraansleutel en een brandslang.

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl
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