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Met automatische afsluiter, vast of zwenkbaar, muurmontage

Haspels uitgevoerd met een gepatenteerde automatische afsluiter zorgen voor een optimaal 
veilige situatie, omdat de kraan niet meer handmatig geopend hoeft te worden. De afsluiter 
gaat na één omwenteling van de haspel automatisch open en sluit zodra de haspel wordt 
opgerold. Hierdoor is de gebruiker altijd verzekerd van watertoevoer bij gebruik van de 
haspel. De zwenkbare haspels voor muurmontage zijn 180° zwenkbaar. Hierdoor kan de 
slang in elke gewenste richting worden uitgelopen. Uit veiligheidsoverwegingen worden de 
haspels compleet met montageset uitgeleverd. Vergissingen bij installatie worden op deze 
wijze voorkomen.

• KIWA-gekeurde haspels volgens EN 671-1, CE-gemarkeerd
• Plaatstalen haspelbladen, poedergecoat rood RAL3000
•  Eurojet® straalpijp voorzien van rubberen stootring 

(boring Ø6 of Ø8 mm, bij resp. ¾” of 1”)
• Anti-knik haspelslang
• Slanggeleider en straalpijphouder (uitsluitend bij vaste montage)
• Haspelinvoerstuk met automatische afsluiter
• Wateraanvoer en scharnierzijde zwenkbaar haspel naar keuze
•  Zwenkarm met automatische afsluiter, knelfi ttingen, fl exibele toevoerslang en slangtules 

(22 of 28 mm, resp. ¾” of 1”)
• Werkdruk max. 12 bar
• Stabu-tekst B512130-016.f01, NBD 1256-07

Haspel inclusief montageset met automatische afsluiter

* smalhaspel

Zwenkbaar 1:
Scharnierzijde / wateraanvoer: rechts / onder of links / boven
Zwenkbaar 2:
Scharnierzijde / wateraanvoer: rechts / boven of links / onder

Toebehoren

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

Brandslanghaspels

Slang-
opname

Model
Blad-

diameter
Ø (mm)

Bouw-
diepte
(mm)

Artikelnummer

Vast
Zwenkbaar

1
Zwenkbaar

2
15 m ¾” Euro 525    134 * 713155 765155 763155
20 m ¾” Euro 600    134 * 713200 765200 763200
25 m ¾” Euro 600 142 713256 765256 763256
30 m ¾” Euro 600 172 713306 765306 763306
20 m 1” Euro-Plus 600 180 714206 766206 764206
25 m 1” Euro-Plus 600 180 714256 766256 764256
30 m 1” Euro-Plus 600 208 714306 766306 764306

Omschrijving Artikelnummer
Ajax Legioseal® straalpijphouder inclusief ophangbeugel en verzegeling. 
Voor meer informatie zie pag. 4
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