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ota22239

Vaste haspel  
Pro-build

omschrijving

 vaste montage
 maximale herkenning
 goede bescherming van de slang
 gewicht trommel verdeeld over watervoerende delen
 eenvoudige montage
 opvallend vormgegeven
 standpijp vast onderdeel van de slanghaspel
 geheel conform NBN-EN 671-1 en NBN-EN 694
 goedgekeurd door KIWA, voorzien van CE-keur

Pro-build
De Pro-build haspeltrommels bestaan uit een sterke metalen 
kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 coating aan 
voor- en achterzijde. De trommel wordt voorzien van een 
hoogwaardige vormvaste slang (3/4" in 20 meter lengte en 
1” in 30 meter) volgens NBN-EN694 en een valbestendige 
straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen 
dichtsproeistraal-volle straal en een doorlaat van 6 resp. 
8 mm.
Bij de haspeltrommel wordt de afsluitkap met 
de bedieningsinstructies, de slanggeleider en de 
straalpijphouder meegeleverd.



Montage
Bij elke haspeltrommel met standpijp wordt een uitgebreide montage-instructie meegeleverd. De 
straalpijphouder kan tegenover de slanggeleider maar ook onder de bedieningshendel van de 
afsluiter worden geplaatst. Op deze wijze is de straalpijp vergrendeld in de rustpositie en moet 
eerst de afsluiter geopend worden voordat de gebruiker de straalpijp kan uitnemen en de slang 
kan uitlopen.

Jaarlijks onderhoud: in uw belang
Net als draagbare blustoestellen moeten brandslanghaspels jaarlijks gecontroleerd worden 
volgens de Europese norm NBN-EN 671-3, zodat ze in optimale conditie blijven. De Saval 
onderhoudsdienst is altijd in de buurt en heeft een jarenlange ervaring in het onderhouden van 
brandslanghaspels.

technische gegevens

rommeltype
F=vast /

slangafmeting slangtrommel
opbouw
diepte d*

straalpijp
doorlaat

BE1920F 20 m x 3/4” bladen 210 mm 6 mm
BE2530F 30 m x 1” bladen 270 mm 8 mm

algemene gegevens

werkdruk trommel en standpijp 12 bar
proefdruk trommel en standpijp 18 bar
trommeldiameter 550 mm
bevestigingsgaten standpijp 4 x 10 mm
afstand bevestigingsgaten standpijp 150 mm
materiaal muurconsole staal verzinkt
materiaal haspelbladen staal voorzien van poedercoating
materiaal slang PVC met weefselversterking
materiaal standpijp staal verzinkt
materiaal afsluiter messing


