
Met de MetoSWR slanghaspel zijn slangen tot maximaal 150 meter 

(1/2”) en 50 meter 1” soepel op- en af te rollen. 

Een elektronische regeling laat de trommel vrij draaien waardoor de 

slang eenvoudig is af te rollen. Het oprollen gebeurt met één druk 

op de knop via een afstandsbediening.

De snelheid waarmee de slang oprolt is te regelen met een 

elektrische instelling op de bedieningsconsole. De instelling is 

zo gemaakt dat het haspel constant oprolt over de gehele oprol 

lengte. Door de automatische afslag zal de MetoSWR automatisch 

stoppen met oprollen. Door de drie luchtbanden is het haspel 

eenvoudig te verplaatsen onafhankelijk van de ondergrond.

MetoSWR slanghaspel

Wij bieden u:
·  Ergonomisch op- en afrolsysteem voor spuit- en 

gietslangen

·  Flexibel verplaatsen door luchtbanden

·  Traploos te regelen oprolsnelheid

·  Veilig te gebruiken wegens automatische afslag
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Technische specificaties MetoSWR slanghaspel

Type Eenheid 7251.35.7xxx
 opbouwhaspel

7252.35.7xxx
luchtbanden

Lengte [cm] 82 120

Breedte  [cm] 79 79

Hoogte  [cm] 174 184

Gewicht [kg] 120 135

Systeem spanning [V] 230 230

Max. systeem druk 1/2-3/4” [bar] 200 200

Max. systeem druk 1” [bar] 10 10

Min. oprol snelheid [m/min] 10 10

Max. oprol snelheid [m/min] 50 50

Max. slang lengte ½” [m] 150 130

Max. slang lengte ¾” [m] 75 75

Max. slang lengte 1” [m] 50 50

Door de lichte bediening 

bij het afrollen en het 

automatisch oprollen, 

verbetert de slanghaspel 

de arbeidsomstandigheden 

tijdens het spuiten en gieten.

Voor gebruik op het betonpad 

maar ook voor andere 

ondergrond soorten is de 

MetoSWR eenvoudig te 

verplaatsen op zijn  

3 luchtbanden.

Het oprollen van de slang 

is snel en eenvoudig te 

realiseren met één druk op 

de knop van de zender.

De oprolsnelheid is in te 

stellen met een elektrische 

instelling, eenvoudig te 

wijzigen en zal de oprol 

snelheid constant houden.


