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De AssemblyReel is ontwikkeld op
aanwijzingen van mensen die elke
dag opnieuw geconfronteerd wor-
den met de gevaren en ergernis
van losse slangen op de werkvloer.
Kortom: de vakman uit de praktijk.
Het resultaat is een slanghaspel die
alle nadelen van bestaande gemo-
toriseerde slanghaspels ongedaan
maakt. 

Conform onze uitgangspunten werd
gekozen voor een eenvoudige en
robuuste vormgeving zonder nutte-
loze franjes.

De AssemblyReel is zodanig 
ontworpen dat deze tegen een
muur, aan een plafond of zelfs
onder een hoek van 45 graden ge-
monteerd kan worden.

Elke AssemblyReel is uitgerust: 

A.) met een elektromagnetische
rem die er voor zorgt dat het pers-
luchtgereedschap in de uitgangspo-
sitie aan de haspel blijft hangen (zie
voorblad).

B.) met een veiligheidssysteem dat
het gemotoriseerd oprollen onder-
breekt zodra de slang ergens ach-
ter blijft haken of door iemand wordt
tegengehouden. 

Bezoek onze website voor een 
vrijblijvende kennismaking met
deze unieke haspel.

Mogen wij u onze nieuwe Assembly-
Reel voorstellen? Een gepatenteerde
slanghaspel speciaal ontworpen voor
toepassing langs de moderne as-
semblagelijnen waarbij maximale
aandacht is besteed aan veiligheid,
efficiëntie, ergonomie en gebruiksge-
mak.

De AssemblyReel is een gemotori-
seerde slanghaspel. De kracht die
nodig is om de slang handmatig af te
rollen is minimaal en constant, onge-
acht de lengte van de slang. Aange-
zien er geen veer is hoeft de
gebruiker niet meer te zoeken naar
de dichtsbijgelegen blokkeerpositie.
Maar nog belangrijker: dit betekent
ook dat er geen gevaar meer is dat
de slang ongewild en met hoge snel-
heid terugtrekt wanneer het blokkeer-
mechanisme los mocht schieten of
als de slang per ongeluk uit de hand
van de gebruiker zou glippen! 

Kortom, de AssemblyReel onder-
scheidt zich van veerretour slangha-
spels.

Opgerold staat netjes

In veel montageafdelingen liggen de luchtslangen tijdens de
productie gewoon over de vloer. Deze situatie verhoogt de
kans op A.) ongelukken,  B.) beschadigd gereedschap en C.)
productieverlies. 

.

Eenvoudig in gebruik

In tegenstelling tot andere gemotoriseerde slanghaspels
hoeft de gebruiker van de AssemblyReel geen aparte knop
of schakelaar te bedienen om de slang op te rollen. 
Dankzij het gepatenteerde systeem hoeft de gebruiker alleen
maar een korte impuls met het luchtgereedschap te geven
en de AssemblyReel rolt automatisch de slang op.

Bekijk de korte video op onze website en zie hoe eenvoudig
het is om met deze nieuwe slanghaspel te werken. 

Eén korte impuls met het luchtgereedschap.

Kan het eenvoudiger ...?

Algemene informatie
• Conform alle relevante CE en EMC richtlijnen
• 100% onderhoudsvrij
• Geen silicone
• Uitsluitend onderdelen van hoge kwaliteit
• Gemakkelijk te installeren (Plug-and-Play)
• Eenvoudig in gebruik
• Minimale kracht om slang handmatig af te rollen 
• Instelbare oprolsnelheid
• Automatisch veiligheidssysteem 

dat – indien nodig -het gemotoriseerd oprollen onderbreekt
• Robuuste vormgeving
• Stevige behuizing afgewerkt in hoogglans poedercoating
• Degelijke draaikoppeling met kwalitatieve dichting

Technische informatie
• Voeding: 24/110/230V 
• Werkdruk: 10 bar
• Slanglengte: 20 meter 
• Slangbinnendiameter: 3/8’’
• Remvermogen: ca. 25 Nf
• Oprolsnelheid: 0.5 - 1.5 m/sec
• Hoogte: 510 mm
• Breedte: 190 mm 
• Diepte: 483 mm
• Gewicht: 29 kg
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