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Rullex är en mångsidig slangvinda avsedd 
för bostad, lantbruk och mindre industri. 
Den är i första hand avsedd som brandpost 
men kan även användas som spolslang för 
trädgård och biltvätt. 
Eftersom vindan är försedd med ett nav 
kan slangen rullas ut enkelt och snabbt 
och släckinsatsen påbörjas tidigare än med 
enkla slangvindor utan nav. 
Rullex slangvinda finns med olika typer av 
slangar och munstycken för olika 
användningsområden. 

Tekniska data 
Vindans diameter ø 450 mm 
Vindans djup exkl spak 210 mm 
Utsprång från vägg exkl handtag 290 mm 
Max slanglängd ½” - 60 meter 

¾” - 25 meter 
Anslutning Utvändig gänga R ¾” 

 
Robust och praktisk konstruktion 
Slangvindan är tillverkad i gulkromaterat stål. Den 
är försedd med ett handtag för upprullning av 
slangen. Slangvindan fästs på vägg med fyra 
kraftiga skruvar. Vattentillförsel sker via ett rör i 
bakkant med anslutningsgänga ¾”.  
En slangstyrare bör monteras under slangvindan så 
att slangen kan dras ut i vilken riktning som helst. 
Slangvindan finns med olika slangtyper och längder. 
Som standard är den försedd med en textilarmerad 
plastslang i PVC (Tricoflexslang). Slangen är lämplig 
för användning i bostäder och ladugårdar. Vid risk 
för större slitage eller om slangen skall användas 
utomhus vid låga temperaturer är en gummislang 
mer lämplig. Gummislangen uppfyller kraven enligt 
EN 694 och är av samma typ som används på våra 
övriga brandposter. 
Som ett tredje alternativ kan slangvindan även 
förses med en formstabil vävslang. Den är 
tunnväggig och har mycket låg vikt och friktion. Den 
är därför lämplig inomhus där det kan vara svårt att 
dra ut slangen över mattor och i trånga passager. 
Ett ställbart spolmunstycke i mässing ingår som 
standard. ¾”-slangarna kan alternativt förses med 
Handifighter dimstrålrör. Strålröret är ställbart 
mellan fast stråle med lång kastlängd och konisk 
stråle med små droppar för släckning på nära håll. 
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Olika varianter 
Slangtyp Typ Dimension Längd Munstycke Artikelnummer  
Tricoflex Gul PVC-slang, textilarmerad ½”, 12 mm 25 m 

50 m 
Mässing 
Mässing 

19-5000-24 
19-5000-28 

  ¾”, 20 mm 25 m Mässing 19-5000-34 
Topflex Svart gummi/PVC-slang, 

textilarmerad 
¾”, 20 mm 25 m Mässing 

Handifighter 
19-5000-44 
19-5000-45 

Texflex Vit vävslang, formstabil ¾”, 20 mm 25 m Handifighter 19-5000-55 

I komplett slangvinda ingår vinda, slang, munstycke och slangstyrare. Ventil för vattentillförsel ingår ej. 
 
Tillbehör och reservdelar 

Benämning Artikelnummer  
Rullex slangvinda omonterad 19-5002-00 
Slangstyrare 19-5002-10 
Kulventil ¾”  55-0261-20 
Packningssats för slangvinda 19-5002-20 
Slangar  
PVC-slang Tricoflex ½” 25 meter 19-5003-12 
PVC-slang Tricoflex ½” 50 meter 19-5003-13 
PVC-slang Tricoflex ¾” 25 meter 19-5003-14 
Gummislang ¾” 25 meter 19-5132-20 
Formstabil vävslang ¾” 25 meter 19-5131-20 
Skruvklamma ½” 55-7501-13 
Skruvklamma ¾” 55-7501-19 
Munstycken  
Munstycke mässing ½” 19-5004-43 
Munstycke mässing ¾” 19-5004-44 
Munstycke Handifighter ¾” 24-3090-00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden visar slangrulle exklusive slang samt 
slangstyrare. 
Slangstyraren ingår i kompletta slangvindor med 
slang men beställs separat som reservdel och om 
vindan köps utan slang. 
 


