BEVATTNINGSRULLE FÖR
VÄGGMONTAGE ELLER KÄRRA
PRODUKTBLAD

Dafo bevattningsrulle är avsedd för renspolning
och bevattning. Dess slitstarka konstruktion
gör den lämplig för daglig professionell
användning.
Den är enkel att använda och försedd med ett
pistolmunstycke eller strålrör som ger spridd
eller sluten stråle med lång kastlängd.
Ett körstativ finns som
tillbehör så att slangrullen
lätt och snabbt kan förflyttas.

Användningsområde

Körstativ

Bevattningsrullen är en robust centrumslangrulle som
lämpar sig för regelbunden användning. Det reglerbara
munstycket och det höga vattenflödet gör att rullen kan
användas till allt ifrån rengöring och renspolning till
bevattning i såväl i industrilokalen och trädgården som
av fastighetsförvaltaren.

En slangrulle med körstativ
är ett bra alternativ för
större anläggningar där
samma enhet ska användas
för flera ändamål eller t.ex
för bevattning eller
renspolning i olika
byggnader. Rullen kan
flyttas vid användning
och anslutas till
lämplig vattenförsörjning.

Den slitstarka konstruktionen och de tåliga materialen i
både rulle och slang ger en lång livslängd.
Slangrullen är som standard vit
men kan beställas i andra färger.
Den finns också i utförande
med skåp för utanpåliggande
eller infällt montage

Konstruktion
Bevattningsrullen har samma robusta och pålitliga
konstruktion som slangrullar avsedda för
brandsläckning. Den är tillverkad av en av nordens
ledande brandposttillverkare. Rullen är av galvaniserat
stål och pulverlackerad. Navet är tillverkat i en kraftfull
mässingslegering som gör det oerhört slitstarkt.
Slangrullen levereras som en komplett enhet färdig för
installation. I leveranssatsen ingår väggfäste, munstycke
och vev för upprullning.

Olika typer av slang
Rullen kan levereras med slang av
olika typer, längder och tjocklekar
beroende på användningsområde.
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Slang med dimension 12 och 16 mm
är en blå polyesterarmerad PVCslang med pistolmunstycke.
19 mm slang finns som antingen
svart textilarmerad gummislang eller
formstabil vävslang med invändig
gummibeläggning. Vävslangen är
tunnväggig och har mycket låg vikt,
ca 70% lägre än för motsvarande
gummislang.

Körstativet är
tillverkat i blålackerat stål och
försett med massiva
gummihjul. Hjulen är
stora nog att ta sig fram över trösklar och
andra hinder. Med körstativet levereras
3 m anslutningsslang med klokoppling.

Tekniska data
Slangrulle / Körstativ inkl slangrulle
Diameter slangrulle
ø 390 mm
Djup slangrulle
150 mm
Vikt slangrulle med slang 16 mm
11 kg
Mått körstativ bredd x höjd x djup
600×1030×500 mm
Vikt körstativ med rulle och slang 16 mm
19 kg
Slang
12 mm 16 mm
19 mm
19 mm
Dimension
Max slanglängd
Material

Max arbetstryck
Sprängtryck
Munstycke
Färg
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30 m
25 m
Polyesterarmerad
PVC
20 bar
60 bar
Pistol
Blå

20 m
25 m
PolyesterPolyesterväv
armerad
Invändigt
PVC/nitril EPDM-gummi
12 bar
16 bar
40 bar
160 bar
Dimstrålrör
Svart
Vit

Heltäckande på säkerhet

Varianter
Typ
Slangtyp Dimension Längd
Slangrulle
RM
Exkl slang
RM G/12/25
Blå PVC
12 mm
25 m
RM G/12/30
”
12 mm
30 m
RM G/16/25
”
16 mm
25 m
RM G/19/15
Svart gummi 19 mm
15 m
RM G/19/20
”
19 mm
20 m
RM F/19/25
Vävslang
19 mm
25 m
Slangvagn med rulle
RMH
Exkl slang
RMH G/12/25
Blå PVC
12 mm
25 m
RMH G/12/30
”
12 mm
30 m
RMH G/16/25
”
16 mm
25 m
RMH G/19/15 Svart gummi 19 mm
15 m
RMH G/19/20
”
19 mm
20 m
RMH F/19/25
Vävslang
19 mm
25 m
Slangrulle med utanpåliggande skåp
SM24
Exkl slang
SM24 G/12/25
Blå PVC
12 mm
25 m
SM24 G/12/30
”
12 mm
30 m
SM24 G/16/25
”
16 mm
25 m
SM24 G/19/15 Svart gummi 19 mm
15 m
SM24 G/19/20
”
19 mm
20 m
SM24 F/19/25
Vävslang
19 mm
25 m
Slangrulle med infällt skåp
SMI24
Exkl slang
SMI24 G/12/25 Blå PVC
12 mm
25 m
SMI24 G/12/30
”
12 mm
30 m
SMI24 G/16/25
”
16 mm
25 m
SMI24 G/19/15 Svart gummi 19 mm
15 m
SMI24 G/19/20
”
19 mm
20 m
SMI24 F/19/25 Vävslang
19 mm
25 m

Skåpets mått är 550×550×245 mm.
Skåpet är som standard vitt, men kan mot
specialbeställning erhållas i annan färg

Artikelnr
19-5345-00
19-5345-53
19-5345-54
19-5345-03
19-5345-11
19-5345-12
19-5345-33
19-5367-00
19-5367-53
19-5367-54
19-5367-03
19-5367-11
19-5367-12
19-5367-33

Bilden visar infällt skåp med 20 meter gummislang
19 mm, artikelnummer 19-5316-12

19-5308-00
19-5308-53
19-5308-54
19-5308-03
19-5308-11
19-5308-12
19-5308-33
19-5316-00
19-5316-53
19-5316-54
19-5316-03
19-5316-11
19-5316-12
19-5316-33

Navet är tillverkat i en kraftig mässingslegering med
o-ringstätningar vilket gör det läckagesäkert och
slitstarkt för långvarig användning.
Körstativet är försett med kraftiga gummihjul och en
pik som kan stickas ner i jorden för att hålla vagnen på
plats vid av- och pårullning av slang.
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