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Haspelset Max. 
werkdruk

Draaiende 
doorvoer

Slang 
dikte

Slang 
lengte

HM 14/12 200 bar 1/2” 1/2” 10 m

HM 20/12 200 bar 1/2” 1/2” 14 m

HM 20/19 150 bar 3/4” 1/2” 14 m

HM 30/12 200 bar 1/2” 1/2” 20 m

HM 40/19/1 150 bar 3/4” 1/2” 20 m

HM 8413 50 bar 1/2” 1/2” 20 m

HM 8613 100 bar 1/2” 1/2” 20 m

3. Kies de gewenste spuitlans
           

2. Optioneel

3. Optioneel

4. Optioneel

Standaard

1000 mm  blauw 

Optioneel

1. 500   mm  blauw

2. 700   mm  zwart

3. 900   mm  zwart

Met nozzle naar keuze

LETS310 ST3100

LETS LT

SP 60

Een standaard middel druk haspelset bestaat uit:

- Haspel 

- Slang met 3 x textiel inlage (tot max. 100 bar)

- Koppelslang - standaard 0,55 m

- Spuitpistool SP101

- Spuitlans, blauw 1000 mm

1. Kies de gewenste haspel met slang

1. OptioneelStandaard

SP101

2. Kies het juiste spuitpistool

Stel uw haspel samen in 6 stappen

- Nozzle en RVS nozzlebeschermer

- RVS snelkoppeling (kliksysteem) tussen  

  slang en pistool

- RVS achter- en contraplaat met 

  bevestigingsmateriaal

4. Kies de gewenste snelkoppeling
Standaard:

RVS snelkoppeling - kliksysteem

 - Eenvoudige montage

 - Minder drukverlies

1. Optioneel:

LT snelschroefsysteem 

verchroomd

Standaard:

*Problemen met waterslag? Vraag naar onze waterslagarme oplossing.

*Andere slanglengtes zijn op aanvraag mogelijk.

5. Kies de juiste bevestiging en uitvoering 
     van uw haspel

Geschikt voor:

A. montage op sandwich-paneel. 

Draadstangen, contraplaat en RVS 

dopmoeren worden meegeleverd. 

B. muurbevestiging. 

Geleverd met chemische verankering, 

draadeinden en RVS dopmoeren.

Haspel met 

zwenkconsole (DD)

1. Optioneel: 2. Optioneel:

Dit is een vereiste wanneer de 

slang onder een kleinere hoek 

dan 30o  uit de haspel wordt 

getrokken. 

Montage alleen mogelijk op 

harde vlakke ondergrond.

Haspel zonder achterplaat

6. Mogelijkheid om uw set uit te breiden met 
     lanshouder (zie ook foto voorpagina)

1. Solide RVS lanshouder 
    voor één lans
     

2. RVS Lansrek voor   
    vier lanzen

met lange achterplaat is optioneel
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HM 86

Spuitpistolen
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2. Optioneel: LETS 310
Capaciteit: 45 l/m

Max. temp: 150 oC

Max. werkdruk: 310 bar

Ingang:   3/8” binnendraad

Langere levensduur door 

RVS ingang

Standaard: SP101
Capaciteit: 100 l/m

Max. temp: 160 oC

Max. werkdruk: 125 bar

Ingang:   1/2” binnendraad

Pistool voor groter spoeleffect

1. Optioneel: ST3100
Capaciteit: 100 l/m

Max. temp: 80 oC

Max. werkdruk: 60 bar

Ingang:                 1/2” binnendraad

Met RVS binnenwerk en voorzien van 

demping: pistool sluit langzaam 

4. Optioneel: SP 60
Capaciteit:  afhankelijk van 

  nozzle naar keuze

Max. werkdruk: 60 bar

Ingang:                 1/2” buitendraad

Niet zelfsluitend. Niet in alle

gevallen ARBO toegestaan

3. Optioneel: LETS LT
Max. temp: 65 oC

Max. werkdruk: 30 bar

Ingang:                   1/2” binnendraad

Met verstelbare straal. 

Uitvoering met of zonder trekker

Slangen

Middel druk
20 tot 60 bar*

Uitgevoerd met achterplaat

Ontdek het plezier en het gemak van werken met 

haspels. Gemak en veiligheid gaan samen bij het gebruik 

van zelfoprollende slanghaspels van LETS bv. 

Met LETS haspels zijn uw slangen van de werkvloer. Dit 

is niet alleen veiliger, het zorgt ook nog eens voor een 

betere hygiëne en minder slijtage van de slangen. 

Elke haspel kan ook worden uitgevoerd met 

zwenkconsole. Deze zware RVS draaibare muurbeugel is 

een vereiste wanneer de slang onder een kleinere hoek 

dan 30o  uit de haspel wordt getrokken. 

* Naast de afgebeelde haspels zijn ook andere types     

  van deze serie leverbaar.

* Naast water zijn deze haspels ook voor lucht   

  toepasbaar.

Mogelijkheid om uit te voeren 

met zwenkconsole

Slangen zijn van hoge kwaliteit en  

geschikt voor de voedingsindustrie. De 

slangen zijn diervet bestendig. Slang is 

compleet met persfittingen en sleeves. 

De slangen zijn verkrijgbaar in verschil-

lende lengtes. Bij middel druk wordt de 

slang standaard uitgevoerd met textiel 

inlage (max. werkdruk 100 bar). 

De HM 86 is een uniek ontwerp voor meer hygiëne, 

speciaal ontwikkeld voor voedingsmiddelenbedrijven. 

Door afgeronde en gladde oppervlakken wordt vuil 

ophoping voorkomen en is bovendien makkelijk te 

reinigen.

Geconstrueerd overeenkomstig Eur. Norm EN 1672

Uitgevoerd met achterplaat

Uitgevoerd met zwenkconsole

Uitgevoerd met zwenkconsole

Gecoat aluminium

Mogelijkheid om uit te voeren 

met zwenkconsole

*afhankelijk van keuze haspelset

Uitloopvenster aan muurzijde:
- Meer werkruimte beschikbaar
- Langere levensduur van haspel

De voordelen van LETS slanghaspels:

- Geen scherpe randen; behoud van slangen

- Slang komt niet tussen trommel en zijplaten 

- Doorvoer aangepast aan werkdruk

- Blokkeerinrichting van duurzame kwaliteit

- Reduceert waterslag in leidingnet

- Montage en service op locatie (optioneel)

- Onderdelen op voorraad

Spuitlanzen en RVS lanshouders

1000 mm blauw (standaard)

500   mm blauw 

700   mm  zwart

900   mm  zwart

De pistolen zijn uit te breiden met een lans om gericht en 

krachtig te kunnen reinigen. Uitvoering is met kunststof 

isolatiegreep, RVS nozzle beschermer en nozzle. Pistool met 

lans is op te hangen in RVS lanshouder of aan RVS lansrek.  

RVS lanshouder

voor één lans RVS lansrek voor vier 

lanzen

HM 84

HM 40 DD

HM 40 AA

ST 20 DD

HM 20 AA 
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1. Optioneel:
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draadeinden en RVS dopmoeren.
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slang onder een kleinere hoek 
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Montage alleen mogelijk op 

harde vlakke ondergrond.
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6. Mogelijkheid om uw set uit te breiden met 
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