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 Säker
 Effektiv
 Ergonomisk

Nytt begrepp inom slangupprullar Tecknologin

Vi är stolta over att introducera vår
nya och patenterade slangupprullare
som vi kallar Assembly Reel,
Utvecklad för att möta de specifika
krav och säkerhets föreskrifter som
finns inom den moderna tillverknings
indstrin.

Ta bort snubbel-risken !
I många fabriker ligger luftslangarna på golvet under
produktionstid.konsekvensen av detta är att faran för
snubbel olyckor , skadade verktyg samt förlorad
produktionstid ökar.
Under många år har ett flertal olika lösningar
presenterats för att ta bort detta kända gamla problem.
Med Assembly Reel har vi kommit fram till en lösning
som gör skillnad!

Assembly Reel är ett motor-drivet
system. Eftersom den ej har någon
fjäder , så är kraften för att dra ut
slangen manuellt väldigt liten och
konstant , bortsett från slangens vikt
och längd.Detta innebär att
användaren kan dra ut slangen utan
någon större ansträngning , och utan
att behöva leta efter någon
spärrfunktion. Men det mest
väsentliga är att det inte finns någon
risk för att slangen skall skena iväg I
hög hastighet om spärrfunktionen
skulle fallera , eller om användaren
skulle tappa slangen när den ej är i
spärrat läge.Med andra ord, med
Assembly Reel har de flesta
nackdelarna med traditionella fjäderdrivna slangupprullarna konstruerats
bort.

Enkelt användade
Olikt andra motor-drivna slangupprullare ,behöver inte
användaren trycka på en knapp eller dra I slangen för
att starta upprullningen på en Assembly Reel ! Med
hjälp av det patenterade systemet så behövs det bara
en kort puls på avtryckaren på luftverktyget , så startar
upprullningen av slangen automatiskt! Titta gärna på
vår video på vår hemsida och se hur enkelt det är att
arbeta med den nya generationens slangupprullare.
Ett kort tryck på avtryckare på luftverktyget ..
Seriöst . hur mycket enklare kan det bli ?!
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Baserat på rekommendationer från
personer som vet om riskerna och
har upplevt frustrationen av att
arbeta med slangen liggande runt
fötterna , utvecklade vi ett
upprullnings system som tog bort
riskerna som finns på många
slangupprullare , både med fjäder
och motoriserade lösningar.
Assembly Reel är en upprullare som
kan placeras I stort sätt där den
behövs , på vägg,golv, tak eller
under en bank, och det finns även
ett svängbart väggfäste där det
behövs.
Varje Assembly Reel kommer med en
elektro-magnetisk broms som håller
luftverktyget kvar uppe vid
upprullaren så att slangen ej rullas ut
på grund utav verkltygets tyngd.
Generella specifikationer









Överensstämmer med alla tillämpliga CE och EMC föreskrifter
Underhållsfri
Ingen silicon
Bara högkvalitativa komponenter
Problemfri installation (Plug-n-Play)
Väldigt låg och constant utrullnings kraft
Ställbar inrullnings hastighet
Beprövad svivel med NBR tätning

Teckniska specifikationer












Elanslutning: 110/230V
Arbets tryck : 10 bar
Slang längd: 20 meters
Slang diameter id: 3/8’’ (10mm)
Broms kapacitet: ca. 25 Nf
Upprullnings hastighet mellan: 0.5 - 1.5 m/sec
Höjd: 510 mm
bredd: 196 mm
Djup: 483 mm
vikt: 23 kg
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