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Slangupprullare
för proffs

Slangupprullare betyder ökad säkerhet. Slangen håller längre, arbetet går 
snabbare och slangen blir smidigare att hantera. Pallyftare och truckar slipper köra 

över eller hindras av slang som ligger i vägen. Det blir bättre arbetsmiljö.

Arbetsplatsens utformning, aktuellt behov, tid och säkerhetsaspekten styr 
valet av slangupprullare.

Alcons slangupprullare kan användas för olika applikationer och medier t.ex 
högtrycksvatten, luft, kemikalier, vatten och olja.

De motoriserade slangupprullarna är speciellt konstruerade för att hantera längre slangar på ett säkert sätt. De 
motoriserade upprullarna kan utrustas med knappstyrning eller trådlös fjärrkontroll för in och utrullning av 
slangen. Motoriserade rullar kan erhållas med el-, hydral- eller pneumatikmotor.

Motoriserade slangupprullare:

AV6500
Hydralik

AVPNO
Pneumatik

REELSAFE 1500
Elektrisk

Elkabelrullar finns för 230 V och 400 V med varierande kabellängder. 

Elkabelrullare:

CR4020 CLASSIC

Tillbehör:

Svängbart fäste
Lackerat / Rostfritt

Spolmunstycken m.m.
En mängd tillbehör som gör hantering 
av slang och arbetsplatsen säkrare och 
trivsammare. 

Knappsatser
En av fördelarna med Reelsafe är att 
slangens in- och utrullning kan knappkont-
rolleras t.ex. vid montering i tak.  Finns i 
tre olika utförande: en- och tvåvägs- samt 
med längd-timer för att kunna förinställa 
slanglängd vid utrullning.



Slangupprullare gör er arbetsplats säkrare,
effektivare och förbättrar ekonomin.

Alcon säkerhetssystem 310BK förhindrar olyckor och skador

Tung industri - tung slang
Vi gör arbetet lättare!

Utrusta dina slangupprullare med vårt säkerhetssystem 310BK så får du en säker användarvänlig slangupprullare.

Säkerhetssystemet är speciellt utvecklat för att höja säkerheten vid användning och förlänga livslängden på våra 
fjäderdrivna slangupprullare. Om du släpper eller råkar tappa slangen rullar den alltid upp i en lugn och säker takt 
som du själv enkelt kan justera. Du slipper att slangen rusar tillbaka och orsakar olyckor.

Alcon säkerhetssystem 310BK borde vara självklart för en trygg arbetsmiljö.

Slangens hastighet justeras enkelt. Alla våra slangupprullare kan utrustas 
med Säkerhetssystem 310BK

Vi har fjäderdrivna slangupprullare för nästan alla slanglängder 0-600 bar.  Alla upprullare är konstruerade för  
industriell hantering och tillverkade i lackerat eller rostfritt material. Svängbara fästen finns som tillbehör.

Användningsområden är inom de flesta segment så som bilindustrin, livsmedelsindustri, gruvindustrin, verkstäder, 
bilrecond, sjöfart etc.

Manuella upprullare kan i många fall vara ett alternativ för de flesta applikationer. En manuell upprullare på en vagn 
kan förenkla slanghantering då man behöver flytta mellan olika arbetsplatser. Manuella upprullare finns för de flesta 
slangdimensioner och längder.

Manuella slangupprullare:

Fjäderdrivna slangupprullare:

HP15 
Slang upp till 10 m

AV1000/1100
Slang upp till 20 m

AV3400/3500
Slang upp till 35 m

AV1200/1300
Slang upp till 18 m AV4000/4500

Slang upp till 40 m

AV6000/6300
Slang upp till 100 m

AVM9810
Slang upp till 35 m

AVM9850
Slang upp till 100 m

MH100 Mobil
Slang upp till 100 m

SÄKRA
Slangupprullare


