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Een standaard lage druk haspelset bestaat uit:
- Haspel 
- Slang met 3x textielinlage, kleur blauw
- Koppelslang 
- RVS achterplaat en bevestigingsmateriaal

1. Kies de gewenste haspel met slang

2. Kies voor rood of blauw pistool

3. Kies de juiste bevestiging en uitvoering 
     van uw haspel

Haspel met achterplaat (AA)
Standaard:

Haspel met zwenkconsole (DD)
2. Optioneel:

Stel uw haspel samen in 3 stappen

Haspelset Draaiende 
doorvoer*

Slang 
diameter

Slang 
lengte

HS 1412 1/2” 1/2” 10 m

HS 2012 1/2” 1/2” 14 m

HS 2019 3/4” 1/2” 14 m

3/4” 7 m

HS 3012 1/2” 1/2” 20 m

HS 4012 1/2” 1/2” 35 m

HS 40191 3/4” 1/2” 20 m

3/4” 15 m

HS 40192 3/4” 1/2” 40 m

3/4” 25 m

HS 8413 1/2“ 1/2” 20 m

HS 8425 3/4” 3/4” 15 m

HS 8613 1/2” 1/2” 25 m

HS 8625 3/4” 3/4” 18 m

* Kies een haspelset met 3/4 doorvoer, indien een groot spoeleffect 
gewenst. Andere combinaties zijn op aanvraag mogelijk.

voor warm watervoor koud water

- Spuitsproeipistool met swivel, max. 60 l/m, max. 90 oC
                                                   max, 24 bar

Haspel zonder achterplaat
1. Optioneel:

Montage alleen mogelijk op 
harde vlakke ondergrond.

Geschikt voor:
A. montage op sandwich-
paneel. 
Draadstangen, contraplaat 
en RVS dopmoeren worden 
meegeleverd. 

Dit is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere 
hoek dan 30o  uit de haspel wordt getrokken. 

B. muurbevestiging. 
Geleverd met chemische 
verankering, draadeinden en 
RVS dopmoeren.



HS 20 DD

 HS 86

Slangen

Spuitsproeipistolen

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

Uitloopvenster aan muurzijde:
- Meer werkruimte beschikbaar
- Langere levensduur van haspel
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Lage druk 
tot 15 bar

HS 20 AA
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. 

Uitgevoerd met zwenkconsole

Uitgevoerd met zwenkconsole Gecoat aluminium
Mogelijkheid om uit te voeren 

met zwenkconsole

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 
verschillende diameters en lengtes.

De HS 86 is een uniek ontwerp voor 
meer hygiëne, speciaal ontwikkeld voor 
voedingsmiddelenbedrijven. Door afgeronde en 
gladde oppervlakken wordt bacterie ophoping 
voorkomen en is bovendien makkelijk te reinigen.

Geconstrueerd overeenkomstig 
Eur. Norm EN 1672

Het rode pistool wordt gebruikt voor 
warm water. Het blauwe pistool wordt 
gebruikt voor koud water. 

* Naast deze afgebeelde haspels zijn ook andere types     
  van deze serie leverbaar.
* Naast water zijn deze haspels ook voor lucht
  toepasbaar.

Geeft breed sproeibeeld wanneer hendel 
half wordt ingehouden. Geeft een rechte straal 

wanneer hendel helemaal wordt ingedrukt. 

Uitgevoerd met achterplaat

HS 84

HS 40 DD

HS 40 AA



Ook in gecoat staal verkrijgbaar.

Haspelsets
lage druk

bvLETS 
Your professional partner in cleaningsystems

Bedrijfsweg 33  Tel: (0321) 38 66 00
8251 KK  Dronten  Fax: (0321) 31 53 87
Email: info@letsbv.nl Website: www.letsbv.nl

Adresgegevens:
Your professional partner in cleaningsystems
LETS bv

*W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

Een standaard lage druk haspelset bestaat uit:
- Haspel 
- Slang met 3x textielinlage, kleur blauw
- Koppelslang 
- RVS achterplaat en bevestigingsmateriaal

1. Kies de gewenste haspel met slang

2. Kies voor rood of blauw pistool

3. Kies de juiste bevestiging en uitvoering 
     van uw haspel

Haspel met achterplaat (AA)
Standaard:

Haspel met zwenkconsole (DD)
2. Optioneel:

Stel uw haspel samen in 3 stappen

Haspelset Draaiende 
doorvoer*

Slang 
diameter

Slang 
lengte

HS 1412 1/2” 1/2” 10 m

HS 2012 1/2” 1/2” 14 m

HS 2019 3/4” 1/2” 14 m

3/4” 7 m

HS 3012 1/2” 1/2” 20 m

HS 4012 1/2” 1/2” 35 m

HS 40191 3/4” 1/2” 20 m

3/4” 15 m

HS 40192 3/4” 1/2” 40 m

3/4” 25 m

HS 8413 1/2“ 1/2” 20 m

HS 8425 3/4” 3/4” 15 m

HS 8613 1/2” 1/2” 25 m

HS 8625 3/4” 3/4” 18 m

* Kies een haspelset met 3/4 doorvoer, indien een groot spoeleffect 
gewenst. Andere combinaties zijn op aanvraag mogelijk.

voor warm watervoor koud water

- Spuitsproeipistool met swivel, max. 60 l/m, max. 90 oC
                                                   max, 24 bar

Haspel zonder achterplaat
1. Optioneel:

Montage alleen mogelijk op 
harde vlakke ondergrond.

Geschikt voor:
A. montage op sandwich-
paneel. 
Draadstangen, contraplaat 
en RVS dopmoeren worden 
meegeleverd. 

Dit is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere 
hoek dan 30o  uit de haspel wordt getrokken. 

B. muurbevestiging. 
Geleverd met chemische 
verankering, draadeinden en 
RVS dopmoeren.


