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Merparten av Nedermans produkter är tillverkade
enligt kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001.
Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.

VATTEN, OLJA, LUFT, FETT ETC. ALLT BLIR
LÄTTILLGÄNGLIGARE MED EN SLANGUPPRULLARE

Att ha slangen med verktyget
bekvämt hängande, lätt åtkom-
ligt, är viktigt av säkerhetsskäl
men också liktydigt med god
slangekonomi.

För var ligger dina slangar
annars när du inte behöver dem?
Ringlar de sig över golvet,
beredda att dra omkull den som
inte ser upp?

Blir de ideligen sönder-
klämda av bilar eller truckar?

En Nederman slangupprul-
lare serie 883 löser de problem-
en mycket smidigt. Vare sig det
gäller industrier eller verkstäder.
Du drar ut precis så mycket
slang du behöver. När du inte
använder den försvinner den in i
upprullaren. Har du kopplat till
påfyllningsverktyg och andra
småverktyg hänger de lätt
åtkomliga.

Nederman slangupprullare
serie 883 finns för många olika
typer av media, t ex. luft, vatten,
glykol, olja, fett, etc. Ett
slangfritt golv är en självklarhet.
Både av ekonomi-, effektivitets-
och säkerhetsskäl.

Fjäderkraften justreras
med ett enkelt handgrepp
utifrån.

Fjädern är helt inkapslad i en 
kassett. Det ger större snabbhet 
och säkerhet vid service.

Valfritt tak-, vägg-, golv-
montage genom flyttbara
fötter.

Slangstoppets form gör att
slangen inte hakar fast i
andra föremål.

Slangbyte kan ske utan
demontering av upprullaren.

Stort genomlopp i axeln
ger snabbt flöde.

Upprullaren är snabb
och enkel att serva.

Spärr i plast. 
Enkel att serva.

Axel i mässing och svi-
velaxel i rostfritt stål för-
hindrar korrosionsan-
grepp.

luft/vatten 1,5 MPa 1/2" 12,5 mm 8 m 803483*a 803383*
luft/vatten 1,5 MPa 3/8" 10 mm 10 m 800683** 800583**
luft/vatten 1,5 MPa 3/8" 10 mm 15 m 800883** 800783**
luft/vatten 1,5 MPa 1/2" 12,5 mm 8 m 801083 800983
olja 7,5 MPa 1/2" 12,5 mm 8 m 801283 801183

vatten max 150°C 18 MPa 3/8" 10 mm 13 m 802283 b 802183 b
vatten max 150°C 18 MPa 3/8" 10 mm 13 m 803693*b 803583*b

fett 35 MPa 1/4" 6,3 mm 8 m 801483 801383
fett 35 MPa 1/4" 6,3 mm 15 m 801883 801783

Media

a) Upprullare med slang avsedd för livsmedel.
b) Dessa upprullare får inte användas för max. 

temperatur och max. tryck samtidigt.
* Upprullare i galvaniserat utförande.
** Anslutningssidan på dessa upprullare är i 1/2"-

dimension. Övriga upprullare har samma dimension 
på anslutnings-slangen som på distributionsslangen.

Nettovikt inkl. slang: 15 - 20 kg
Materialåtervinning: 85-87% av vikt

Max.
arbets-
tryck Invändig diam.

Slangdimension

Längd

Upprullare
med slang
Artikelnr.

Upprullare
utan slang
Artikelnr.

Modellsortiment

Utloppet har sex utlopps-
rullar vilket gör att slangen
löper jämnt och lätt med
minimalt slitage.

Anslutningssidan på samtliga upprullare
med slang är försedd med 1 m slang.

Tillbehör:
Svängbart väggfäste, 
artikelnr. 311151
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