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CARRETEL AUTOMÁTICO

Art.nº Material
Pressão 
Máxima

Conexões 
IN-OUT

Junta giratória 
ø interna

Max ø 
mangueira

Comprimento 
máximo da 
mangueira

Suporte 
Giratório Art.  

(sob. Demanda)

Suporte 
de parede 
adequado

Dimensões
(A-B-C) (mm)

Largura do 
carretel 

(D)
Peso

9016
Aço 

pintado
600 bar

M 1/2’’ - F 1/2’’ 10 mm

1/2’’ 15 m 9767

9951

215x570x430 120 mm 14 Kg

9021 1/2’’ 20 m 9768
245x570x430 150 mm

18 Kg

9022 3/8’’ 25 m 9768 19 Kg

9517
Aço 

inoxidável 
AISI 304 

200 bar

1/2’’ 15 m 9760

9963

215x570x430 120 mm 14 Kg

9521 3/8’’ 25 m 9765
245x570x430 150 mm

19 Kg

9522 1/2’’ 20 m 9765 18 Kg

Série Padrão     Ø max 1/2“ -   20 m comprimento
Ø max 3/8“ -  25 m comprimento

OPCIONAL
/HB Trava de mola hidráulica / PATENTED

Dispositivo de segurança para o rebobina-
mento controlado de mangueiras, instalável 
em todos os modelos de carretel de man-
gueira, que elimina os perigos causados por 
um rebobinamento não controlado ou uma 
liberação repentina da mangueira quando 
desenrolada durante a sua utilização.

Patente nr. 0001426967

Atex

II 2 G

A pedido, estes carretéis 
de mangueira de aço 

inoxidável podem 
ser fornecidos em 
em conformidade 

com a directiva
 ATEX 2014/34/EU.

Rebobimento automático, série padrão, em aço pintado o em aço inoxidável AISI 304 adequado para mangueiras de maximo 20 m de comprimento 
(ø mangueira 1/2”) ou maximo 25 m de comprimento (ø mangueira 3/8”). O carretel da mangueira é fornecido sem mangueiras e pode ser usado com 
mangueiras para fornecimento de óleos, anticongelante, graxa, ar comprimido e água.
Na versão pintada, as peças em contato com o fl uido podem ser fornecidas em aço inoxidável (veja páginas 216-218).
Por favor, veja as páginas 220 e 221 do catálogo para a seleção das mangueiras necessárias.
A pedido, os carretéis da mangueira também podem ser fornecidos com um botão de pressão (veja a informação no fi nal desta página!); adicione o 
sufi xo ”/HB” ao número do artigo (ex. 9016 / HB)!

Art.nº 9767
Art.nº 9768

Art.nº 9760
Art.nº 9765


