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CARRETEL AUTOMÁTICO
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Art.nº 9504

Rebobinamento automático, moinho de mola, série THIN REEL, em aço pintado, 
adequado para mangueiras de maximo 8 m de comprimento (ø mangueira 1/2”) ou max 
15 m de comprimento (ø mangueira 1/4”).
O carretel da mangueira é fornecido sem mangueiras e pode ser usado com mangueiras 
para fornecimento de óleos, anticongelante, graxa, ar comprimido e água.

Por favor, veja as páginas 220 e 221 do catálogo para a seleção das mangueiras necessárias.

Art.nº 9505

Tubos de mangueira como o art. n°. 9504 com eixo de aço inoxidável para aplicações 
AdBlue® e fl uidos à base de água.

Art.nº 9060

Rebobinamento automático, carretel de mangueira de mola, série THIN REEL, em aço 

pintado, adequado para mangueiras com um comprimento máximo de 25 m e um 
diâmetro máximo de 1/2”.

O seu design inovador de construção caracteriza os modelos desta série que são 
particularmente adequados em aplicações com espaço limitado em largura, graças à sua 

largura total de max 150 mm, f. ex. para a instalação dentro de armários compactos.
Este carretel de mangueira está equipado com um suporte giratório que permite uma 

rotação de 90°, de modo que uma carretel instalada lateralmente pode ser usada, em 
seguida, voltada para a frente e pode ser reposicionada facilmente novamente após o 
uso.
Por favor, veja as páginas do catálogo 220 e 221 do catálogo para a seleção das mangueiras 
necessárias.
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Série THIN REEL            Ø max 1/2“ -  25 m

Série THIN REEL            Ø max 1/2“ -  8 m comprimento

Art.nº Pressão Máxima Conexões
Junta giratória 

ø interna
 Max ø 

mangueira

Comprimento 
máximo da 
mangueira 

Largura do 
carretel

Suporte 
de parede 
adequado

Dimensões 
(L-P-H) (mm)

Peso

9060 200 bar M 1/2’’ 12 mm 1/2’’ 25 m 120 mm 9952 150x540x580 14 Kg

Art.nº
Máxima pressão 

de trabalho
Conexões 

IN-OUT
 Max ø 

mangueira

Mangueira de 
comprimento máximo 

1/2” - 1/4"

Largura 
do Carretel

Eixo
Dimensões 

(L-P-H) (mm)
Peso

9504 100 bar
F 1/2” – M 1/2” 1/2’’ 8  -  15 m 75 mm

Bronze
394x146x332 9 kg

9505 15 bar
Aço inoxidável 

AISI 304 


