
Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem

Brandhaspels zijn, net als de brandblussers, eerste interventiemiddelen tegen branden 
van klasse A. Brandhaspels zijn verplicht in elke nieuwbouw en blussen op een perma-
nente manier, zolang de haspel voorzien wordt van watertoevoer. De haspels die Stata-
mat aanbiedt zijn gekeurd volgens de norm NBN EN 671-1. Alle haspels moeten jaarlijks 
gekeurd worden en dit volgens de norm NBN EN 671-3 (KB 28.04.2017)

Industriële haspels
Speciaal voor industriële brandbestrijding, maar ook 
voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden 
zijn deze haspels voor lage druk (maximale werk-
druk 12 bar) ontwikkeld. Ze zijn geschikt voor gro-
tere slang opnames, hebben een verzwaard verzinkt 
stalen binnenwerk en zijn geschikt voor dagelijks ge-
bruik onder zwaardere omstandigheden.
• Materiaal haspelbladen: standaard in plaatstaal.
• Oppervlaktecoating: elektrolytisch verzinkt en ge-

poedercoat (standaard rood RAL 3000).
• Haspelframe: in RVS, met gelagerde as en twee 

zijsteunen voor vloer- of wandmontage en af-
neembare handslinger.

• Afwerking haspelframe: rood gepoedercoat  (RAL 
3000).

• Slang: ¾” of 1” haspelslang volgens EN694 of uit-
wendig oliebestendige “Black-duty” haspelslang.

• Slanggeleider standaard meegeleverd.
• Toebehoren: speciale uitlooprollers op aanvraag 

leverbaar. Diverse slangkwaliteiten leverbaar.

Haspelwagens
Op een wagen met buizenframe wordt een industrië-
le haspel gemonteerd.
• Buizenframe: verzinkt stalen buizenframe.
• Wielen: voorzien van rubberbanden met rollagers.
• Aansluiting op waternet: d.m.v. toevoerslang 1”, 

lengte 1,3 m; met Storz-koppeling nok 31 mm en 
bijgeleverd aansluitstuk met 1” binnendraad.
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Duo-haspelwagens
Voor gebruik in grote ruimtes, zoals magazijnen.
Deze haspelwagen is voorzien van inklapbare hand-
greep en een haspel 15 m ¾” met versterkt blad. Voe-
ding langs de toevoerhaspel, die eenvoudig aan de 
waterleiding is te koppelen. 
De toevoerhaspel kan ook uitgerold worden zonder 
dat de hele slanglengte moet meegelseept worden. 
Waar andere haspels een totale afstand van maxi-
maal 30 m bestrijken, kan de duo-haspelwagen met 
gemak een afstand van 85 m overbruggen.

Werkhaspels
Sommige slanghaspels worden niet voor brandbe-
strijding maar voor andere doelen ingezet. Vaak wor-
den deze haspels hierbij vele malen per dag op- en 
afgerold. In dergelijke situaties worden hoge eisen 
gesteld aan de duurzaamheid van de constructie. 
De speciale Heavy Duty werkhaspels hebben een ver-
zwaard binnenwerk, een versterkt haspelblad en een 
inklapbare handgreep waarmee de haspel eenvoudig 
kan worden opgerold. 
De haspels zijn voorzien van een slijtvaste en uitwen-
dig oliebestendige “Black Duty” haspelslang. 
De haspelbladen zijn standaard elektrolytisch ver-
zinkt en voorzien van een UV-bestendige poedercoa-
ting (groen RAL6010).

Veerbediende haspels
Wanneer haspels dagelijks worden gebruikt, is de 
keuze voor een veerbediende haspel snel gemaakt. 
Slangen die niet gebruikt worden moeten niet op de 
vloer liggen maar dienen netjes opgeruimd te wor-
den. Dat is veiliger, werkt efficiënter en voorkomt 
onnodige slijtage van de slang. Een veerbediende 
haspel zorgt voor betere arbeidsomstandigheden en 
een langere levensduur van de slang.


