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Buizenhaspel
Deze buizenhaspel is gemaakt van gegalvaniseerd staal en is 
uitgevoerd met een sterke kogellager. Verder is de haspel geschikt 
voor vrijwel alle gangbare rollen buizen, omdat de staanders van 
de binnenkern handmatig verstelbaar zijn. Deze haspel is zeer 
robuust en heeft een lange levensduur.

De buizenhaspel wordt gebruikt voor het snel afrollen van de pijp 
tijdens de installatie van vloerverwarmingssystemen. Het apparaat 
vergemakkelijkt en versnelt het werk van de installateur en 
verhoogt het comfort van zijn werk. De pijp die op de buizenhaspel 
wordt gelegd, raakt niet in de war en loopt niet vast. Eenvoudige 
montage en demontage van het apparaat maakt het mogelijk om 
het snel te verplaatsen van plaats naar plaats.
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Rozwijak 
Pipe decoiler 

 

   

     

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Stal                                                                                                                                   

Rozwijak służy do szybkiego rozwijania zwoju rury podczas montażu 
systemów ogrzewania podłogowego. Rozwijak ułatwia i przyspiesza 
pracę instalatora oraz podnosi komfort jego pracy. Rura umieszczona 
na rozwijaku nie ulega splątaniu i załamaniu. Dzięki łatwemu 
montażowi i demontażowi urządzenie można łatwo przenosić               
z miejsca na miejsca.  

- średnica po rozłożeniu: 1040mm wsparcie rolki, 1200mm    podstawy 

- minimalna wysokość: 170mm 

- maksymalna wysokość: 520mm 

MATERIAL:  
 
Steel 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

Pipe decoiler is used for quickly unrolling the pipe during installation 
of underfloor heating systems. Device facilitates and speeds up the 
work of installer and increases the comfort of his work. Pipe placed on 
the pipe decolier is not tangled and crashed. Easy assembly and 
disassembly of the device allows for its quick moving from place to 
place. 

 
- diameter when unfolded: 1040 mm (coil support), 1200 mm 
   (diameter at the base) 

- minimum height: 170mm 

- maximum height: 520mm 

MAGNUM Buizenhaspel
Verlegsystemen en toebehoren

Art.nr. Omschrijving
W90115 Buizenhaspel /  afwikkelapparaat

Specificaties

Diameter in uitgevouwen 
toestand

1040 mm (spiraalsteun), 
1200 mm (diameter aan de 
basis)

Minimale hoogte 170 mm

Maximale hoogte 520 mm

Afmetingen 59 x 23 x 185 cm

Gewicht 7,4 kg

Materiaal Staal

Garantie 2 jaar


