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Kenbri “Z-Drive” Hose Coiler
De Kenbri “Z-Drive” Hose coiler is een mobiel 
oprolsysteem voor het vouwen van zgn. O-bundels. Wat 
de “Z-drive” uniek maakt is het feit dat het apparaat 
zelf, in opgevouwen toestand, circa 3 x kleiner is 
dan de bundels die ermee gemaakt kunnen worden. 
Hiermee neemt de “Z-drive” erg weinig ruimte in in 
het voertuig en kan makkelijk worden opgeborgen. 
Met de “Z-Drive” kunnen bundels gemaakt worden 
met een lengte van 70 cm tot 160 cm. In totaal zijn 8 
verschillende bundellengtes mogelijk. 

De bevestiging van de “Z-Drive” maakt gebruik van 
een uitschuifbare as die aan de binnenzijde van een 
willekeurige kastruimte kan worden gemonteerd. Er 
hoeft dus niets aan de buitenzijde van de TS aan het 
plaatwerk te worden bevestigd en na gebruik is alles 
opgeborgen achter het rolluik. 

In combinatie met bundelbandjes of de attack 38 
kan de slang na het oprollen gebundeld worden. Zo 
haal je een kant en klare O-bundel van de Z-Drive die 
gemakkelijk opgeborgen kan worden.

Materialen
- Aluminium (voorzien van poedercoat afwerking)
- RVS bouten en moeren
- RVS assen met bronzen glijlagers

Technische specificaties
- Afmetingen ingevouwen 70 x 5 x 18 cm (L x B x H)
- Afmetingen (maximaal) uitgevouwen 170 x 5 x 8 cm 
 (L x B x H)
- Gewicht: 4,5 kg

Werkwijze 
1.  Uittrekken van centrale spindel as
2.  Opschuiven en borgen van de Z-drive
3.  Instellen van gewenste bundellengte
4.  Slang oprollen en eventueel bundelen dmv 
  bundelbandjes / Attack 38
5.  Z-Drive inklappen en afnemen
6.  Induwen van centrale spindel as

Eigenschappen
- Opvouwbaar tot 3 keer kleinere afmetingen voor 
 makkelijk opbergen
- Bundels op locatie vouwen, direct weer inzetgereed
- Door “verticaal vouwen” automatisch ontwateren 
 van slangen
- Hoogwaardig materiaalgebruik, roestvrij
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Accessoires

1. Attack 38 - 10616902
Speciaal voor het opbergen van een o-bundel hebben 
wij de Attack 38 ontwikkeld. Nooit meer bandjes 
kwijtraken, straalpijp die losraakt tijdens het lopen en 
tegen de helm aan tikt.

Afmetingen:  95 x 70 cm

2. O-bundelband - 10616904
Verpakken van O-bundels van 20 tot 30 meter lengte. 
Voorzien van zwaar klitteband en RVS gesp.

Afmetingen:  75 x 40 cm
Kleur:  geel 2. 
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