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Kenmerken
- Veilig en schoon werken: Slangen gaan gereinigd het 
 voertuig in!
- Volledig inklapbaar en dus compact op te bergen
- Maakt gebruik van eigen hoge druk pomp voor het 
 reinigen.

Montage aan het voertuig
De REELCLEANTM  wordt geleverd inclusief montageset 
voor montage op vlak plaatwerk.

De montageset bestaat uit:
- Montageplaat met beugel voor REELCLEANTM  voor 
 buitenzijde van het voertuig
- Contraplaat voor montage aan de binnenzijde van 
 het voertuig. 
- Bouten, moeren en ringen.

Plaatsing op het voertuig dient te geschieden door 
een gediplomeerd persoon. Natuurlijk kan Kenbri ook 
plaatsing op het voertuig verzorgen. Vraag ons naar de 
mogelijkheden.
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Pak vervuiling aan bij de bron! De REELCLEANTM  is 
ontwikkeld om direct na een inzet of oefening op 
locatie uw vervuilde slangen te reinigen nog voordat 
ze weer terug het voertuig ingaan. De REELCLEANTM  is 
voorzien van een Oetiker koppeling zodat u eenvoudig 
uw HD slang kan koppelen en met een werkdruk van 
circa 10 bar kan reinigen. Tijdens het reinigen rolt u 
de slang handmatig op de oprolschijf waarna de rol 
gewassen weer direct in het voertuig kan worden 
geplaatst. 

De ronde oprolschijf is afneembaar en het apparaat 
en oprolhandvat zijn in- en omklapbaar zodat deze 
weinig ruimte in beslag nemen in het voertuig. Er is 
tevens een optionele opbergbeugel verkrijgbaar. 
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Gebruiksaanwijzing 
1. De REELCLEANTM  uitklappen en plaatsen in de houder aan het 
voertuig. 
2. Het handvat omklappen in de haakse stand brengen en de oprolschijf 
 plaatsen.
3. HD slang aansluiten op de REELCLEANTM en pomp instellen op 10 bar.
4. De REELCLEANTM  is nu klaar voor gebruik.

De slang wordt vervolgens met het middelpunt over de pinnen op de 
oprolschijf geplaatst en tijdens het wassen rolt u de slang direct op. 
De REELCLEANTM  is geschikt voor slangen van 38 tot 75 mm. Door 
middel van verstellen van de geleiderol kiest u de juiste slangdiameter. 

Materialen
Vervaardigd van roestvast- en elektrisch verzinkt staal, voorzien van 
een rode poedercoating (RAL 3000).

De REELCLEANTM wordt compleet geleverd met:
- bevestigingsbeugel 
- oprolplaat
- Oetiker insteeknippel voor aansluiting op de HD slang

Tips voor gebruik
- Afnemen van een opgerolde slang gaat het makkelijkst als u deze samen met de oprolschijf afneemt.
- Droog de REELCLEANTM  na gebruik af voor verlengde levensduur van het materiaal.
- Type 3 slangen mogen nat worden opgeborgen. Stalling van het voertuig met open luiken zorgt ervoor dat 
 restwater kan verdampen en voorkomt een muffe geur in het voertuig.
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Wijze van slang invoering       . middenpunt
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