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...De vreugde van een kwaliteitsproduct
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Basismateriaal - Milieubezorgdheid    •  Ontwikkeling  
•  Kwaliteit
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Productontwikkeling
Het samenbrengen van traditionele kwaliteit, de product-
ontwikkeling in onze eigen werkplaats en het gebruiken 
van moderne productiemethodes maken een voortdurende 
vernieuwingskracht mogelijk. Een toenemende groep van 
tevreden en enthousiaste Europese klanten is onze grote 
drijfveer in de zoektocht naar een aantrekkelijk design.

Het basismateriaal en onze 
milieubezorgdheid
De hoge kwaliteit van de oppervlaktebehandeling en de 
basisgrondstoffen van onze betrouwbare toeleveranciers 
vormen de basisvereisten bij de aanmaak van onze ALBA 
topkwaliteitsproducten.

Onze basisgrondstoffen worden zorgvuldig uitgekozen 
en gecontroleerd in overeenstemming met de laatste 
bepalingen voor milieuzorg- en bescherming. 
Bijvoorbeeld: het staal is volledig recycleerbaar en 
voor de corrosiebescherming gebruiken wij een 
milieuvriendelijk galvanisatieprocedé volgens ISO 9001 
(zonder Chrome 6).

Kwaliteit
De toekomst is aan de kwaliteitsproducten ! 
Wij zijn er ten volle van overtuigd, dat dit zowel de privé als de 
professionele gebruikers in de tuin en industriële sektor ten 
goede komt.

De wensen en de noden van onze klanten zijn onze prioriteiten. 
Hun tevredenheid bepaalt ons succes. Onze producten bieden U 
verschillende voordelen en een optimaal rendement in ver-
houding met de kwaliteit en de geleverde service.



4 ALBA - Krapf AG Slangenwagens - Kwaliteitseigenschappen

Kwaliteitseigenschappen van onze slangenwagens ALBA
Uitgekiende details maken wel degelijk een verschil !

- Ideale corrosiebescherming  
 dankzij de verzinkte oppervlakte
- Milieuvriendelijke galvanisatie,  
 zonder toevoeging van chrome 6

- Voor industrie en tuin, verbeterde   
 corrosiebescherming dankzij 
 warme galvanisatie
- Praktisch, duurzaam, betrouwbaar,  
 milieuvriendelijke grondstoffen

- Groot waterdebiet, blijvend  
 volume tot 1"
- Gemakkelijke slangkoppeling  
 + grote diameter van de bobijn  
 (geen vervorming van de slang)

- Valt niet om dankzij de optimale   
 gewichtsverdeling en de 
 uitstekende stabiliteit 

- Gemakkelijk hanteerbaar dankzij    
 een prima gewichtsbalans
- Aangepaste, aangename hoogte:   
 lange praktische hendel

- Grote pro–elwielen, soepel bewe-  
 gend en weinig sporen nalatend 
 op gras
- Duurzame en versterkte wielen   

- Volledig opgebouwd uit staal 
- Bestand tegen UV-stralen

- Milieuvriendelijk materiaal
- Volledig recycleerbaar

Muurhaspel
- Zwenkbaar voor een optimaal  
 gebruik in verschillende posities
- Muurplaat met mogelijkheid tot  
 permanente blokering- NIEUWE aansluitkoppeling - 

 draaibaar
- Zeer robust met een verhoogde   
 levensduur dankzij de kogellager



Slangenwagen ALBA Topolino Serie II  
 Aangewezen en ideaal voor op het balkon, het terras of in 

kleine privétuinen

Model voor

terrassen

Slangenwagen ALBA Chic
Lichte uitvoering voor kleine en middelgrote privétuinen 

Licht 

model

µ 13 mm (š")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van  š" en drukbestendig
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Met praktisch mandje voor verschillende toebehoren
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om
• Stabiele pro–elwielen in kunststof
• Zonder slang, in karton voorgemonteerd

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  759 mm
(B) Totale lengte:  382 mm
(C) Totale breedte:  443 mm
(D) Middenbobijn:  150 mm
(E) Bobijnwiel:  320 mm
(F) Bobijnbreedte:  206 mm

• Werkdruk 12 bars
• Gewicht: 5 kg
• Artikelcode : 28 790

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  900 mm
(B) Totale lengte:  500 mm
(C) Totale breedte:  380 mm
(D) Middenbobijn:  207 mm
(E) Bobijnwiel:  370 mm
(F) Bobijnbreedte:  200 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om
• Stabiele pro–elwielen in kunststof
• Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
• Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd
• 

• Werkdruk : 25 bars
• Gewicht: 7,5 kg zonder slang
• Gewicht: 10,75 kg met slang
• Artikelcode: 28 773 zonder slang
• Artikelcode: 28 772 met slang

5ALBA - Krapf AGSlangenwagens - privé tuinen



6 ALBA - Krapf AG Slangenwagens - Privé tuinen

Slangenwagen ALBA Iron Man  
Lichte uitvoering voor kleine en middelgrote privé tuinen

Slangenwagen ALBA Silver  
Regelmatig gebruik, voor kleine en middelgrote privé tuinen 

Montage-

kit

Technische gegevens / omschrijving
• Geleverd in montage-kit: met handleiding, snelle montage
• Bobijn die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om
• Stabiele pro–elwielen in kunststof
• Zonder slang

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  915 mm
(B) Totale lengte:  495 mm
(C) Totale breedte:  545 mm
(D) Middenbobijn : 211 mm
(E) Bobijnwiel:  450 mm
(F) Bobijnbreedte:  270 mm

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 8,9 kg
• Artikelcode: 27 626

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Standaard-

uitvoering

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van 

chrome 6
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om
• Stabiele pro–elwielen in kunststof
• Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  910 mm
(B) Totale lengte: 490 mm
(C) Totale breedte:  550 mm
(D) Middenbobijn:  225 mm
(E) Bobijnwiel:  455 mm
(F) Bobijnbreedte:  260 mm

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 10 kg zonder slang
• Gewicht: 16 kg met slang
• Artikelcode: 28 710 zonder slang
• Artikelcode: 28 712 met slang



7ALBA - Krapf AGSlangenwagens - privé tuinen - professionele tuiniers

Slangenwagen ALBA Royal
 Voor regelmatig en veeleisend gebruik Klassiek 

design

Slangenwagen ALBA Forever
Voor regelmatig en veeleisend gebruik

Modern 

design

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om
• Brede, stabiele pro–elwielen in vol rubber
• Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd
• Met praktische slangklembeugel

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  1000 mm
(B) Totale lengte:    530 mm
(C) Totale breedte:    535 mm
(D) Middenbobijn:    220 mm
(E) Bobijnwiel:    455 mm
(F) Bobijnbreedte:    255 mm

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 12,3 kg zonder slang
• Gewicht: 15,6 kg met slang
• Artikelcode: 24 098 zonder slang
• Artikelcode: 26 282 met slang

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen 
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar 
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om,  dubbel versterkte voet
• Brede, stabiele pro–elwielen in vol rubber met grote diameter
• Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan.
• Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
• Met of zonder slang, in karton voorgemonteerd
• Met praktische slangklembeugel

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  995 mm
(B) Totale lengte:  570 mm
(C) Totale breedte:  535 mm
(D) Middenbobijn:  225 mm
(E) Bobijnwiel:  455 mm
(F) Bobijnbreedte:  255 mm

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 12,3 kg zonder slang
• Gewicht: 15,6 kg met slang
• Artikelcode: 11 450 zonder slang
• Artikelcode: 11 451 met slang

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
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Slangenwagen ALBA Star Serie II  
Voor dagelijks gebruik en met een grote slangcapaciteit Verzinkt of 

warmverzinkt

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  1017 mm
(B) Totale lengte:    607 mm
(C) Totale breedte:    610 mm
(D) Middenbobijn:    228 mm
(E) Bobijnwiel:    555 mm
(F) Bobijnbreedte:    296 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig 
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen, met haspelblokering
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar 
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om, met slangklembeugel 
• Brede, stabiele pro–elwielen in vol rubber 
• Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan 
• Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
• Zonder slang, in karton voorgemonteerd

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 14 kg
• Artikelcode: 11 456
 Verzinkt

ALBA-Waterslang
Exclusief: Premium class 

Productbeschrijving: 
Vormvaste, 5-lagige PVC-slang met Trico-inlagen uit polyestervezels van hoge kwaliteit 
met een verhoogde breukweerstand. De gelijkmatige vezelinlagen verzekeren een 
uitstekende drukweerstand. Deze slang is op de zelfde wijze ontworpen als de Super 
Alfa—ex, maar is nog beter verstevigd in de structuur.

Kwaliteit:  

De "Soft & Flex" technologie van de hoogwaardige PVC-mengeling zorgt voor  een aange-
name manipulatie, een verhoogde mechanische weerstand en een uitstekende hechting 
van de lagen, als ook een goede soepelheid en een vormvastheid zodat torsie wordt 
vermeden.

Weerstand: 

De PVC-mengeling heeft een verhoogde weerstand tegen ozon en UV-stralen. 
Dit garandeert een extreme zekerheid en levensduur.

Kleur:

Antraciet met transparante buitenlaag.

Volledige kits:  
• ALBA Chic Artikelcode 28 772 (pagina 5)

• ALBA Silver Artikelcode 28 711 (pagina 6)

• ALBA Royal Artikelcode 26 282 (pagina 7)

• ALBA Forever Artikelcode 11 451 (pagina 7)

Technische gegevens :
• Binnendiameter: 15 mm
• Wanddikte: 2,8 mm
• Rollengte: 25 m
• Werkdruk bij 23°C: 12 bar
• Minimale barstdruk bij 23°C : 30 bar
• Temperatuurbereik: -15°C tot +60°C



Slangenwagen ALBA Star Inox
Voor de voedingsindustrie: ideaal voor kaas- en melkfabrieken, de 

chemische industrie, medische labo's , zwembaden enz..

Roestvast staal, 

Electro-polish

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  1020 mm
(B) Totale lengte:    620 mm
(C) Totale breedte:    615 mm
(D) Middenbobijn:    220 mm
(E) Bobijnwiel:    560 mm
(F) Bobijnbreedte:    320 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele constructie volledig in roestvast staal met electro-polish coating 
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal 
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar 
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om 
• Brede, stabiele pro–elwielen in vol rubber, laten geen sporen na.
• Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan 
• Zonder slang, voorgemonteerd in karton

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 17,6 kg
• Artikelcode: 26 697

Slangenwagen ALBA Star Pro Serie II 
Voor een dagelijks gebruik en met een grote slangcapaciteit

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  1017 mm
(B) Totale lengte:    607 mm
(C) Totale breedte:    610 mm
(D) Middenbobijn:    228 mm
(E) Bobijnwiel:    555 mm
(F) Bobijnbreedte:    296mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž" en drukbestendig
• Stabiele constructie volledig in staal, betere anti-corrosie bescherming dank zij de warmverzinking 

met een zeer lange levensduur
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal met een groot robust handvat
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen, met haspelblokering
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar 
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om, met slangklembeugel  
• Brede onderhoudsvrije en soepel rijdende schuimbanden op stalen velgen
• Glijdt niet weg dankzij de anti-slip bescherming onderaan 
• Eenvoudige montage: demonteerbare hendel voor praktische opberging
• Zonder slang, voorgemonteerd in karton

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 15 kg
• Artikelcode: 11 466
 Warmverzinkt

9ALBA - Krapf AGSlangenwagens - industrie 

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•



10 ALBA - Krapf AG Slangenwagens - industrie 

Slangenwagen ALBA Profi
Voor intensief industrieel gebruik  Uiterst robust 

model

Slangenwagen ALBA  Super Profi
Ideaal voor permanent, intensief industrieel gebruik  

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte:  1065 mm
(B) Totale lengte:    780 mm
(C) Totale breedte:    725 mm
(D) Middenbobijn:    230 mm
(E) Bobijnwiel:    600 mm
(F) Bobijnbreedte:   375 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van 1 "  en drukbestendig
• Uiterst robuste constructie volledig in warmverzinkt staal, anti-corrosie bescherming met 

lange levensduur 
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal 
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar 
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om 
• Grote stabiele luchtbanden op stalen velgen
• Met haspelblokering
• Frame met anti-slip en vloerbeschermingspootjes

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Swivelkoppeling 1" 

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 28 kg
• Artikelcode: 11 430

A

B C

E

F

D

(A) Totale hoogte  1065 mm
(B) Totale lengte:   780 mm
(C) Totale breedte:    820 mm
(D) Middenbobijn:    230 mm
(E) Bobijnwiel:    600 mm
(F) Bobijnbreedte:    480 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van 1 " en drukbestendig 
• Uiterst robuste constructie volledig in warmverzinkt staal, anti-corrosie bescherming met 

lange levensduur 
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal 
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Aangename transporthoogte : lange praktische hendel en goed hanteerbaar 
• Verhoogde stabiliteit, valt niet om 
• Grote stabiele luchtbanden op stalen velgen
• Met haspelblokering
• Frame met anti-slip en vloerbeschermingspootjes

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Swivelkoppeling 1" 

• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 30 kg
• Artikelcode: 11 433



Algemeen overzicht van de mogelijke slanglengten

ALBA sinds 1907 een 
betrouwbare partner

11ALBA - Krapf AGMogelijke slanglengte 

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•

*Speciale " AQUA " slangenwagens zijn ook leverbaar in uitvoeringen speci–ek voor drinkwatergebruik.

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

PICCOLO Serie II •
TOPOLINO Serie II •
CHIC •
IRON MAN •
SILVER* •
ROYAL* •
FOREVER •
STAR S. II / STAR Inox* •

PROFI •
SUPER PROFI •
STATUS Serie II/Inox* •
MIDI /MIDI Inox
BIG

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160



12 ALBA - Krapf AG Hapels voor muurbevestiging

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

(A) Totale hoogte:  455 mm
(B) Totale lengte:  525 mm
(C) Totale breedte:  525 mm
(D) Binnenbobijn:  225 mm
(E) Bobijnwiel:  455 mm
(F) Bobijnbreedte:  255 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn met 90° bocht aansluiting die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van ž"  en drukbestendig 
• Zwenkbaar voor een optimale gebruikspositie
• Model 1: Stabiele constructie volledig uit staal, galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Model 2: Stabiele constructie volledig in roestvast staal met electro-polish afwerking 
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal 
• Swivelkoppeling met kogellager voor gemakkelijk op- en afrollen
• Zonder slang, voorgemonteerd in karton
• Werkdruk 25 bars
• Gewicht: 10,3 kg
• Artikelcode: 11 428 Verzinkt staal
• Artikelcode: 11 436 Roestvast staal

Muurhaspel ALBA Status Serie II
Voor regelmatig en veeleisend gebruik 

Verzinkt of roestvast 

staal met electro-polish

1

2

Slanghaspel ALBA Piccolo Serie II
 Ideaal voor op het balkon, het terras of in de kleine privétuinen Terras- 

model

µ 13 mm (š")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

(A) Totale hoogte:  448 mm
(B) Totale lengte:  405 mm
(C) Totale breedte:  443 mm
(D) Middenbobijn:  150 mm
(E) Bobijnwiel:  320 mm
(F) Bobijnbreedte:  206.5 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Bobijn die de slang zonder torsievervorming oprolt
• Constante waterdoorvoer van š"  en drukbestendig 
• Stabiele vormgeving, milieuvriendelijke galvanisatie zonder toevoeging van chrome 6
• Slanghaspel te gebruiken met muurbevestiging of als grondmodel
• Dubbele verbinding, bobijn en zwengel in staal 
• Eenvoudige muurbevestiging d.m.v. afzonderlijke basis, haspel kan na gebruik gemakkelijk 

opgehangen worden 
• Bijbehorende muurbevestigingsset
• Klein en plaatsbesparend, maar robust zoals de "grote" uitvoeringen
• Zonder slang, voorgemonteerd in karton

• Werkdruk 12 bars
• Gewicht: 4 kg
• Artikelcode: 28 780

C

F

D EA

B
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Slangzadel voor muurbevestiging ALBA Midi 

Polyvalent gebruik in alle sektoren 

Afmetingen
Hoogte: 130 mm
Breedte:  220 mm
Diepte: 170 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Robuste stabiele vormgeving
• Lichtgewicht
• Voor het torsievrij opbergen van slangen
• Slanglengte: gemonteerd op hoogte van ongeveer 1,5 m: 

1/2" (13mm) = 160m, 5/8" (16mm) = 120m, 
 3/4" (19mm) = 90m, 1" (25mm) = 50m
• Gewicht: 1 kg
• Artikelcode: 11 365

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Materiaal
• Sterke constructie, volledig uit staal, UV-bestendig en milieuvriendelijke galvanisatie 

zonder toevoeging van chrome 6

Slangzadel voor muurbevestiging ALBA Midi Inox
 Gebruik in de voedingsindustrie

Afmetingen 
Hoogte: 130 mm
Breedte:  220 mm
Diepte: 170 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Robuste stabiele vormgeving
• Lichtgewicht
• Voor het torsievrij opbergen van slangen
• Slanglengte: gemonteerd op hoogte van ongeveer 1,5 m: 

1/2" (13mm) = 160m, 5/8" (16mm) = 120m, 
 3/4" (19mm) = 90m, 1" 25mm) = 50m
• Gewicht: 0,9 kg
• Artikelcode: 13 077

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Materiaal
• Volledig uit roestvast staal

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

•



14 ALBA - Krapf AG Slangzadels voor muurbevestiging

Slangzadel voor muurbevestiging ALBA Big
 Polyvalent gebruik in alle sektoren 

Afmetingen
Hoogte:   65 mm
Breedte:  310 mm
Diepte: 170 mm

Technische gegevens / omschrijving
• Extra sterke uitvoering
• Robuste stabiele vormgeving
• Voor het torsievrij opbergen van slangen
• Slanglengte: gemonteerd op hoogte van ongeveer 1,5 m: 

1/2" (13mm) = 100m, 5/8" (16mm) = 80m, 3/4" (19mm) = 45m, 
1" (25mm) = 25m

• Gewicht: 1,4 kg
• Artikelcode: 11 369

Materiaal
• Volledig uit staal met een anti-corrosiebescherming d.m.v. warmgalvanisatie met een lange 

levensduur  

Slanghouder dicht bij de kraan
Polyvalent gebruik in alle sektoren

Afmetingen
Hoogte: 300 mm
Breedte:    80 mm
Diepte: 100 mm

Materiaal
• De slanghouder Alba BoY is leverbaar in VERZINKTE of GEKLEURDE uitvoering 

(rood of groen — 2 lagen poederlak)

bOy

Technische gegevens / omschrijving
• Simpel, maar praktisch
• Modern design
• Levendige kleuren
• Eenvoudig zonder montage
• Probleemoplossing in een handomdraai
• De slang blijft steeds dicht bij de kraan
• Hoge capaciteit : tot 40 m tuinslang
• Gewicht: 0,666 kg

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Mogelijke slanglengte in m Aansluiting

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
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Mogelijke slanglengte in m Aansluiting
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 14 Het ALBA assortiment volledig in staal
 Voor elke tuinkarwei, het gepaste kwaliteitsgereedschap

Slangenwagens Steelgereedschap voor het 
tuinieren

Raamhaken voor bloembakken 
en - potten

Voet voor kerstbomen

Houders voor vuilniszakken en 
vuilnisbakken

Speciaal gereedschap voor 
bouw en bosbeheer

Metalen zaagbok

Een uitgekiend, robust 

assortiment volledig in 

staal

Algemeen overzicht van het assortiment

Fietsrekken
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