
No. E18/ANTECHNOLOGY FOR FLUIDYNAMICS

WARNING 
TAPE REEL 

Made in Italy

CATALOG AFZETLINT
HASPEL

KATALOG      



P/N Tape color Length Weight
42800/010  White - Red 16 m 5,7 kg
42800/020 Yellow - Black 16 m 5,7 kg

P/N Tape color Length Weight
42840/010  White - Red 16 m 6,1 kg
42840/020 Yellow - Black 16 m 6,1 kg

Overall dimensions of the
delimitation tape Width Thickness Length

40 mm 1,5 mm 16 m

Overall dimensions of the
delimitation tape Width Thickness Length

40 mm 1,5 mm 16 m

P/N Type of
cable

Cable
length

0E1064P 1 x 6 - PUR 14,5 m
0E1064PF 1 x 6 - PUR 14,5 m

P/N Type of
cable

Cable
length

0E735131.60141 1 x 6 - PUR 14,5 m
0E735131.60261 1 x 6 - PUR 26 m

Related products

P/N 260/03
Bayonet bracket, lets 
you easily move the tape 
reel within the various 
workstations.

Examples of warning tape reel 
with accessoriesAccessory

The versions listed below come with clutch so that tape rewinding can be 
performed at a controlled speed. They are marked by the SPEED CONTROL 
dataplate.

SPEED CONTROL

7

> Automatische lintgeleiding uit roestvrij staal AISI304, dus ook geschikt in potentieel corrosieve omgevingen.
> Langdurige veerbelastingstests garanderen een lange levensduur en efficientie.
> Een snelheidsregulerende oprolrem is als extra verkrijgbaar.
> Een karabijnhaak uit aluminium is standaard aan het gekozen lint.
> Wit-rode en zwart-gele linten naar wens verkrijgbaar.
> De sperpal is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud of als de toepassing een vrije loop verlangt.
> Slagvaste behuizing uit technopolymer.
> Tot 90° naar beide zijden draaibare bevestigingsbeugel mt 2 slobgaten voor een eenvoudige en veilige montage.
> De beugel kan met een schroef worden vastgezet, waardoor de oproller gefixeerd wordt.

De bajonethouder zorgt 
ervoor, dat men de 
afzetlint-haspel 
gemakkelijk van de ene 
naar de andere plaats 
kan bewegen.  

breedte dikte lengte

Oprolrem

Lint  kleur lengte gewicht

De navolgende versie´s worden met een oprolrem geleverd, 
zodat het lint met een gecontroleerde snelheid opgerold 
wordt. Deze zijn met een typeplaatje SPEED CONTROL 
voorzien.

Maten van het afzetlint

geel - zwart 

wit - rood

Weiß - Rot
Gelb - Schwarz

Afbeeldingen van afzetlint-haspel met toebehorenToebehoren

Voordelen

Code 260/30

Code. 

breedte dikte lengte

Lint  kleur lengte gewicht

Maten van het afzetlint

Code. 


