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Reinigingspistolen voor lansmontage, nozzles & lansen 

 

 
 

Reinigingspistolen met een uitgang van een  ½" 
BSP buitendraad voor het monteren van 
lansen. Dit maakt het mogelijk om verschillende 
soorten lansen te monteren met een vaste 
sproeier voor een consistent spuitpatroon.  
 
Zo'n pistool met een bevestigde lans maakt het 
makkelijker om plaatsen die anders moeilijk te 
bereiken zijn, te reinigen.  
Door zijn grote boring is dit pistool ideaal voor 
schuimtoepassingen. 
 
Dit type pistool is verkrijgbaar in vier 
uitvoeringen: messing, verchroomd messing, 
RVS (AISI 316) en kunststof (glasvezelversterkt 
PA66). 
 
 

 Article no. Omschrijving 
 

 
 

KLML002-B 
Messing reinigingspistool voor lansmontage met ½” 
BSP bu.dr. uitgang 

 

 
 

AKCL002-B 
Messing verchroomd reinigingspistool voor 
lansmontage met ½” BSP bu.dr. uitgang 

 

 
 

AKRL002-B 
RVS (316) reinigingspistool voor lansmontage met 
½” BSP bu.dr. uitgang 

 

 
 

 

AKNL002-B 
Kunststof (glasvezelversterkte PA66) 
reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP 
bu.dr. uitgang 

 

http://www.akbo.nl/
http://www.akbo.nl/


 

WWW.AKBO.NL   info@akbo.nl 

 

Het monteren van een lans op deze reinigingspistolen kan op drie verschillende manieren: 
 

 
 

  

  

Vaste aansluiting  

 

Met een vaste aansluiting wordt de lans direct op het 
pistool geschroefd. 

  

Snelkoppeling aansluiting  

 

Om een lans op het reinigingspistool te monteren kunt 
u een snelkoppeling met of zonder protectie 
toepassen. Deze pistolen kunnen met gemonteerde 
snelkoppelingen en voorzien van een protectie worden 
geleverd onder de volgende artikelnummers. 

 
Article no.  Materiaal  

KLMLCP2-B  Messing 
AKCLCP2-B  Messing verchroomd 
AKRLCP2-B  RVS 316 
AKNLCP2-B  PA66 (plastic) 
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Nu kunnen verschillende soorten 
lansen gemakkelijk worden 
uitgewisseld. Op de volgende pagina's 
worden verschillende mogelijke lansen 
getoond. 

 

 
Technische gegevens: 
 
 

- Max. druk: 24 bar  (AKNLCP2-B: 12 bar) 
- Maximale temperatuur: 95 ºC  (AKNLCP2-B:  50 °C) 
- Grotere boring voor betere schuimkwaliteit 
- Aansluiting ½” BSP binnendraad 
- Automatische uitschakeling 
- Gemonteerd met RVS snelkoppeling met rubberen bescherming    

 (COUPL1/2-F-B) 
- Gemakkelijk wisselen van verschillende lansen voor spoelen, desinfecteren en schuimen 
- Robuuste EPDM bescherming 
- Afdichtingen van EPDM (FDA) voor messing en verchroomd messing   (KLMLCP2-B & 

AKCLCP2-B) en PA66 (AKNLCP2-B) 
- Afdichtingen van VITON geschikt voor levensmiddelen (FDA) voor RVS   (AKRLCP2-B) 

 
 
Kan gebruikt worden voor alle schuim- en reinigingsdoeleinden waar lansen nodig zijn. 
Verschillende soorten lansen kunnen eenvoudig worden vervangen met behulp van de 
snelkoppeling. 

 
 

 
Als alternatief voor het reinigingspistool zijn er ook 2 soorten beschermde kogelkranen 
beschikbaar met een snelkoppeling. 
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Beschermde kogelkranen 

  

Article no. Omschrijving 

BALRCP1-B RVS beschermde kogelkraan met snelkoppeling met rubberen bescherming x 1/2" bi.dr. 

BALRCP1-NB RVS beschermde kogelkraan met snelkoppeling met nylon bescherming x 1/2" bi.dr. 

 
Article no. Omschrijving 

BARRCP2-B RVS mechanisch beveiligde kogelkraan met snelkoppeling x 1/2" bi.dr. 
 

Schuimlans voor vaste aansluiting 

 
Article no. Omschrijving 

LANCM22-F 
LANCM50-F 

RVS schuimlans 22cm 2x ½” bi.dr. 
RVS schuimlans 50cm 2x ½” bi.dr. 

 
Article no. Omschrijving 

LANCM22-N 
LANCM50-N 

RVS schuimlans 22cm ½” bi.dr. x schuimnozzle 
RVS schuimlans 50cm ½” bi.dr. x schuimnozzle 

 
Article no. Omschrijving 

LANCM22-N-NW 
LANCM50-N-NW 

RVS schuimlans 22cm ½” bi.dr. x schuimnozzle met protectie 
RVS schuimlans 50cm ½” bi.dr. x schuimnozzle met protectie 

 

Schuimlans voor snelkoppeling aansluiting 

 
Article no. Omschrijving 

LANFA02 Schuimlans met adapter 

 

Article no. Omschrijving 

ADAFN1/2-NR-NW Adapter met schuimnozzle en protectie 

 
Article no. Omschrijving 

LANCM22-A 
LANCM50-A 
LANCM60-A 

RVS schuimlans 22cm ½” bi.dr. x adapter 
RVS schuimlans 50cm ½” bi.dr. x adapter 
RVS schuimlans 60cm ½” bi.dr. x adapter 
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Article no. Omschrijving 

LANCM22-NA 
LANCM50-NA 
LANCM60-NA 

RVS schuimlans 22cm adapter x schuimnozzle 
RVS schuimlans 50cm adapter x schuimnozzle 
RVS schuimlans 60cm adapter x schuimnozzle 

 
Article no. Omschrijving 

LANCM22-NA-NW 
LANCM50-NA-NW 
LANCM60-NA-NW 

RVS schuimlans 22cm adapter x schuimnozzle met protectie 
RVS schuimlans 50cm adapter x schuimnozzle met protectie 
RVS schuimlans 60cm adapter x schuimnozzle met protectie 

 

Spoel-/desinfectielansen voor snelkoppeling aansluiting 

 
Article no. Omschrijving 

ADASN1/4-2530B Adapter (kort) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming** 

*Er zijn verschillende versies nozzles beschikbaar (zie nozzle-tabel). 

 
Article no. Omschrijving 

ADAPN1/4-2530B Adapter (lang) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming** 

**Deze beschermingen zijn beschikbaar in de volgende kleuren: blauw (B), rood (R), geel (Y), groen (G), zwart (BL) 
 

Spoellans voor vaste aansluiting of aansluiting met snelkoppeling 

Materiaal  
Connectie 
Max. druk 
Max. temperatuur 

AISI 304  
¼” BSP bu.dr. 
400 bar 
150 ºC 

 

Article no. Omschrijving 

LACX02 Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

LACX06 Lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

LACX09 Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

LACX12 Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

 

Article no. Omschrijving 

LABX02 Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 

LABX05 Lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 

LABX07 Lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 

LABX09 Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 

LABX12 Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 

 
Article no. Omschrijving 

LACB05 Geïsoleerde (blauwe) lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

http://www.akbo.nl/
http://www.akbo.nl/


 

WWW.AKBO.NL   info@akbo.nl 

 

 
Article no. Omschrijving 

LACP07 Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

LACP09 Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

LACP12 Geïsoleerde (zwarte) lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

 
Article no. Omschrijving 

LABP07 Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 

LABP09 Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15º knik 
 

Deze lansen kunnen op volgende manier worden samengesteld: 

 
Zo krijgt bijvoorbeeld een geïsoleerde lans van 50 cm met snelkoppeling en nozzle 2560* met blauwe 
EPDM-bescherming de artikelcode:  LACX05ASPB2560 
 (* Geef aan welk type nozzle nodig is) 
 

Lanshouder voor schuimlansen en spoellansen 

 
Article no. Omschrijving 

REKBEN4 RVS lanshouder voor 4 lansen 
 

RVS Nozzle protectie 

 

 

RVS Nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x adapter voor snelkoppeling. 
De nozzle is niet inbegrepen. Door de snelkoppeling kan deze direct worden 
aangesloten op het pistool. Samen met een complete lans heeft u een 
veelzijdige combinatie voor allerlei schoonmaak activiteiten.   

RVS Nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x 1/4" binnendraad. Deze 
RVS nozzle bescherming kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een 
RVS spoellans uit de LACX, LABX, LACB of LACP-serie. De Nozzle is niet 
inbegrepen. 

NOPROT1/4-RVS 

NOPROT1/4-RA 
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Nozzles 

 

Er zijn nozzles in verschillende capaciteitsgroottes (l/min) en sproeivormen. Standaard monteren wij op 
onze spoellansen een nozzle met een sproeihoek van 25º en een capaciteit van 30 l/min. Maar ook 
andere uitvoeringen zijn leverbaar. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende nozzles 
vermeld. 

 

 

 

Om de juiste nozzle te kiezen zijn de volgende gegevens belangrijk: 
- Welk type straal moet het zijn (volle straal of platte straal) 
- Wat is de werkdruk 
- Wat is de gewenste capaciteit in liters per minuut 
In de onderstaande tabel vindt u uw nozzle. 

 
 

Nozzle protecties 

Materiaal  
Montage 

:      Kunststof volgens EU-verordening 1935/2004/EG 
:      Tussen nozzle en lans 

                            
Article no. Omschrijving 

NOPRON1/4-B Nylon nozzle protectie 1/4", blauw (NB) 

NOPRON1/4-R Nylon nozzle protectie 1/4", rood (NR) 

NOPRON1/4-Y Nylon nozzle protectie 1/4", geel (NY) 

NOPRON1/4-G Nylon nozzle protectie 1/4", groen (NG) 

NOPRON1/4-BL Nylon nozzle protectie 1/4", zwart (NZ) 

NOPRON1/4-W Nylon nozzle protectie 1/4", wit (NW) 

NOPRON1/4-GR Nylon nozzle protectie 1/4", grijs (NGR) 
 

Materiaal  
Montage 

:      EPDM rubber 
:      Over de nozzle gedrukt 

                                       
Article no. Omschrijving 

NOPROT1/4-B Rubber nozzle protectie 1/4" blauw (PB) 

NOPROT1/4-R Rubber nozzle protectie 1/4" rood (PR) 

NOPROT1/4-Y Rubber nozzle protectie 1/4" geel (PY) 

NOPROT1/4-G Rubber nozzle protectie 1/4" groen (PG) 

NOPROT1/4-BL Rubber nozzle protectie 1/4" zwart (PZ) 
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