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Lansen
Schuimlans voor vaste aansluiting 

Artikelnummer Omschrijving 
LANCM22-F 
LANCM50-F 

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

Artikelnummer Omschrijving 
LANCM22-N 
LANCM50-N 

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

Artikelnummer 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 

Artikelnummer Omschrijving 
LANFA02 Schuimlans met adapter 

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

Artikelnummer 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 

Artikelnummer 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 

Artikelnummer 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 
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Spoel-/desinfectielansen voor snelkoppeling aansluiting 

Artikelnummer Omschrijving 

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

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

Artikelnummer 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. temp. 

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

Artikelnummer 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. 

Artikelnummer 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 

Artikelnummer Omschrijving 

LACB05 Geïsoleerde (blauwe) lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 
LACB06 Geïsoleerde (blauwe) lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. 

Artikelnummer 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. 

Artikelnummer 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 
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Deze lansen kunnen op de volgende manier worden samengesteld: 

 
Zo krijgt bijvoorbeeld een lans van 60 cm met snelkoppeling en nozzle 2560* met blauwe EPDM-
bescherming de artikelcode:  LACX06ASPB2560 
 (* Geef aan welk type nozzle nodig is) 
 

 

Lanshouder voor schuimlansen en spoellansen 
 

Artikelnummer Omschrijving 

REKBEN4 RVS lanshouder voor 4 lansen L x B: 21,7 x 4 cm 
 

 
 

RVS Nozzle protectie 
 

  

 
 

RVS nozzle bescherming met 1/4" binnendraad 
x adapter voor snelkoppeling. (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 
schoonmaakactiviteiten.   

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 met verschillende capaciteiten (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 (punt straal of platte straal)? 
- Wat is de werkdruk in bar? 
- Wat is de gewenste capaciteit in liters per minuut? 
In de onderstaande tabel vindt u de juiste nozzle. 

Nozzle protecties 
Materiaal : Kunststof volgens EU-verordening 1935/2004/EG 
Montage  : Tussen nozzle en lans 

Artikelnummer 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 :  EPDM rubber 
Montage  :  Over de nozzle gedrukt 

Artikelnummer 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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Voorbeelden van samengestelde lansen 
Zowel te gebruiken met de beschermde kogelkranen als met reinigingspistolen met snelkoppeling. 

 

 

   

ADAPN1/2-F NOZ50200 # 
(50º sproeihoek; 200 

l/min bij 20 bar) 

NORPON1/2-W ADAFN1/2-NR-NW 

 

 

 

 

 

ADAPN1/4-F-S 
(korte uitvoering) 

NOZ2530 * 
(25º sproeihoek; 30 

l/min bij 20 bar) 

NOPROT1/4-B ** ADASN1/4-2530B 

 

 

 

 

 

ADAPN1/4-F 
(lange uitvoering) 

NOPRON1/4-R 
*** 

NOZ4015 * 
(40º sproeihoek; 15 l/min 

bij 20 bar) 

ADAPN1/4-4015NR 

 

 

 

 

 

LANCM22-A (22cm) 
LANCM50-A (50cm) 
LANCM60-A (60cm) 

NOZ50200 # 
(50º sproeihoek; 200 

l/min bij 20 bar) 

NOPRON1/2-W LANCM22-NA-NW (22cm) 
LANCM50-NA-NW (50cm) 
LANCM60-NA-NW (60cm) 

 

 

 

 

 

          LACX02AS (25cm) 
          LACX06AS (60cm) 
          LACX09AS (90cm) 
          LACX12AS (120cm) 

NOZ1530 * 
 (15º sproeihoek; 30 

l/min bij 20 bar) 

NOPROT1/4-G ** LACX02ASPG1530 (25cm) 
LACX06ASPG1530 (60cm) 
LACX09ASPG1530 (90cm) 
LACX12ASPG1530 (120cm) 

 
 

 

 

 

          LACP07 (70cm) 
          LACP09 (90cm) 
          LACP12 (120cm) 

NOPRON1/4-BL ***  NOZ0030 * 
(0º sproeihoek; 30 l/min  

bij 20 bar) 

LACP07ASNZ0030 (70cm) 
LACP09ASNZ0030 (90cm) 
LACP12ASNZ0030 (120cm) 

 

 
 

 
 
 
 

LACX02A (25cm) 
LACX06A (60cm) 
LACX09A (90cm) 

  LACX12A (120cm) 

 

 
 
 

NOPROT1/4-RVS 

 
 
 

NOZ2530 * 
(25º sproeihoek; 30 l/min 

bij 20 bar) 

                
 
 
 
 
 
LACX02ARR1530 (25cm) 
LACX06ARR1530 (60cm) 
LACX09ARR1530 (90cm) 
LACX12ARR1530 (120cm) 

   

* RVS nozzle met ¼“ bu.dr. (zie pagina Nozzles) 

** EPDM bescherming voor ¼” nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties) 

*** Nylon bescherming voor ¼” nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties) 

#  Schuimnozzle ½” bu.dr. 
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