Productinformatie

RVS normwagens

Algemene informatie
• Normwagens worden breed toegepast in
de voedingsindustrie. De geheel
roestvaststalen wagens zijn inzetbaar
voor ergonomisch en hygiënisch
transport van uw product.
• Voor het heffen en kiepen van de
normwagens maken wij hef en kiep systemen geheel voor u op maat.
• Voor het hygiënisch en ergonomisch
reinigen van de normwagens leveren wij
normwagenwasmachines.

Uw voordelen
• Ergonomisch en hygiënisch
transport van uw product.

Opties
• Normwagen 200 of 300 ltr.
• Deksel van RVS of kunststof.

• Degelijke uitvoering (afgelaste
bovenrand, versterkte bodem van
3 mm).

• Uw logo geëtst.
• Reinigingsbeugel.

• Voor eenvoudig legen is standaard
een schenktuit aangebracht.
• De normwagen is op vele plaatsen
inzetbaar.

• Ergonomische duwhulp.
• Voorzien van uitloop.
• RVS - 316.

• Materiaal is geheel RVS 304.
• 4 x polyamide wiel Ø 150 mm, conform
kip - model onder de bak gemonteerd.
• Voorzien van hefgrepen voor handling in
hefuitrusting.
• Conform DIN 9797.
• Tarra 200 ltr. ± 40 kg.
300 ltr. ± 50 kg.
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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk
de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Productinformatie

RVS normwagen 200 ltr.
l x b x h = 730 x 680 x 700 mm
Art. 021 - 0011
DIN 9797
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RVS normwagen 300 ltr.
l x b x h = 730 x 680 x 950 mm
Art. 021 - 0012
DIN 9797
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