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Aluminium open transportwagens
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Toepassingen
√ Onze aluminium transportwagens
zijn ontworpen om een licht en
duurzaam transport van medische
producten binnen ziekenhuizen te
kunnen realiseren.
√ Wij denken graag mee over andere
logistieke uitdagingen die met dit
type wagens opgelost kunnen
worden.

Gemak
√ Met de toevoeging van addi
tionele wieltjes in de geleiders
wordt het in- en uittrekken van
zwaar beladen modules heel
eenvoudig, zie pagina 4.
√ De duwbeugels op de hoge
wagens zijn verticaal aan
gebracht waardoor iedereen de
ideale duw- of trekhoogte heeft.

Hygiënisch
√ De wagens kunnen handmatig
gereinigd en gedesinfecteerd worden
met neutrale reinigingsmiddelen.
√ Bruikbaar voor transport van en
naar het OK/CSA complex.
√ Roestvrij materiaal door gebruik
van aluminium in het frame en de
geleiders.

Kwaliteit
√ Het lichtgewicht frame is
gemaakt van hoogwaardig
geanodiseerd aluminium.
√ De module geleiders zijn
gemaakt van een combinatie
van nylon met aluminium.
√ De wagens in deze folder zijn
voorzien van ABS modules.
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√ De 4 wielen zitten op de
uiterste hoeken van de frames.
Daardoor zijn de lichtgewicht
wagens s tabiel en wendbaar.
√ De wagens worden inclusief
modulegeleiders en vier
gemonteerde duwbeugels bij
uw zorginstelling afgeleverd.

√ Deze combinatie zorgt voor
een duurzame oplossing door
de jaren heen.
√ De open transportwagen is be
schikbaar in twee configuraties.
√ De toegepaste wielen zijn spe
ciaal ontwikkeld voor gebruik
in de gezondheidszorg.
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Overzicht assortiment
Art.nr. 203440200ALU

Heel (1/1) modulaire aluminium
open transport wagen, t.b.v. twaalf
400 x 600 mm modules
662 x 690 x 1880 mm (B x D x H)
Modulaire open transportwagen voor
12 modules. De lichtgewicht wagen is
voorzien van aluminium duwbeugels.
De wielen zijn voorzien van stoot
rubbers.
1880 mm

De indeling voor de geleiders is gemak
kelijk te veranderen. Voor deze wagen
zijn 600 mm geleiders gebruikt.
De twaalf posities aan module gelei
ders en duwbeugels zijn bij de wagen
inbegrepen.
De wagen kan ook aan slechts 1 zijde
met 2 duwbeugels of zonder duwbeu
gels geleverd worden. De breedte van
de wagen wordt dan per zijde 46 mm
smaller (Resp. 616 mm / 570 mm).

662 m
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Modules dienen separaat besteld te
worden.

mm

All to know
Transportwagens
Modulair
De ISO3394 indeling van
deze wagens is 400 mm
breed en 600 mm diep.
Aluminium frame
De opbouw van de wagen
bestaat uit aluminium frame
onderdelen. Deze zijn een
voudig te monteren.
In principe monteren
wij deze wagens voor u.
En voorzien we ze van duw
beugels, module geleiders
en gewenste modules.
Reiniging
De wagens kunnen hand
matig gereinigd worden
met neutrale reinigings
middelen.

Art.nr. 203840200ALU

Heel (2/1) modulaire aluminium open
transport wagen, t.b.v. vierentwintig
400 x 600 mm modules
1142 x 690 x 1880 mm (B x D x H)
Modulaire open transportwagen voor
24 modules. De lichtgewicht wagen is
voorzien van aluminium duwbeugels.
De wielen zijn voorzien van stoot
rubbers.
1880 mm

De indeling voor de geleiders is gemak
kelijk te veranderen. Voor deze wagen
zijn 600 mm geleiders gebruikt.

Meer weten over
CSA oplossingen
voor uw ziekenhuis?
CSA-keten
oplossingen

De vierentwintig posities aan module
geleiders en duwbeugels zijn bij de
wagen inbegrepen.
De wagen kan ook aan slechts 1 zijde
met 2 duwbeugels of zonder duwbeu
gels geleverd worden. De breedte van
de wagen wordt dan per zijde 46 mm
smaller (Resp. 1096 mm / 1050 mm).
1142 mm

690

mm

Modules dienen separaat besteld te
worden.
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CSA keten oplosingen
allmodul.nl/download
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Accessoires
Contactgegevens
All Modul

Art. nr. 410000901

Wieltje voor de geleiders
PP kunststof wieltje en POM houder
Voor gebruik in de kunststof geleiders,
zodat de modules en draadschappen
zonder wrijving in en uit kunnen rollen,
speciaal geschikt voor de zwaarder beladen
modules.
Er zijn 2 wieltjes nodig per module.

Art. nr. 210000200ALU

Aluminium afdekstickers voor de aluminium
open transportwagens
Zelfklevende stickers per 4 stuks.
Er kunnen geleiders uit de wagen worden
genomen om een indeling naar uw eigen
wensen te realiseren. De ophanging in het
frame wordt dan zichtbaar. Deze openingen
zijn met deze aluminum stickers af te
dichten. De stickers weren dan het vocht en
vuil uit de openingen.
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Meer weten over module oplossingen voor uw instelling?
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Modules en
bijbehorende
accessoires

Kijk voor een actueel overzicht van
al onze modules op de website en
download de brochures
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Versie 1 Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Thermisch reinigbare
modules

