Transportsystemen

Kastwagen W 105 N voor wasgoedtransport

Verende bodemwagen W 161 voor ergonomisch werken

110

Transportwagen W 171 voor afvaltransport

Transportsystemen

Kastwagen W 105 N voor materiaaltransport
en -opslag

Kastwagen W 105 N voor linnengoedbevoorrading

Kastwagen W 105 N voor functiegebieden

Interne bevoorrading door kastwagen W 105 N
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Transportsystemen/Kastwagens

Topkwaliteit is altijd een kwestie van details.
Het multifunctionele talent voor een beschermde,
veilige en hygiënische opslag en rationeel vervoer van
linnengoed, medicijnen evenals ver- en gebruiksgoederen.
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Ziekenhuizen, klinieken, wasserijen, industrie,
horeca en overheidsinstanties behoren hier tot de
gebruikersgroepen.

Transportsystemen/Kastwagens

Perfect uitgerust voor zwaar dagelijks gebruik.
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Kastwagen W 105 N
1 Wagendak. De stootrand aan de voorzijde is standaard, aan de achterzijde tegen meerprijs en daardoor geschikt voor het
transport per vrachtwagen. 2 Rondom lopende deurafdichting. Tussen romp en deurvleugels, geschikt voor wasinstallaties
en stofwerend. 3 Duwbeugel. Van ergonomisch gevormd aluminium (daarna gespoten). 4 Deurvergrendeling Ergonomisch
gevormd en verzegelbaar, soepel lopende hefboomsluiting met sluitfunctie boven en onder waarborgt betrouwbaar sluiten,
geschikt voor transport per vrachtwagen. 5 Stootrand. Slijtvast, tegen desinfectiemiddelen bestendig ingeperst kunststof
stootrubber, gemakkelijk te vervangen. 6 Onderstel. 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, lichtlopend, met rubber
banden, "streeploos", met rollagers, afdekkappen, rem optioneel. 7 Deuren. 2 parallel naar de korte zijden 270° open te
klappen deurvleugels, vastzetten van de open deuren door magneetklemmen.
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Functionele kastwagen voor schoon linnengoed,
vuile was en veel andere goederen.

Universele kastwagen W 105 N
u Kastwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium,
geschikt voor veelzijdig gebruik.
u Glad oppervlak aan de binnenzijde, geen gebieden die
ongewassen blijven.
u Standaard met vast gemonteerde tussenbodem
(uitgezonderd 41861 en 46862).
u Optioneel met individueel interieur.
u Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium
proﬁel aan de zijde van de zwenkwielen.

u Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
∅ 200 mm, lichtlopend, met rubberbanden, "streeploos",
met afdekkappen.
u Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale
onderstelwielen ook geschikt voor containerwasinstallaties.

Binnenlengte, ca. mm

1.120

1.120

1.250

790

790

1.120

Binnenbreedte, ca. mm

550

550

620

550

550

550

1.250
620

Binnenhoogte, ca. mm

1.415

1.030

1.415

1.415

1.030

1.415

1.415
1.390

Buitenlengte, ca. mm

1.260

1.260

1.390

930

930

1.260

Buitenbreedte, ca. mm

630

630

700

630

630

630

700

Buitenhoogte, ca. mm

1.735

1.355

1.740

1.740

1.355

1.735

1.740
1.090

Inhoud, ca. l

870

630

1.090

610

445

870

Gewicht, ca. kg

72,0

65,0

84,0

66,0

56,0

64,0

76,0

41850

41851

41852

41854

41858

41861

41862

Bestelnr.
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Steriel, schoon of gebruikt: de ergonomische
transportwagens voor linnengoed.

Wasgoedkastwagen W 105 N

Opslagkastwagen W 105 N

u Aluminium kastwagen, geanodiseerd, voor vervoer
van linnengoed.
u Glad oppervlak aan de binnenzijde, geen gebieden die
ongewassen blijven.
u 2 tussenbodems, onderste bodem kan naar voren,
bovenste naar achter worden geklapt.
u Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium
proﬁel aan de zijde van de zwenkwielen.
u Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
∅ 200 mm, lichtlopend, met rubber banden,
"streeploos", met afdekkappen.
u Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale
onderstelwielen ook geschikt voor containerwasinstallaties.

u Kastwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium,
geschikt voor veelzijdig gebruik.
u 1/3 met inbouwframe voor het opnemen van ZARGES
ISO-norm-modules, inschuifbreedte 400 mm.
u 2/3 met 2 vast gemonteerde legplanken.
u Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium
proﬁel aan de zijde van de zwenkwielen.
u Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
∅ 160 mm, lichtlopend, met rubber banden,
"streeploos", met afdekkappen.
u Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale
onderstelwielen ook geschikt voor containerwasinstallaties.

Binnenlengte, ca. mm

Bestelnr.
379452

Binnenafmetingen,
L × B × H, ca. mm

Buitenafmetingen,
L × B × H, ca. mm

Gewicht,
ca. kg

Inhoud,
l

1.120 × 550 × 1.415

1.260 × 630 × 1.735

72,0

870

1.363

Binnenbreedte, ca. mm

620

Binnenhoogte, ca. mm

1.253

Buitenlengte, ca. mm

1.501

Buitenbreedte, ca. mm

700

Buitenhoogte, ca. mm

1.571

Gewicht, ca. kg

91,5

Aantal inschuifniveaus
Bestelnr.

16
379451
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Op het systeem afgestemd onderdeel van het modulaire systeem
van ZARGES voor efficiënte logistieke processen.

Modulaire kastwagen W 105 N
u Kastwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium,
geschikt voor veelzijdig gebruik.
u Inbouwframe voor het opnemen van ZARGES
ISO-norm-modules.
u Inschuifrails vast, met ABS-geleiders voor een vlotte
geleiding van de modules.
u Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium
proﬁel aan de zijde van de zwenkwielen.

u Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
∅ 160 mm, lichtlopend, met rubber banden, "streeploos",
met afdekkappen.
u Zwenkwielen met rem.
u Bij gebruik van dienovereenkomstige speciale
onderstelwielen ook geschikt voor containerwasinstallaties.

Binnenlengte, ca. mm

477

920

1.363

920

Binnenbreedte, ca. mm

620

620

620

620

Binnenhoogte, ca. mm

1.253

1.253

1.253

1.253

Buitenlengte, ca. mm

615

1.060

1.505

1.060

Buitenbreedte, ca. mm

700

700

700

700

Buitenhoogte, ca. mm

1.540

1.530

1.530

1.530

Inhoud, ca. l

370

710

1.055

710

Gewicht, ca. kg

45,0

67,0

78,0

62,0

Aantal inschuifniveaus
Bestelnr.
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1×8

2 × 16

3×8

2×8

41869

41870

41871

41872

Transportsystemen/Kastwagens

Eenvoudig betrouwbaar en hygiënisch transporteren en opslaan.

Modulaire kastwagen W 105 N met rolluik

Modulaire kastwagen W 105 N met dragerwand

Ruimtebesparend openen door rolluik.
Afsluitbaar met digitaal slot.
Inschuifbreedte 600 mm.
Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES
ISO-modules, rustend op dragerwand.
u Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium
proﬁel aan de zijde van de zwenkwielen.
u Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
∅ 160 mm, lichtlopend, met rubberbanden, "streeploos",
met afdekkappen.
u Zwenkwielen met rem.

u Aluminium kastwagen voor modulaire bevoorrading.
u Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES
ISO-modules, rustend op dragerwand.
u Ergonomische duwbeugel van geanodiseerd aluminium
proﬁel aan de zijde van de zwenkwielen.
u Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
∅ 160 mm, lichtlopend, met rubberbanden, "streeploos",
met afdekkappen.
u Zwenkwielen met rem.

u
u
u
u

Binnenlengte, ca. mm

699

1.368

Binnenlengte, ca. mm

477

Binnenbreedte, ca. mm

520

520

Binnenbreedte, ca. mm

620

920
620

Binnenhoogte, ca. mm

1.379

1.379

Binnenhoogte, ca. mm

1.253

1.253

Buitenlengte, ca. mm

837

1.506

Buitenlengte, ca. mm

616

1.060

Buitenbreedte, ca. mm

600

600

Buitenbreedte, ca. mm

700

700

Buitenhoogte, ca. mm

1.655

1.655

Buitenhoogte, ca. mm

1.540

1.530

Gewicht, ca. kg

58,0

84,0

Gewicht, ca. kg

58,0

83,0

Aantal inschuifniveaus

1 × 23

2 × 23

Aantal inschuifniveaus

1 × 24

2 × 24

378948

373791

379454

379453

Bestelnr.

Bestelnr.
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Transportsystemen/Kastwagens interieur

Voor elke situatie: individuele interieurs.

Legplanken vast gemonteerd

Inschuifniveaus voor ZARGES ISO-norm-modules

Voor universele toepassingen.

ABS-geleiders zorgen voor een soepele geleiding
van de modules.

Legplanken neerklapbaar

Legplanken in hoogte verstelbaar met behulp van rasterrails

Betrouwbaar en ergonomisch werken, geschikt voor het
transport van schoon linnengoed en vuile was evenals
afval in zakken.

Geschikt voor verschillende verpakkingsmaten.

Legplanken uitneembaar
Bodems kunnen variabel gebruikt en apart
gereinigd worden.
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Transportsystemen/Kastwagens accessoires

Accessoires en individualisering.

Markering in kleur

Dakstootrand en hoekversterking

Montage van slot

Voor individualisering.

Voor bescherming van de romp tijdens
transport per vrachtwagen.

Gelijk en ongelijk sluitend voor een
veilig transport.

Dissel en koppeling om in treinformatie
te rijden

Etiketvensters in verschillende
afmetingen

Speciale wielen

Voor bedrijfsintern transport
(van max. 5 wagens).

Eenvoudige houder voor uitneembare
teksten.

RVS wielen met richtingsvergrendeling,
centrale stop en algehele rem, voor
diverse toepassingen.

Tekstbord

Verzegeling

Dakreling

Voor het eenvoudig aanbrengen van
tekst direct op de wagen, zelfklevend
en opnieuw beschrijfbaar.

Voor het verzegelen van de kast of
bak om openen door onbevoegden
te voorkomen.

Om goederen op het wagendak vast
te zetten.
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