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Bordsvagn utan handtag 2-plan

Specifikation

► Funktion
Robust vagn med två hyllplan med
ett brett användningsområde.
Är tillverkade i en mycket stabil
konstruktion för att klara oöm
behandling och stora vikter.
Hyllplanen är extra förstärkta samt
försedda med dämpmattor för att
reducera buller.

► Egenskaper/Design
Monterad rörkonstruktion i rostfritt stål med 
två förstärkta vulstade hyllplan i rostfritt stål. 
Hyllplanen är även försedda med
dämpmattor. Lättstyrd, försedd med
125 mm kullagrade länkhjul varav 2 st.
med broms.

►	 Dimension

Avstånd mellan hyllplan: 570 mm

► Kapacitet/Art.nr.
Max last 100 kg.

► Rengöring
Torkas av vid behov med
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info
Vagnen finns även med tre hyllplan.
Som tillbehör finns även avvisarlist.

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Art.nr. Art.nr. 
Avvisare

600 550 850 247-2S 247B
800 550 850 247-2M 247B1
1100 550 850 247-2L 247B2
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Bordsvagn med handtag 2-plan

Specifikation

► Funktion
Robust vagn med två hyllplan med
ett brett användningsområde.
Är tillverkade i en mycket stabil
konstruktion för att klara oöm
behandling och stora vikter.
Hyllplanen är extra förstärkta samt
försedda med dämpmattor för att
reducera buller.

► Egenskaper/Design
Monterad rörkonstruktion i rostfritt stål
med två förstärkta vulstade hyllplan i
rostfritt stål. Hyllplanen är även försedda
med dämpmattor. Lättstyrd, försedd med
125 mm kullagrade länkhjul varav 2 st.
med broms.

►	 Dimension

Höjd med handtag: 940 mm
Avstånd mellan hyllplan: 570 mm

► Kapacitet/Art.nr.
Max last 100 kg.

► Rengöring
Torkas av vid behov med
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info
Vagnen finns även med tre hyllplan.
Som tillbehör finns även avvisarlist.

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Art.nr. Art.nr. 
Avvisare

600 550 850/940 247H-2S 247B
800 550 850/940 247H-2M 247B1
1100 550 850/940 247H-2L 247B2
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Bordsvagn utan handtag 3-plan

Specifikation

► Funktion
Robust vagn med tre hyllplan med ett
brett användningsområde. Är tillverkade
i en mycket stabil konstruktion för att
klara oöm behandling och stora vikter.
Hyllplanen är extra förstärkta samt
försedda med dämpmattor för att
reducera buller.

► Egenskaper/Design
Monterad rörkonstruktion i rostfritt stål
med tre förstärkta vulstade hyllplan i
rostfritt stål. Hyllplanen är även försedda
med dämpmattor. Lättstyrd, försedd med
125 mm kullagrade länkhjul varav 2 st.
med broms.

►	 Dimension

Avstånd mellan hyllplan: 265 mm och 270 mm

► Kapacitet/Art.nr.
Max last 100 kg.

► Rengöring
Torkas av vid behov med
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info
Vagnen finns även med två hyllplan.
Som tillbehör finns även avvisarlist.

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Art.nr. Art.nr. 
Avvisare

600 550 850 247-3S 247B
800 550 850 247-3M 247B1
1100 550 850 247-3L 247B2

270 mm

265 mm
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Bordsvagn med handtag 3-plan

Specifikation

► Funktion
Robust vagn med tre hyllplan med ett
brett användningsområde. Är tillverkade
i en mycket stabil konstruktion för att
klara oöm behandling och stora vikter.
Hyllplanen är extra förstärkta samt
försedda med dämpmattor för att
reducera buller.

► Egenskaper/Design
Monterad rörkonstruktion i rostfritt stål
med tre förstärkta vulstade hyllplan i
rostfritt stål. Hyllplanen är även försedda
med dämpmattor. Lättstyrd, försedd med
125 mm kullagrade länkhjul varav 2 st.
med broms.

►	 Dimension

Höjd med handtag: 940 mm
Avstånd mellan hyllplan: 265 mm och 270 mm

► Kapacitet/Art.nr.
Max last 100 kg.

► Rengöring
Torkas av vid behov med
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info
Vagnen finns även med två hyllplan.
Som tillbehör finns även avvisarlist.

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Art.nr. Art.nr. 
Avvisare

600 550 850/940 247H-3S 247B
800 550 850/940 247H-3M 247B1
1100 550 850/940 247H-3L 247B2

270 mm

265 mm
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