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PROVTAGNINGSVAGN 400
Artikelnummer: 9-440_9-431_9-430_9-420

Vi utvecklar och tillverkar stabila och lättmanövrerade rullbord anpassade till transportvagnar, instrumentbord och provtagningsvagnar. De finns i en
rad olika storlekar som utrustas efter behov. Den funktionella och stilrena designen, tillsammans med de fyra 100 mm hjulen, gör borden väldigt
lättmanövrerade. Alla avlastningsytor är av rostfri plåt och är lätta att rengöra. Tack vare att plåten pressas in i undersidan av mdf-plattan kan vatten
omöjligt tränga in i skarven.

ELEKTRISKT HÖJ- OCH SÄNKBAR PROVTAGNINGSVAGN

Med Provtagningsvagn 400 kan du som användare själv ställa in vilken arbetshöjd som önskas utifrån din längd eller arbetsuppgift. Vagnen ger dig
flexibilitet och du kan variera din arbetsställning under dagen, vilket ger en mer ergonomisk arbetsmiljö.

En vagn att förvara utrustning och material för alla former av provtagningar och undersökningar. Med hjälp av ett enkelt knapptryck ställs önskad
arbetshöjd in. Höj-/sänkfunktionen drivs av batteri så inga kablar in i väggen krävs när vagnen används i verksamheten. Batteriet håller för ca 50
höj/sänkningar (max utfall och vikt) och laddas enkelt upp när vagnen inte används.

Den rostfria plåten och de täta fogarna gör arbetsytan hygienisk och lätt att rengöra. De rymliga lådorna finns i tre olika höjder och i fyra olika
kombinationer. 100 mm dubbelhjul gör vagnen mycket lättkörd. 
Grundutrustad med körhandtag på vänster sida och akutskena på höger sida.

Se vår produktfilm här: https://youtu.be/9KZiH3gPHYQ

Art nr 
9-440, 4 lådor 12, 12, 12 och 18 cm 
9-431, 3 lådor 12, 18 och 24 cm 
9-430, 3 lådor 18, 18 och 18 cm 
9-420, 2 lådor 12 och 18 cm
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EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar (batteri- & nätdrift)

Fyra centrallåsta dubbelhjul, 100 mm

3 olika lådstorlekar i 4 olika kombinationer

Rostfri arbetsyta

Lådor i slitstark MDF

Körhandtag (vänster)

Akutskena (höger)

Stabil i alla lägen

SPECIFIKATION

Max belastning/låda 5 kg

Total höjd inkl. handtag 775 - 1422 mm

Höjd översta skivan 718 - 1365 mm

Total bredd (underrede) 790 mm

Skivbredd 600 mm

Skivdjup 400 mm

Hjul 100 mm

Totalt djup (underrede) 510 mm

Max belastning rostfri
skiva 60 kg

TILLVAL

Hållare för stickburk 9-414

Papperskorg 9-413

Hållare för
handdesinfektion 9-415

Hållare för
handdesinfektion 2 9-416

Extra akutskena 9-412

6-facksindelning till
Provtagningsvagn 400,
höjd 45mm

9-408

Kort avdelare, höjd
45mm (tillval till 9-408) 9-409

6-facksindelning till
Provtagningsvagn 400,
höjd 100mm

9-410

Kort avdelare, höjd
100mm (tillval till 9-410) 9-411
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