MULTIFUNCTIONEEL
TRANSPORT
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SNIJDERS CARE: leverancier van interne transportsystemen, is uniek door haar eigen
productie. Behalve een uitgebreid standaard programma zijn wensen in formaat en/of
afwerking ook mogelijk. Nieuw in te richten of bestaande afdelingen kunnen worden voorzien
van op maat gemaakte oplossingen. Gebruikservaringen en kennis van de markt blijft bij ons
voorop staan om een zo goed mogelijk eindproduct te kunnen leveren.
*Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE
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RVS MULTIFUNCTIONELE WAGENS EN TAFELTJES
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ICONEN UITLEG

• RVS MULTIFUNCTIONELE WAGENS
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• RVS MULTIFUNCTIONELE TAFELTJES
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RVS

RVS-frame
Zwenkwielen (met/zonder rem)
Stootwielen
Duwbeugel
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RVS MULTIFUNCTIONELE WAGENS
EN TAFELTJES
Deze degelijke wagens en tafeltjes zijn inzetbaar op alle afdelingen. De uitvoering is in
RVS wat essentieel is voor een doelmatige bacteriologische bestrijding binnen verpleeg-,
verzorgings- en ziekenhuizen. Hierdoor voldoen ze aan de huidige kwaliteitseisen. Voor alle
modellen geldt:
• alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne.
Op aanvraag leverbaar.
T.b.v. de multifunctionele wagens:
• vier zwenkwielen, Ø 125 mm inclusief rem
• gekleurde volkern plateaus
• RVS vlakke plateaus
• RVS plateaus met opstaande rand.
T.b.v. de multifunctionele tafeltjes:
• vier zwenkwielen, Ø 100 mm waarvan 2 of 4 stuks met rem
• vier stootwielen op de hoeken.

MFC642VK

RVS

MULTIFUNCTIONELE WAGENS

MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET
TWEE PLATEAUS: 600 X 400 MM
Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304), rondom
gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief een duwbeugel
aan elke kant. Twee witte, volkern plateaus, afmeting elk: 600 x 400
mm. Uitneembaar, waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal
draagvermogen per plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen:
200 kg. Ook geschikt voor standaard moduulbakken, afmeting: 600
x 400 mm. Hoogte van het bovenste plateau: 845 mm en van het
onderste plateau: 200 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm.
Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 125 mm,
waarvan twee met rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

MFC642VK

730 X 540 X 965 MM
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MFC643VK

RVS

MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET
DRIE PLATEAUS: 600 X 400 MM
Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304), rondom gelast
voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief een duwbeugel aan elke kant.
Drie witte, volkern plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Uitneembaar,
waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen per
plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook geschikt
voor standaard moduulbakken, afmeting: 600 x 400 mm. Hoogte van het
bovenste plateau: 845 mm en van het onderste plateau: 200 mm. Afstand
tussen de drie plateaus: 300 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met
grijze rubber band, Ø 125 mm, waarvan twee met rem. Inclusief rubber
stootwielen op de hoeken.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

MFC643VK

730 X 540 X 965 MM

RVS

MFC862VK

MULTIFUNCTIONELE WAGENS

MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET
TWEE PLATEAUS, 800 X 600 MM
Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304) rondom gelast
voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief duwbeugel aan elke kant.
Twee witte volkern plateaus, afmeting elk: 800 x 600 mm. Uitneembaar,
waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen
per plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook
geschikt voor standaard moduulbakken, afmeting 600 x 400 mm.
Hoogte van het bovenste plateau: 845 mm en van het onderste plateau:
200 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm. Gemonteerd op vier
zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 125 mm, waarvan twee met
rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken. Afstand tussen beide
plateaus: 610 mm.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

MFC862VK

940 X 730 X 965 MM
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MFC863VK

RVS

MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET
DRIE PLATEAUS, 800 X 600 MM
Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304) rondom gelast voor
stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief duwbeugel aan elke kant. Drie witte
volkern plateaus, afmeting elk: 800 x 600 mm. Uitneembaar, waardoor ze
eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen per plateau: 80 kg.
Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook geschikt voor standaard
moduulbakken, afmeting 600 x 400 mm. Hoogte van het bovenste plateau:
845 mm en van het onderste plateau: 200 mm. Afstand tussen de drie
plateaus: 300 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band,
Ø 125 mm, waarvan twee met rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

MFC863VK

940 X 730 X 965 MM

TS621

RVS

MULTIFUNCTIONELE TAFELTJES

RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE
MET 2 PLATEAUS 600 X 400 MM
Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304)
rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Twee RVS
plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Het bovenplateau is vlak, het
onderplateau heeft een waterkeerrand. Maximum draagvermogen per
plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg.
Hoogte van het bovenste plateau: 840 mm en van het onderste
plateau: 230 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm.
Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

TS621

640 X 440 X 840 MM
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RVS

TS631

RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE
MET 3 PLATEAUS 600 X 400 MM
Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304) rondom
gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Drie RVS plateaus met
waterkeerrand, afmeting elk: 600 x 400 mm. Maximum draagvermogen
per plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg. Hoogte van het
bovenste plateau: 840 mm en van het onderste plateau: 230 mm.
Afstand tussen de drie plateaus: 200 mm. Gemonteerd op vier
zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

TS631

640 X 440 X 840 MM

TSI621

RVS

MULTIFUNCTIONELE TAFELTJES

RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE
MET 2 PLATEAUS 600 X 400 MM
Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304)
rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Twee RVS
plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Het bovenplateau is vlak,
met rondom een imperiaal, hoog: 70 mm. Het onderplateau heeft
een waterkeerrand. Maximum draagvermogen per plateau: 40 kg.
Totaal draagvermogen: 100 kg. Hoogte van het bovenste plateau:
840 mm en van het onderste plateau: 230 mm. Afstand tussen beide
plateaus: 610 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze
rubber band, Ø 100 mm.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

TSI621

640 X 440 X 840 MM
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TSI631

RVS

RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE
MET 3 PLATEAUS 600 X 400 MM
Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304)
rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Drie RVS
plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Het bovenplateau is
vlak, met rondom een imperiaal, hoog: 70 mm. Het midden- en
onderplateau hebben een waterkeerrand. Maximum draagvermogen
per plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg. Hoogte van
het bovenste plateau: 840 mm en van het onderste plateau: 230
mm. Afstand tussen de drie plateaus: 200 mm. Gemonteerd op 4
zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.
BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

TSI631

640 X 440 X 840 MM

