Technische kaart – Insausti ISO wagens dubbel
ISO 100 serie | ISO 300 serie
Afbeelding

Belastbaarheid

Toepassing

De lades in de wagen zijn maximaal
te belasten met 20 kg.

De medicijn- en verbandwagens zijn
flexibel in te richten met diverse
tussenschotten. Deze wagen is uitgevoerd zodat deze geschikt is voor
verschillende doeleinden.

Garantie
1 jaar

Kleuren

Afmetingen
Dit zijn vierkante wagens. Let op:
De bakken hebben een ISO indeling
(volgens ISO 3394) en zijn uitwisselbaar.
• Uitvoerbaar in 3 verschillende
uitvoeringen:
o 100 serie - enkel:
640 x 480 x 1005 mm (BxDxH)
(60-40)
o 300 serie - enkel:
640 x 480 x 980 mm (BxDxH)
(60-40)
o 300 serie - dubbel:
900 x 630 x 980 mm (BxDxH)
(2x: 40-60)
• Er kunnen 3 verschillende lades
in de wagen:
o 50 mm hoog
o 100 mm hoog
o 200 mm hoog

De wagen is standaard grijs. De
voorkant van de lades kunnen in
verschillende kleuren geleverd worden. Zie de kleurkaart voor de actuele kleuren.

Materialen
• Roestvrijstalen constructie.
• Compacte, robuuste structuur. Vervaardigd door een verbindingsproces met TIG-lassen en
roestvrijstalen klinknagels.
• Ø 125 mm wielen.
• PE werkblad.
• ABS lades, uit 1 stuk, met PAhandvat en frontstop.
• Voorkant van de lades van PE.
• De lades zijn voorzien van frontstop. Indien gewenst is de wagen
ook afsluitbaar middels een slot
met sleutel of codeslot.
• Optioneel kunt u de wagen van
een duwbeugel voorzien.

Ook kunt u kiezen voor diverse accessoires welke aan de wagen gezet
kunnen worden, waardoor het een
multifunctionele wagen wordt.

Verplaatsen
De wagens zijn goed te verplaatsen
dankzij de 4 zwenkwielen met dubbel loopvlak, waarvan 2 met rem en
2 antistatisch.

Bij technische problemen
Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens
kantooruren)

Tevens kunnen de wagens voorzien
worden van diverse accessoires aan
de zijkanten of boven aan de achterkant. Vraag naar de mogelijkheden.

Schoonmaakinstructies
De wagen is bestand tegen alcohol,
desinfectiemiddelen en chloorhexidine.
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