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KUNSTSTOF NORMWAGENS

lichtgewicht!
Kunststof normwagen volgens DIN 9797-200. 
Voorzien van een ergonomisch gevormde handgreep voor 
gemakkelijke verplaatsing. De gebogen uitloop zorgt ervoor dat 
het in de juiste richting uitvloeit. Geschikt voor temperaturen van 
-20°C tot + 55°C.

MAATVOERING

Buitenafmetingen
Lengte  - 820 mm
Breedte - 720 mm
Hoogte  - 700 mm

Gewicht
Totaal  - 22 kg

Maatvoeringen kunnen een afwijking hebben van ± 2%

GEWICHTSBESPARING

De kunststof normwagens 
hebben een gewicht van 22 kg 
wat ze significant lichter maakt 
dan de RVS normwagens (ca. 
40 kg). Dit komt het gebruiks-
gemak ten goede en is tevens 
een voordeel wanneer de 
normwagens manueel of met 
een reinigingsframe worden 
gekanteld.

GELUIDSREDUCTIE

Een kunststof normwagen is 
duidelijk stiller dan de RVS 
modellen. Geluidsreductie 
wordt behaald door de 3-laags 
opgebouwde bak uit poly-
ethyleen in combinatie met de 
nylon wielen welke voorzien 
zijn van polyethyleen loopvlak.

HEFBESLAG

Voorzien van RVS hefbeslag 
voor opname in een standaard 
normwagen hefkantelaar of 
kantelaar. Maatvoeringen zijn 
volgens DIN waardoor ze 1 op 
1 uitwisselbaar zijn met RVS 
normwagens.

  

Binnenafmetingen
Lengte onderin - 560 mm
Lengte bovenin - 640 mm
Breedte onderin - 560 mm
Breedte bovenin - 640 mm.
Hoogte   - 520 mm.

Vervaardigd uit polyethyleen welke geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie. Geïnjecteerd met polyethyleen 
schuim (EPE).
De “sandwich” structuur geeft de normwagens een hoge mate van sterkte en duurzaamheid.
Voorzien van nylon wielen met polyethyleen loopvlak.

KLEUREN
Verkrijgbaar in de volgende kleuren

blauw  
9131656 art.nr. 

rood  
9131653 

wit  
9131655 

groen  
9131658 

geel  
9131657 

oranje
9131654 

Metaaldragend
Wij kunnen de normwagens tevens in metaaldragend kunststof leveren. Dit zodat wanneer er een stuk 
kunststof uit zou breken dit opgemerkt wordt door de metaaldetectoren. Mogelijke kleuren van deze 
variant zijn: donkerblauw en grijs

 

DEKSELS

Materiaal
PE schaal met PE kern
Afmetingen
755 x 700 mm, 2,4 kg

RESERVEWIELEN

Materiaal
PE
Afmetingen
150 x 35 mm, 2,0 kg

B E D R IJ F S I N R I C H T I N G
Complete inrichtingen uit RVS voor
kleedruimtes, hygiënesluizen en
productieruimtes: afvalhouders,
kasten en tafels.

H YG I Ë N E T E C H I E K
Alles voor een gecontroleerde
en hygiënische toegang van
productieruimtes: zolenreiniging,
handen wassen en desinfecteren
en dispensers.

I N T E R N T R A N S P O R T
Vervoer van uw producten met RVS
transportmiddelen: normwagens,
Eurokratten transport, mengbakken
en palletwagens.

R E I N I G I N G S T E C H N I E K
Van 3 bar leidingwater naar 180 bar
reinigen: drukverhogingspompen,
afnamestations, slanghaspels,
pistolen en lansen.

Hygiënisch naar binnen, schoon eruit!
Als HHS zorgen wij ervoor dat de medewerkers hygiënisch uw productieruimtes betreden. Wij leveren alle 
componenten voor uw hygiënesluis, van afvalzakhouder tot zolenreiniger. Door gebruik te maken van draaikruizen 
bij zolenreinigers en handenwas en -desinfectie units is hygiëne gewaarborgd. Eenmaal binnen kunnen uw 
producten vervoerd worden middels de rvs transportmiddelen zoals normwagens, palletwagens en mengbakken. 
Om de volgende dag weer schoon te beginnen kan gereinigd worden met onze slanghaspels en pistolen. Water en
reinigingsmiddelen worden gecontroleerd aangevoerd middels onze drukverhogingspompen en afnamestations.

 

UITLOOP

Materiaal
RVS, met zeef
Afmetingen
diameter DN40

BEDRUKKING

Bedrukking naar klantwens

OPTIES  

 AFDEKHOES

 Materiaal
 PE, blauw
 Afmetingen
 750 x 840 x 250

 

 


