
Technische fiche

gereedschapswagen

hoogte x breedte x diepte 950 x 610

x 450 mm, 5 lade(n), afsluitbaar met

cilinderslot, romp gelakt in RAL3020

verkeersrood, front gelakt in RAL7016

antracietgrijs

Artikelnummer: 532398

Gereedschapswagen

gereedschapswagen

· hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm

· constructie van staal

· 5 lade(n)

· laden hoogte 3x80 mm / 1x160 mm / 1x320 mm

· draagvermogen per lade 35 kg

· laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %

· afsluitbaar met cilinderslot

· 2 uitstekende as- en 2 zwenkwielen

· zwenkwielen met rem

· romp gelakt in RAL3020 verkeersrood

· front gelakt in RAL7016 antracietgrijs

Technische details
transporttoestel transportwagen uittrekrail lade telescooprail

type wagen gereedschapswagen uittrekbare lade 100 %

hoogte 950 mm incl. gereedschap nee

breedte 610 mm afsluitbaar ja

diepte 450 mm sluitsysteem cilinderslot

materiaal staal verrijdbaar ja



laden aantal 5 stuks wielen aantal/soort
2 uitstekende as- en 2
zwenkwielen

laden aantal x hoogte
3x80 mm / 1x160 mm /
1x320 mm

wieluitrusting zwenkwielen met rem

fronthoogte 80 mm 3 stuks kleur romp verkeersrood | RAL3020

fronthoogte 160 mm 1 stuks oppervlak romp gelakt

fronthoogte 320 mm 1 stuks kleur voorkant antracietgrijs | RAL7016

breedte lade binnen 442 mm oppervlak front gelakt

diepte lade binnen 350 mm gewicht 51 kg

draagvermogen lade 35 kg

Dit past ook bij ...
104734 Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouder(s) voor telkens 240 l zakken,

hoogte x breedte x diepte 1190 x 630 x 540 mm, romp van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel

139153 bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820
mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in
breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met
slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, met TPE-banden

504734 werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, frame
van kunststof in zwart, frame met rollen

523826 set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte
x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit

526031 Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van
metaal/kunststof in rood/zwart




