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Transportoplossingen
Karren om medische hulpmiddelen veilig te transporteren

Of u nu kiest voor een lichte verdeelwagen, open of gesloten, van staal of 

aluminium: al onze transportoplossingen zijn ergonomisch ontworpen en 

garanderen moeiteloos transport. 

Net als bij onze andere producten kan elke wagen aangepast worden met 

accessoires voor een speciaal voor u op maat gemaakt product.

Voornaamste voordelen

• Een uitgebreid assortiment 
aan wagens voor allerlei 
verschillende toepassingen

• Uitstekende wendbaarheid

• Gegarandeerd veilig transport

• Duurzaam en fl exibel

• Uitbreidbaar met tal 
van accessoires
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Medische transportoplossingen 
Voor alle professionele vereisten

Open stalen wagens

Karren om simpele medische 
producten of hulpmiddelen 
eenvoudig te transporteren

Open transport

Karren om medische producten en 
afval veilig te transporteren

Gesloten transport

Veilig transport met de best 
mogelijke bescherming

Binnen de verschillende afdelingen van een kliniek worden veel verschillende 
transportwagens gebruikt. De transportoplossing van ScanModul bestaat 
uit nuttige en fl exibele wagens voor alle afdelingen om het werk zo effi  ciënt 
mogelijk te ondersteunen. Uiteraard kunnen alle wagens worden voorzien van 
het modulair systeem van ScanModul, waardoor ze een nuttige uitbreiding van 
het gehele systeem zijn.
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Lichtgewicht verdeelwagens
Karren om simpele medische producten of hulpmiddelen 
eenvoudig te transporteren

Kenmerken

Onze lichtgewicht verdeelwagens zijn gemaakt van 
vierkante, metalen buizen met poedercoating. Het 
ontwerp biedt eenvoudige toegang tot de manden en zijn 
verkrijgbaar met een hoge speling vanaf de grond, zodat u 
uw benen er niet tegen stoot. 
Ze zijn de ideale oplossing voor simpel, licht transport. 
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Lage speling

Voorbeelden van sets

Bekijk nu de populairste combinaties van 
producten om u op weg te helpen in een 
uitgebreid aanbod van mogelijke combinaties.

Hoge speling
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Vooraf geconfi gureerde lichtgewicht 
verdeelwagens

Bestelnummer: PC1034809
Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

Type C H 850 x B 350 x D 521 mm 1034809

Inbegrepen artikelen
Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Kleur Artikelnr.

Mand 100 mm 2 Grijs 2334251

Mand 200 mm 1 Grijs 2364254

Dekselbak 15 mm 1 Grijs 2034201

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar 
van toepassing.

Stalen wagen 30/40 type C

• 4 sets VARIO-steunrails

• 4 zwenkwielen, waarvan er 2 zijn voorzien van remmen

• Lage speling

Lichtgewicht verdeelwagens; zorgvuldig geselecteerd 
om aan uw behoeften te voldoen. 
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Bestelnummer: PC1064817
Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

Type B H 850 x B 724 x D 445 mm 1064817

Inbegrepen artikelen
Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Kleur Artikelnr.

Mand 100 mm 5 Grijs 2364251

Plank 6 mm 1 Grijs
Laminaat 2264400

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar 
van toepassing.

Bestelnummer: PC1064838
Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

Type AA H 850 x B 952 x D 645 mm 1064838

Inbegrepen artikelen
Type Hoogte Aantal Kleur Artikelnr.

Mand 100 mm 6 Grijs 2364251

Mand 200 mm 2 Grijs 2364252

Plank 12 mm 2 Grijs
Laminaat 2264403

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar 
van toepassing.

Stalen wagen 60/40 type B

• 4 zwenkwielen, waarvan er 2 zijn voorzien van remmen

• Lage speling

Stalen wagen 60/40 type AA

• 8 sets VARIO™-steunrails

• Lage speling

Naam Omschrijving Handgrepen Speling Hoogte Breedte Diepte Artikelnr.

Stalen wagen

Zonder steunrails

Ja Laag 860 mm 952 mm 645 mm

1064730

8 sets VARIO™-steunrails
(4 per sectie) 1064838

Stalen wagen

Zonder steunrails Ja Hoog 850 mm 724 mm 445 mm 1064705

2 sets VARIO™-steunrails Ja Hoog 850 mm 724 mm 445 mm 1064809

Zonder steunrails Nee Middelhoog 850 mm 650 mm 405 mm 1064720

Zonder steunrails Ja Laag 850 mm 724 mm 445 mm 1064710

4 sets VARIO™-steunrails Ja Laag 850 mm 724 mm 445 mm 1064817

Zonder steunrails Ja Laag 1100 mm 724 mm 445 mm 1364750

6 sets VARIO™-steunrails Ja Laag 1100 mm 724 mm 445 mm 1364857

Stalen wagen

Zonder steunrails

Ja Laag 850 mm 350 mm 450 mm

1034705

4 sets VARIO™-steunrails 1034809
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Compatible with stand, item no. 4150060 Compatible with stand, item no. 4150060
Other types on request

Accessoires

Standaard met 6 haken – ideaal 
voor infuusfl essen en -zakken
Omschrijving Artikelnr.

Te gebruiken met 2 klemmen 1164601

  
Standaard voor het ophangen van 
toediencassettes en een houder 
voor hechtmateriaal
Omschrijving Artikelnr.

Standaard voor frames van type B
Te gebruiken met klem 1164601 

1164666

Standaard voor frames van type D
Te gebruiken met klem

1164601

Ons uitgebreide aanbod aan slimme 
accessoires biedt veel mogelijkheden 
wat betreft de aanpassing van 
de lichtgewicht wagens aan uw 
specifi eke doel. 

Standaards
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Klem met schroef 
voor bevestiging 
Omschrijving Artikelnr.

Voor gebruik met bijv. transfusie 
(IV)-stang of standaard voor 
toediencassettes

1164601

Transfusie (IV)-stang
Omschrijving Artikelnr.

Twee haken voor het ophangen 
van oplossingen. Te gebruiken 
met klem 1164601

1164619

  ALU

Houder voor hechtmateriaal
Afmetingen Artikelnr.

Houder van aluminium 1164688

* Voor wagens zonder handgrepen dient u in plaats hiervan 1164609 te gebruiken

Wit plastic met transparante 
deksels, verkrijgbaar met 
verschillende secties
Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

3 secties
601 x 245 x 200 mm 4150073

4 secties
601 x 206 x 171,5 mm 4150074

5 secties
601 x 163 x 136 mm 4150075

6 secties
601 x 112,5 x 94 mm 4150076

FiFo-dispenser

Omschrijving

Plastic grijs/wit met stofwerende, transparante 
kokers, verkrijgbaar met verschillende secties. 
Compatibel met standaard 4150060. Andere 
typen op aanvraag

Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

3 secties
600 x 200 x 245 mm 1166333F

5 secties
600 x 135 x 165 mm 1166335F

Accessoires voor standaarden
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Accessoires

Verlengstandaard en tafels

Inklapbare schrijftafel voor 
30/40- en 40/60-wagens
Omschrijving Artikelnr.

Voor 40/60-wagens 1166042

Voor 30/40-wagens 1166041

Vaste verlengstandaard voor 
40/60 modulaire wagens
Ondersteunt bakken en manden van 400 x 
300 mm

Omschrijving Artikelnr.

Vaste standaard 1164606

Optionele plaat van laminaat 2234400

Houder voor gevaarlijk afval 
De plastic container is afzonderlijk 
verkrijgbaar

Omschrijving Artikelnr.

Houder voor container 1164690

Plastic container 1164692

Afvalpedaal toevoegen voor 
zakken van 15 L
Gemaakt van gebogen, gecoate draad. 
Deksels en zakken zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar

Omschrijving Artikelnr.

Houder * 1164610

Deksel 1164608

Gele zakken 1164611

*  Voor wagens zonder 
handgrepen dient u in plaats 
hiervan

1164609 
te 
gebruiken

Houder voor 
wegwerphandschoenen
Voor dozen van 240 x 130 x 70 mm

Omschrijving Artikelnr.

Voor één doos 4130048

Voor drie dozen 4130048/01

Inklapbare verlengstandaard voor 
40/60 modulaire wagens
Ondersteunt bakken en manden van 
400 x 300 mm

Omschrijving Artikelnr.

Inklapbare standaard 1164683

Bak met dossierophanging 4180006

Houders
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Gelamineerde bovenplaat 
Gelamineerde waterbestendige bovenplaat, 
6 mm dik

Omschrijving Artikelnr.

Voor wagens van type A/B 2264400

Voor wagens van type C/D 2234400

Bovenkant
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Open transportwagens
Vereenvoudigd transport

Dankzij de stevige handgrepen en wielen bieden onze 
open transportwagens een uitstekende wendbaarheid. 
De wagens zijn verkrijgbaar in één, twee of drie secties met 
10 paar VARIO-steunrails in elke sectie. Alle wagens zijn 
gemaakt van vierkante, metalen buizen met poedercoating 
en ontwikkeld voor eenvoudige toegang tot de modules 
vanuit beide kanten. De transportwagens zijn uiteraard 
volledig compatibel met ons modulair systeem.

Roestvrij staal

Onze open transportwagens zijn ook verkrijgbaar in roestvrij 
staal. Neem contact op met uw plaatselijke vestiging of 
vertegenwoordiger voor meer informatie.

5 voornaamste kenmerken

• 4 zwenkwielen en 4 bumperwielen

• Gemaakt van metalen 
profi elen van 20 x 20 mm 
met poedercoating

• Koppelhulpmiddel en koppelhaak 
voor wagens verkrijgbaar

• Open transportkarren kunnen 
van vergrendelbare stangen 
worden voorzien.

• Optionele aanpassing van 
VARIO™-lastverlichtingswielen 
die het eenvoudig maken om 
zware bakken of manden uit 
te schuiven
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Open transportwagens

Transportwagen, R-10 Transportwagen, R-20

• 10 sets VARIO™-steunrails • 2 x 10 sets VARIO™-steunrails

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

R-10-wielen: Ø 125 mm 
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1520 x B 625 x D 700 mm 1464881

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

R-20-wielen: Ø 125 mm
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1520 x B 1060 x D 700 mm 1464882
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+

+

• 3 x 10 sets VARIO™-steunrails

Transportwagen, R-30 Transportwagen gecombineerd, L-10

• 10 sets VARIO™-steunrails

• 3 vaste melamine planken van 835 x 645 mm

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

R-30-wielen: Ø 160 mm 
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1600 x B 1500 x D 700 mm 1464883

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

L-10-wielen: Ø 160 mm 
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1600 x B 1500 x D 700 mm 1464885

Naam Omschrijving Hoogte Breedte Diepte Artikelnr.

Transportwagen – R-10 10 sets VARIO™-steunrails 1520 mm 625 mm 700 mm 1464881

Transportwagen – R-20 2 x 10 sets VARIO™-steunrails 1520 mm 1060 mm 700 mm 1464882

Transportwagen – R-10 3 x 10 sets VARIO™-steunrails 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464883

Transportwagen – R-20 10 sets VARIO™-steunrails 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464885

Voor een betere vergelijking vindt u hieronder een overzicht van alle wagens
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Accessoires voor open transportwagens

Nylon afdekking
Afdekking Artikelnr.

Voor R-10 in nylon 1464881 1464786

Voor R-20 1464882 1464787

Voor R-30 1464883 en L10 464885 1464788

Wagen-koppelhulpmiddel
Koppeling Artikelnr.

Wagen-koppelhulpmiddel 1464799

Wagen-koppelhulpmiddel
Koppeling Artikelnr.

Vergrendelbare stang voorkomt 
ongeautoriseerde verwijdering 
van bakken en modules Er 
kunnen optioneel stops op de 
achterkant worden gemonteerd 
(1464800)

1464797

Naam Geschikt voor Artikelnr.

Nylon afdekking Voor R-10 1464881 1464786

Nylon afdekking Voor R-20 1464882 1464787

Nylon afdekking Voor R-30 1464883 1464788

Nylon afdekking Voor L-10 1464885 1464788

Vergrendelbare stang Voorkomt ongeautoriseerde verwijdering van bakken 
en modules 1464797
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Gesloten transport
Veilig transport met de best mogelijke bescherming

Aluminium containerwagens

Aluminium containerwagens bieden optimale bescherming van artikelen 
tijdens transport. De wagens, die van geanodiseerd aluminium zijn gemaakt, 
zijn verkrijgbaar in één, twee of drie secties en voorzien van panelen voor 
rechte plaatsing. Al onze aluminium containerwagens beschikken over stevige 
handgrepen en vergrendelbare deuren.

Neem contact met ons op 
indien u op zoek bent naar 
een gesloten wagen van 
roestvrij staal.
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5 voornaamste 
kenmerken

• Deuren kunnen tot 270° 
worden geopend en zijn 
voorzien van sloten en 
rubberen kralen voor een 
nauwe sluiting

•  Bumperbescherming

•  2 zwenkwielen met remmen 
en 2 vaste wielen

•  Koppelhaak kan worden 
gemonteerd

•  Optionele wagenkoppeling

Sterke en duurzame scharnieren.

Kwaliteitskenmerken

Al onze gesloten transportwagens 
worden met slot geleverd.

Een wagen-koppelhulpmiddel is op aanvraag verkrijgbaar
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ALU

Aluminium containerwagens

Aluminium containerwagen C-10

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

C-10 H 1575 x B 555 x D 794 mm 1561714

• Aluminium containerwagen bestaande uit 1 sectie met 
‘horizontale’ panelen

• Wielen van Ø 160 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 
2 vaste wielen

• De wagen heeft een verticale duwbeugel op elke hoek 
en 4 bumpers in de hoeken op het onderstel

• Deuren kunnen tot 270˚ worden geopend

• Optionele bumper aan de bovenkant

• Optionele aangepaste wagenkoppeling

• Verkrijgbaar in volledig afwasbare 
roestvrijstalen uitvoering
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ALU ALU

• Aluminium containerwagen bestaande uit 12 sectie met 
‘horizontale’ panelen

• Wielen van Ø 160 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 
2 vaste wielen

•  De wagen heeft een verticale duwbeugel op elke hoek 
en 4 bumpers in de hoeken op het onderstel

•  Deuren kunnen tot 270˚ worden geopend

•  Optionele bumper aan de bovenkant

•  Optionele aangepaste wagenkoppeling

Aluminium containerwagen C-20 Aluminium containerwagen C-30

• Aluminium containerwagen bestaande uit 3 sectie met 
‘horizontale’ panelen

•  Wielen van Ø 200 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 
2 vaste wielen

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

C-20 H 1575 x B 984 x D 794 mm 1561715

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

C-30 H 1575 x B 1408 x D 794 mm 1561716
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Gesloten transport – aluminium wagens

Licht en wendbaar

Deze aluminium wagens zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende maten – afhankelijk van gebruikstoepassing. 
De lichtgewicht constructie van deze wagens maakt 
eenvoudige en fl exibele hantering mogelijk. 
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ALU
Aluminium wagens

Afzonderlijke wagen
Buitenafmetingen Artikelnr.

H 1575 x B 510 x D 765 mm
Capaciteit: 10 modules 1569714

Sleepstang
Omschrijving Artikelnr.

Koppelhulpmiddel XTR1550

Dubbele wagen
Buitenafmetingen Artikelnr.

H 1575 x B 977 x D 745 mm
Capaciteit: 24 modules 1569715

Driedubbele wagen
Buitenafmetingen Artikelnr.

H 1575 x B 1400 x D 745 mm
Capaciteit: 36 modules 1569716

Invoerstangen met stopfunctie

Kenmerken en accessoires

Verkrijgbaar met sloten voor 
verbeterde veiligheid
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Wagens voor afval en vuil wasgoed

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 160 mm H 1425 x B 1100 x D 650 mm TPL2050

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 800 x B 1045 x D 650 mm TPL3350

• Voorkant wordt op 2/3 van de hoogte geopend voor 
eenvoudig inladen en legen

• Deksel met scharnieren op 2/3 van de breedte en stop 
in geopende stand

• Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid 
van de gebruikers

• Geribde wanden

• Rubberen bumper en stalen, niet-gedraaid onderframe 
aanbevolen bij gebruik van vracht- en sleepwagens

• Afvoerkraan

• Capaciteit: 7 – 8 zakken

• Deksel met scharnier

• Geribde wanden

• Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid 
van de gebruikers

Wagen voor wasgoed TPL2050 Wagen voor wasgoed TPL3350
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Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 160 mm H 1370 x B 1365 x D 760 mm TPL4500

Op aanvraag zijn er gladde wanden, diamantvor-
mige onderstellen en onderstellen met afdich-
ting van silicone verkrijgbaar.  Separatiewanden 
van 1/2 of 2/3 van de hoogte voor de scheiding 
van afval zijn tevens verkrijgbaar. Neem contact 
op met onze verkoopvertegenwoordiger voor 
meer informatie.

• Opening met scharnier

• Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid 
van de gebruikers

• Geribde wanden

• Rubberen bumper en stalen, niet-gedraaid onderframe 
aanbevolen bij gebruik van vracht- en sleepwagens

• Afvoerkraan

• Capaciteit: 11 – 12 zakken

• Niet geperforeerd

• Stevig onderframe en lichte bumper van legering

• Verstijfde ribben op wanden

• Geanodiseerd

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

TPL1380 H 710 x B 720 x D 580 mm TPL1380

TPL1380/01 H 750 x B 970 x D 570 mm TPL1380/01

Wagen voor wasgoed TPL4500 Wagen voor wasgoed TPL1380
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• Geperforeerd

• Stevig onderframe en lichte bumper van legering

• Verstijfde ribben op wanden

•  Geanodiseerd

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 100 mm H 770 x B 1030 x D 630 mm TPLBA20

Wagens voor afval en vuil wasgoed

•  Niet geperforeerde afwerking

•  Gladde oppervlakken

•  Geribde wanden

•  Stevig onderframe en lichte bumper van legering

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 100 mm H 770 x B 1030 x D 630 mm TPLBA20/01

Ø 125 mm H 805 x B 1330 x D 730 mm TPLBA20/02

Ø 125 mm H 880 x B 1330 x D 730 mm TPLBA20/03

Wagen voor wasgoed TPLBA20 – 
geperforeerd

Wagen voor wasgoed TPLBA20 – 
niet-geperforeerd

170 ScanModul® / Transportoplossingen  



Wagens met springveer in onderstel

Wielopstelling Buitenafmetingen Artikelnr.

1-2-1 H 800 x B 1080 x D 630 mm 680/02CR

2 + 2 H 800 x B 1080 x D 630 mm 680/14CR

1-2-1 H 800 x B 1080 x D 630 mm TPL680

• Behuizing van lichte legeringsplaat, geanodiseerd

•  Verstevigde en afgeronde bovenrand

•  Het zelf-nivellerende platform dat op 2 rijtuigen is 
bevestigd en in rails van lichte legering schuift, kan ook 
worden gebruikt voor niet-gelijkmatige lasten

•  Het onderstel is tankvormig om te voorkomen dat het 
materiaal vast komt te zitten

•  Stevig niet-gedraaid ijzeren frame met epoxy afwerking

•  Wielen in tabletpositie of in de hoeken

•  Springveren kunnen eenvoudig worden vervangen

•  Springveren met verminderde capaciteit op 
aanvraag verkrijgbaar

Wagens met een springveer in het onderstel zijn ontwikkeld om gebruikers op maximale hoogte te laten werken.

Wagen met springveer in 
onderstel TPL680
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Doordat ze licht en sterk zijn, kunnen ze wasgoed op een ideale manier transporteren tussen de waskamer en de locatie 
waar het schone wasgoed nodig is.

• Versterkte deuren met stopmagneten op 270°

•  Stevig niet-gedraaid onderframe van staal met 
epoxypolyester afwerking

•  Deurvergrendeling via één verticale duimhendel op boven- 
en onderkant

•  EPDM pakking

•  Lagere bumper in lichte legering en rubberen profi elen zijn 
gegoten voor stootabsorptie

•  Bumper aan bovenkant mogelijk – in lichte legering en 
rubberen profi elen voor een optimale bescherming van de 
inhoud tijdens vrachtwagentransport

•  Ergonomische handgreep met afgeronde randen

•  Deuren vervaardigd uit 2,5 mm gebogen plaat en gelaste 
verstevigingen op boven- en onderkant

•  Ergonomische duwstang met dubbele handgreep en 
afgeronde randen

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 200 mm, 
2 planken H 1740 x B 1230 x D 630 mm TPL1550/01

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø  200 mm, 
2 planken H 1785 x B 1230 x D 630 mm TPL1550

Opbergwagens voor schoon wasgoed

Opbergwagen TPL1550 zonder 
bumper aan bovenkant

Opbergwagen TPL1550 met 
bumper aan bovenkant
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Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

TPL1600 met bumper aan 
bovenkant, wieldiameter 
van 200 mm, 2 planken

H 1740 x B 1400 x D 710 mm TPL1600

TPL1600/01 zonder 
bumper aan bovenkant, 
wieldiameter van 
200 mm, 2 planken

H 1740 x B 1400 x D 710 mm TPL1600/01

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 160 mm, 
1 planken H 1200 x B 1230 x D 630 mm TPL1560

• Opbergwagen met vaste planken

•  Behuizing van lichte legeringsplaat, deuren met 
scharnier die tot 270° geopend kunnen worden

• Geperforeerd

•  Stevig onderframe en lichte bumper van legering

•  Verstijfde ribben op wanden

•  Geanodiseerd

Opbergwagen TPL1560 zonder 
bumper aan bovenkant

Opbergwagen TPL1600 met of 
zonder bumper aan bovenkant
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• Opbergwagen met één deur

•  2 planken met scharnieren

• Geanodiseerde afwerking van lichte legering

•  Geschikt voor smalle gangen

•  Afmetingen onderstel = 1/2 Euro-pallet

Opbergwagen TPL2550

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 1660 x B 800 x D 600 mm TPL2550

Opbergwagen TPL2300

• Wagen voor wasgoed met regen- en stofbescherming

•  Plastic verplaatsbaar vergrendelgordijn met klittenband 
bevestigd aan de randen

•  Geanodiseerde afwerking van lichte legering

•  Geschikt voor was- en ontsmettingsprocedures

•  Geleverd als kit

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 1650 x B 800 x D 600 mm TPL2300

Opbergwagens voor schoon en vuil wasgoed
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Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 200 mm H 1740 x B 977 x D 710 mm TPL3020

Opbergwagen TPL3020 

• Door 2 planken met scharnier te gebruiken, is het 
mogelijk om slechts één wagen voor de verdeling 
van schoon wasgoed en de inzameling van vuil 
wasgoed te gebruiken, waardoor de transportkosten 
aanzienlijk afnemen

•  Wagens kunnen voorafgaand aan elke levering in de 
tunnelwasmachine worden gereinigd

Opbergwagen TPL1570

• Op aanvraag zijn er opbergwagens met anti-
valvoorziening voor zakken verkrijgbaar

• 3 interne confi guraties van planken: 
+ inladen en transport van schoon wasgoed
+ in- en uitladen van zakken
+ transport van vuil wasgoed

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 200 mm H 1785 x B 1230 x D 630 mm TPL1570
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OP-container

OP-container TPLOP

• Geschikt voor het uitdelen van sets gesteriliseerd 
wasgoed en voor de inzameling van vuil wasgoed

• 2 diepgevormde geperforeerde planken

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 1700 x B 977 x D 545 mm TPLOP
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Doordat ze licht en sterk zijn, kunnen ze producten op een ideale manier 
transporteren tussen de apotheek en de locatie waar de producten nodig zijn.

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 160 mm, 
10 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1585 x B 510 x D 765 mm TPL2170

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 160 mm, 
10 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1505 x B 977 x D 710 mm TPL3162

Opbergwagen TPL2170 Opbergwagen TPL3162

•  Opbergwagen met 1 verticale sectie

•  Bumper aan bovenkant

•  Nylon-glasvezel rails met stopfunctie

•  Geanodiseerde structuur van lichte legering

•  Capaciteit: 10 bakken x 100 mm hoog

• Geschikt voor metalen containers voor steriele 
producten die op planken worden geplaatst

• Opbergwagen met 1 verticale sectie

•  Nylon-glasvezel rails

•  Geanodiseerde structuur van lichte legering

• Capaciteit van 8 STE-eenheden of 9 containers van 
polypropyleen (200 x 530 x 325 mm)

Modulaire opbergwagens

178 ScanModul® / Transportoplossingen  



• Opbergwagen met 2 secties

•  Geanodiseerde afwerking van lichte legering

• Nylon-glasvezel rails met stopfunctie

•  Capaciteit: 12 en 12 modules/bakken (100 mm hoog)

Opbergwagen TPL3170

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 200 mm, 
24 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1785 x B 977 x D 710 mm TPL3170

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 200 mm, 
36 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1785 x B 1400 x D 710 mm TPL3180

Opbergwagen TPL3180

• Opbergwagen met 3 secties

•  Bumper aan bovenkant

•  Nylon-glasvezel rails met stopfunctie

•  Geanodiseerde structuur van lichte legering

•  Capaciteit: 12 + 12 + 12 bakken x 100 mm hoog
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Effi  ciëntie

Accessoires 

Sluitsystemen

Yale-slot voor aluminium wagen
Omschrijving Artikelnr.

Voor aluminium wagen 
1569714, 1569715 en 
1569716

XSER1550

Snijvoorziening voor afdichtingen
Omschrijving Artikelnr.

TPLXTS1550

Identifi catie

Kaarthouder A4
Omschrijving Artikelnr.

XPCA4

Kaarthouder A5
Omschrijving Artikelnr.

TPLXPCA7V

Kaarthouder A7
Omschrijving Artikelnr.

verticaal TPLXPCA7V

horizontaal TPLXPCA7O

Sleepstang
Omschrijving Artikelnr.

Koppelhulpmiddel XTR1550
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Centrale rem
Omschrijving Artikelnr.

Geschikt voor wagens:
TPL1600
TPL4500
1569716

XCF1600

Veiligheid

YRU160/200F onafhankelijke rem
Omschrijving Artikelnr.

Wielvergrendeling 
op één zwenkwiel YRU160/200F
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Inzameling van afval/vuil wasgoed
Eenvoudige inzameling met pedaal toevoegen-wagens en 
zelfsluitende wagens

Kenmerken
Door pedaal toevoegen-wagens en zelfsluitende wagens 
te gebruiken, beschikt u over een eenvoudige en 
functionele manier om afval en vuil wasgoed te verzamelen 
voor transport. 

• Alle onderdelen zijn ontwikkeld om geluid te dempen

•  Alle onderdelen zijn ontwikkeld voor was-/
ontsmetprocedures

•  Alle onderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen

•  Doordat het deksel via een pedaal wordt geopend, kan 
de veiligheid van gebruikers worden gegarandeerd

•  Dankzij het plastic deksel met geïntegreerd scharnier 
wordt het risico op losraken vermeden

5 voornaamste kenmerken

• Eenvoudig te gebruiken

• Platform en deksel van ABS

• Geanodiseerde steun van 
lichte legering

• Zakbevestiging door 
roestvrijstalen ring met 
rubberen hoeken

• 4 zwenkwielen (grijs rubber)
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Pedaal toevoegen-wagens

Pedaal toevoegen 3830 CR Pedaal toevoegen 3835 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 1 H 880 x B 390 x D 410 mm 3830 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 2 H 880 x B 785 x D 410 mm 3835 CR
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Pedaal toevoegen-wagens

Pedaal toevoegen 3840 CR Pedaal toevoegen 3845 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 3 H 880 x B 1180 x D 410 mm 3840 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 4 H 880 x B 1575 x D 410 mm 3845 CR
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ABSPedaal toevoegen TPL3846 Deksels voor pedaal toevoegen

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 4 H 880 x B 785 x D 855 mm TPL3846

Kleur Artikelnr.

Wit TPLKB3833

Geel TPLKB3833G

Rood TPLKB3833R

Blauw TPLKB3833B

Groen TPL3833V

Oranje TPLKB3833A

Lichtpaars TPLKB3833L

Grijs TPLKB3833GR

Het deksel op de wagens met een pedaal kan maximaal 
60° worden geopend. 
Op aanvraag kan het geleverd worden met een opening 
van 98° op wagens zonder pedaal.
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Zelfsluitende wagens

5 voornaamste kenmerken

• Veilig en hygiënisch

•  Wagens zijn gemaakt van roestvrij staal, 
AISI 304 en thermoplastisch rubber

•  Hermetische sluiting van zakken

•  Geschikt voor ontsmettingsprocedures

•  De basis van ABS voorkomt dat zakken 
eruit vallen

Zelfsluitende wagen 312/1 CR Zelfsluitende wagen 312/2 CR

Afmetingen Artikelnr.

H 830 x B 600 x D 490 mm 312/1 CR

Afmetingen Artikelnr.

H 990 x B 600 x D 490 mm 312/1 CR
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Accessoires voor zelfsluitende wagens

Omschrijving Artikelnr.

Vergrendelvoorziening in geopende stand TPLRX0312001AS

Haaksysteem voor pedaal toevoegen 3830 CR / 3835 CR / 
3840 CR / 3845 CR

TPLXA0312/3800D

Haaksysteem voor pedaal toevoegen TLP3846 TPLXA0312/3846D

Haaksysteem voor zelfsluitende wagens 312 CR TPLXA0312/0312D
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