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 PRODUKTBLAD 

Aluminiumsvogn med hæve-/sænkebund 
202 serien 
 
 
 
 

Det arbejdsmiljørigtige valg 
 
Her er vognen, som skåner både ryg og ben. 
 
I takt med, at vognen tømmes og fyldes, hæves eller sænkes 
bunden automatisk, så operatøren ikke behøver at bøje sig. 
 
Den lette, men alligevel robuste konstruktion gør håndtering 
lettere. 
 
Vognbunden hviler på en ”pantograf”, som er fremstillet i 
galvaniseret stål. Konstruktionen sikrer, at bunden altid står lige, 
selv ved ”skæv” belastning. 
 
Konstruktionen af fjedersystemet bevirker desuden, at vognen 
indeholder væsentlig mere, end de øvrige vogne på markedet 
med samme dimensioner.  
 
Vognen leveres som standard med det hjularrangement, der 
normalt vil være mest velegnet til den enkelte vognstørrelse, men 
kan selvfølgelig leveres med flere forskellige variationer af 
hjularrangementer.  
 
Ønsket hjularrangement bedes oplyst ved bestilling. 

 
 
Model Indv. mål Volumen Udv. mål Hjul Hjul 
  cm liter  cm mm Ø Arr. 

 
202/05 147x90x56 h  740 153x96x86 h 160 A 
 
202/10 140x70x56 h  550 146x76x80 h 125 A 
 
202/30 125x65x56 h  455 131x71x80 h  125 D 
 
202/50 100x60x56 h  340 106x66x80 h  125 D 
 
202/60 92x60x56 h  310  98x66x80 h  125 D 
 
202/70 104x40x56 h  230 110x46x80 h  125 D 
 
202/70L 167x40x56 h 375 173x46x80 h 125 D 
 

Hjularrangement med afsmitningsfri 
grå gummihjul 

 
Standard placering 

A: 2 faste i siderne + 1 drejeligt i hver ende 

B: 2 faste i den ene ende + 2 drejelige i den 

anden 
C: 2 faste i den ende + 1 drejeligt i den anden 

D: 4 drejelige, et i hvert hjørne. Anvendes f.eks. 

hvis vogne skal kunne skubbes sidelæns på 
plads 
 

Fenderliste for oven 
 Vognen leveres med en kraftig 

fenderliste for oven 
 

Tilvalgsmuligheder 
 Yderligere drejelige hjul og hjul 

med bremse 

 

Vogne til ethvert behov 
 
Ved større ordrer konstruerer vi gerne vogne i 
specielle formater og udførelser.  
 
Ring eller skriv til os og hør nærmere: 
 
Telefon: 45 87 74 12 
E-mail:   info@repella.dk 
 
 

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.      Rev. Q417 
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Aluminiumsvogn med hæve/sænkebund 

Beskrivelse og specifikation 

 Enkel fjeder af overfladebehandlet fjederstål, 
med ”livslang” levetid.  (Ved vægt over 100 kg 
anvendes 2 fjedre) 

 Fjederen kan udskiftes på få sekunder uden 
værktøj. 

 

 ”Saksekonstruktionen”, (samme princip som på 
løfteborde) som sikrer at vognbunden altid er 
vandret, og ikke sætter sig fast ved skæv 
belastning. Stålkonstruktionen er galvaniseret. 

 Hjulplaceringen kan let ændres. Hullerne er 
forboret 

 

 

 Kraftig aluminiumsprofil for oven og i bunden 

 Her vist med fenderliste i PVC på 
aluminiumsprofilen for oven 

 

 Robuste produkter 
 God finish. 
 Anodiseret efter fremstillingen. 
 Ingen spalter med kabler eller glidere, hvor 

ting kan sætte sig fast eller som besværliggør 
rengøring 

  

 


