
 

 

 

 

 

 
Transportvogn til linnedsæk - model SHUT 

 
Model SHUT vognen hæmmer hurtig bakterievækst, takket være det 
specielle automatiske sækkelukningssystem, der er udstyret med 
nem pedalbetjening. Den fås i to standardversioner til 70 liters sække 
eller til 40 liters sække. Sækken dækker sækkeholderen helt, så den 
ikke bliver snavset under fyldning. 

 
Generelt 

 Rør i rustfrit stål AISI 304 (1.4301). Modstandsdygtig over for 
korrosion og desinfektionsmidler. 

 Bundplade i ABS-plastik med forhøjet kant. 

 Hjul i afsmitningsfrit gråt gummi, Ø 75 mm. Drejeligt hjulophæng i galvaniseret stål. De to 
forreste hjul er forsynet med pedalbremser. Modellerne SHUT70/40FT har ben i stedet for 
de to bremsehjul. 

 Komplet med fire gummiskiver til beskyttelse mod stød i de fire hjørner. 

 Krog på det forreste højre rør til ophæng af sækkelukker. 

 
Tilvalg 

 Sammenkoblingssystem til LBC-vogne (kode SHUT/C). 
Denne struktur er frembragt i rustfrit stål AISI 304 (1.4301). Den er let at montere og kan 
når som helst koble enhver SHUT-vogn sammen med LBC-vognene 1-4, så man kan køre 
med flere vogne samtidigt. 

 Sammenkoblingssystem til AXLBC-vogne på en sikker og fast måde (kode SHUT/AX). 
Denne struktur er frembragt i rustfrit stål AISI 304 (1.4301). Den er let at montere med fire 
skruer på enhver SHUT-vogn. Den kan når som helst kobles til AXLBC-vognene 1-4, og 
sammenkoblingen er helt stabil.  

 
 

 

Model SHUT70 
Til transport af 70 liters sæk 
Udvendige mål: 600 x 500 x 990 h mm 
Med fire hjul 
 

Model SHUT70FT 
Til transport af 70 liters sæk 
Udvendige mål: 600 x 500 x 990 h mm 
Med to hjul og to ben 
 

Model SHUT40 
Til transport af 40 liters sæk 
Udvendige mål: 600 x 500 x 830 h mm 
Med fire hjul 
 

Model SHUT40FT 
Til transport af 40 liters sæk 
Udvendige mål: 600 x 500 x 830 h mm 
Med to hjul og to ben 
 


