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Dimensioner 
 
Udvendige mål:  L: 980 x B: 730 x H: 1740 mm 

Højde til bund: 280 mm 

Egenvægt:  95 kg 

Lastekapacitet: 400-500 kg 

Hjul  Meget letløbende Colson hjul Ø 200 mm i afsmitningsfri grå  
  gummi og med dobbelte kuglelejer.  

Standard med 2 faste og 2 drejelige  

 
 

 
REPELLA vognen fås med forskelligt  
tilbehør.  
 
Vognen er designet i samarbejde med bl.a. 
Region Sjælland og Region Hovedstaden 
samt tilpasset flere hospitaler og vaskerier i 
resten af Danmark. 
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Prisen inkluderer 

• Stor navneplade med navn samt fortløbende nummerering indgraveret. 
• Lille navneplade med navn indgraveret til montering på hylderne. 

 
 

Vognens konstruktion 
• Vognen har 2 faste og to åbne sider. De åbne sider lukkes med 2 stk. løse hylder pr. side. 

Hylderne fås med firkantede stålprofiler eller i fladjern. 

• De 4-6 sæt hyldebærere og 4-5 udtagelige hylder efter ønske.  

• Hylderne udstyres med sorte gummipropper for at reducere støj under transport. 

• Rammen på siderne er i firkantede stålprofiler for bedre stabilitet. Er fæstnet til bundpladen 
med fire bolte pr. side. 

• Topprofilen kan være udformet som et U i firkantede profiler og er placeret oven på siderne 
samt til bagvæg. Alternativt med to tværgående profiler. 
Afslutningen på topprofilen er afrundet.  

• Hyldeholderne påsvejses således, at det er let og ergonomisk at indsætte og udtage hyl-
derne nedefra. 

• 2 stk. runde håndtag på hver kortside Ø 19 mm. 

• Bundrammen tilter 5o for lettere tørring efter vask, og bundrammens sider er  
forsynet med blå fenderliste.   

• Vognen er forsynet med trækstang med fjeder samt trækpind for ergonomisk sammenkob-
ling af vognene.  

• Fås også med håndtag til sammenkobling i ergonomisk arbejdshøjde. Denne kan anvendes 
til vogne både med og uden fjeder på trækstangen. 

• Galvanisering ~10 micron + et ekstra lag som yderligere forlænger holdbarheden med 2-3 
gange. 

• Vognen tåler daglig vask med pH neutral kemi på omkring pH 7 samt tørring ved 80o C. 

• Vognene leveres samlede.  
 
 

Tilvalg  
• Andre mærker hjul, bl.a. Tente. Centralbremse, pedalbremse, retningsspærre. 
• Vognovertræk i naturfolie på rulle eller enkeltvis. 

• Vognindsatse og vognovertræk i 100% polyester 200g/m2 i flere farver og med forskel-
lige lukkemuligheder. 
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Til højre  

Trækstangen er med fjeder 
for ergonomisk sammenkob-
ling.   

 

Under vognen ses de  

drejelige Tente hjul med cen-
tralbremse. 

Til venstre  

Trækpind under vognen som 
standard.  
 
Som tilvalg kan vognen også 
leveres med en sammenkob-
lingsenhed som et håndtag 
oven på vognbunden. Denne 
sammenkobling kan anvendes 
til vogne både med og uden 
fjeder på trækstangen.  
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