Säckhållare med lock och fotpedal

Säckhållare

30 l, två 50 mm hjul
60 l, två 50 mm hjul
125 l, två 100 mm hjul
125 l, fyra 100 mm hjul

Art nr
Plåtlock
070-1002
070-2002
070-3002
070-3062

Art nr
Plastlock
071-1002
071-2002
071-3002
071-3062

30 l, fyra 50 mm hjul
60 l, fyra 100 mm hjul
125 l, fyra 100 mm hjul

Plåtlock
070-1023
070-2023
070-3023

Plastlock
071-1023
071-2023
071-3023

För 30, 60 eller 125 liters säckar
Stativ
Helsvetsat och förkromat. Försett med
avvisare så att locket inte slår i väggen.

Lock
Vävplastlocket eliminerar klämrisk och
ger lätt pedaltryck, det stängs och öppSäckhållare utan lock
nast tyst, är hygieniskt utformat, sluter 30 l, fyra 50 mm hjul
tätt kring hållarringen och är lätt lös60 l, fyra 100 mm hjul
tagbart för enkel rengöring eller utbyte. 125 l, fyra 100 mm hjul
30 l, två 50 mm hjul
Färger röd, vit, blå.
60 l, två 100 mm hjul
Plåtlocket är pulverlackerat i vit färg.
125 l, två 100 mm hjul

070-1034
070-2034
070-3034
070-1004
070-2004
070-3004

Väggfast säckhållare
Säckhållarring
Utan lock
Plåtlock
Uppfällbar överfallsring med friktions- 30 l
070-1001
070-1000
broms för att eliminera klämrisk vid
070-2001
070-2000
60 l
070-3001
070-3000
säckbyte. Även säckens fästring är upp- 125 l
fällbar, vilket ger enkel och hygienisk
Dubbel säckhållare
hantering. Säckringen är försedd med Sida/sida utan lock
Sida/sida med plastlock
låsknaster för att säcken ska sitta
Rygg/rygg utan lock
säkert.
Rygg/rygg med plastlock

071-3023 och 070-1002

Plastlock
071-1000
071-2000
071-3000

070-4034
071-4034
070-5034
071-5034

071-6000

071-2000

Hjul
071-5034
Finns i modeller med två eller fyra hjul.
Tvåhjulingarnas hjul är ej svängbara,
Tvättsäckhållare och pedalhink
vilket hjulen är på fyrhjulingarna.
071-6000
125 l med lock
125 l utan lock
125 l utan lock, stativ

070-6000 och 071-6000
Pedalhink
För 125 l säckar. Förkromat stålrörsstativ. Dess fjäderstål med gummidobbar håller säcken i ett fast grepp.
Fyra 75 mm hjul med 80 mm avvisarring.

070-6000
070-3300
070-0000

070-3300

070-3300
Monteringsbar. För 125 l säckar. Förkromat stålrörsstativ med gummidobbar
håller säcken i ett fast grepp. Byte av säck
sker genom att trycka ihop de fjädrande
fästarmarna. Fjäderstålet i vagnsbotten
hjälper fästarmarna att hålla säcken utspänd i ett fast grepp. Fyra 75 mm hjul.
Pedalhink
Stabild utförande i rostfritt stål. Stabil
pedalautomatik. Insatsens handtag kommer
inte i kontakt med avfallet. Invändig hink
i plast. Mått 280x350 mm. Vikt 2,4 kg Rymd 13 l.

070-0000

071-3002
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