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Specificaţii tehnice

Culori

Cărucior SPACE-LINER
Space Liner este un cărucior utilizat la curăţenia urbană. Pe lângă aspectul său
modern, căruciorul este flexibil, fiind foarte uşor de manevrat. Căruciorul este
compus dintr-un cadru metalic şi recipienţi de colectare a deşeurilor. Fiind
realizat din Durapol, un material foarte robust şi rezistent la deteriorări
mecanice, poate fi utilizat atât în interior cât şi în exterior.
Caracteristici cărucior Space Liner: - manevrare foarte bună

- design estetic
- suport inteligent de fixare scule - sisteme de siguranţă
- cutie de depozitare cu cheie - multitudine de culori

Două variante constructive: Cărucior Space-Liner - simplu
Cărucior Space-Liner - dublu

Dotări standard: Materiale:
- sistem de fixare scule, în partea frontală - Ramă din Armortec - oţel vopsit în câmp electrostatic
- roţi solide din cauciuc - Container principal: Durapol
- roţi suplimentare faţă, pentru uşurarea manevrării - Capac principal: Durapol
- recipient (1 x la model simplu/ 2 x la model dublu) - Sistem de fixare scule: Durapol
- benzi reflectorizante - Cutie scule: Duraplus
- cleme fixare mături - Capac cutie scule: Duraplus
- sistem de fixare pentru sac menajer la un recipient - Roţi: Cauciuc

Dimensiuni şi date tehnice Space Liner
Model dublu Model simplu

- Lungime totală 1.760 mm 1.340 mm
- Lăţime totală 630 mm 630 mm
- Înălţime totală 970 mm 970 mm
- Greutate totală 53 kg 42 kg
- Înălţime container 680 mm 680 mm
- Capacitate container 2 x 100l 1 x 100l

Cărucioarele Space Liner sunt dotate standard cu recipienţi în culoarea gri deschis, iar accesoriile acestora, capacele
recipienţiilor, sistemul de fixare scule, cutia de scule, se pot livra în următoarele culori:

Pentru a face căruciorul Dvs. cât mai vizibil, vă oferim posibilitatea inscripţionării acestuia cu diferite logo-uri de reciclare, sau
chiar cu însemnele firmei Dvs.

Model dubluModel simplu
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