
Stativ
Helsvetsat och förkromat i stabilt 
utförande. Mått: 62x49x97 cm
(LxBxH).

Hjul
100 mm länkhjul.

Bricka
Vit plast. 
Mått: 53x38x2,5 cm (LxBxH).

Låda 
Vit plast. 
Mått: 37x34x11 cm (LxBxH). 

Utdragbar fackindelad låda 
Till modell 050-2000 och 050-2010. 
I blå plast med flexibel fackindelning. 

Avfallsbehållare
Till modell 050-2000 och 050-2010.
I vit plast, avtagbar.

SJÖBLOMS SJUKVÅRDSUTRUSTNING AB · Myrängsvägen 8 · 891 50 Örnsköldsvik, Sweden · Tel 0660-105 80 · Fax 0660-180 00 · www.sjobloms.comÅ
g
re

n
s 

T
ry

ck
er

i 
A
B
, 

Ö
rn

sk
ö
ld

sv
ik

 2
0
0
5

Stativ
Helsvetsat, förkromat stålrörstativ
med ställbart körhandtag mellan 
78 och 98 cm.

Skivor
Fasta, av rostfri plåt med vulstkant.
Skivorna är på undersidan försedda
med ljuddämpande material. Under
övre skivan är två plastlådor place-
rade. Mått mellan skivorna: 40 cm.

Hjul
100 mm länkhjul med dubbelt kul-
lagrad svängkrans. Täckbrickor
ovanpå hjulens svänglagerkransar
för att förhindra smutssamling.

Provtagningsvagn Art. Nr.

Med en bricka, en låda 050-1000

Med två lådor 050-1020

Med två brickor 050-1010

Med två brickor, en låda 050-1030

Med fäste för skrivskiva,
med två brickor, 
två utdragbara fackindelade
lådor och en avfallsbehållare 050-2000

Med fäste för skrivskiva,
med en bricka, en låda,
två utdragbara fackindelade
lådor och en avfallsbehållare 050-2010

Tillbehör
skrivskiva med pappers-
klämma, vridbar 050-2011

Mått
Höjd till övre brickan 85 cm.

Rondvagn Art. Nr.

(LxBxH) 66x40x98 cm,
bricka 50x40 cm 050-4000

(LxBxH) 66x40x98 cm, 
bricka 50x40 cm med 
9,5 cm hög plastsarg 050-4010

(LxBxH) 76x40x98 cm, 
bricka 60x40 050-4020

(LxBxH) 76x40x98 cm, 
bricka 60x40 cm med 
9,5 cm hög plastsarg 050-4030

Rondvagn monteringsbar

Rätten till konstruktionsförändringar
förbehålles.

e-
p
os

t:
 i
n
fo

@
sj

ob
lo

m
s.

co
m

Stativ
Helsvetsat förkromat stålrörstativ
med körhandtag.
Mått: 71x56x85 cm (LxBxH).

Låda
Tillverkad av rostfri plåt, är löstag-
bar och försedd med lock. 
En mellanvägg delar lådan mitt itu.
Lådans mått: 50x40x15 cm (LxBxH).

Provtagningsvagn med eller utan fäste för skrivskiva

Bricka
Rostfri bricka 60x40 cm.

Hjul
100 mm kullagrade länkhjul med
grå gummibana.

Art. nr.
Provtagningsvagn 050-3000

Provtagningsvagn modell Sahlgrenska


