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Technische gegevens 

Benaming: Euronormwagen  18EN60400 

Artikelnummer: 300182 

Materiaal: rvs 

Aantal geleiderparen: 18 

Afmetingen geleiderparen (b x h x h) in 
mm: 

415 x 615 

Afstand tussen geleiderparen in mm: 80 

Draagcapaciteit geleiderpaar, max. in kg: 10 

Aantal zwenkwielen: 4 

Zwenkwielen met remmen: 2 

Diameter wielen in mm: 100 

Aantal wielbuffers: 4 

Materiaal wielbuffers: kunststof 

Totale draagcapaciteit max. in kg: 80 

Afmetingen (b x d x h) in mm: 535 x 685 x 1895 

Gewicht in kg: 22,8 

Het recht op technische veranderingen voorbehouden! 

 
 

Versie / eigenschappen 

• Toepassingsgebied: afruimwagen 

• Versie: geleiderparen 

• Ontworpen voor: euronorm 600 x 400 mm 

• Tweezijdig te vullen 

• Frame van vierkante buis 25 x 25 mm 

• Aan de voor- en achterkant van de wagen een reservoirzekering 

• Product bestemd voor continu commercieel gebruik 
<Endergebnis> 
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Leveromvang / Benaming van de onderdelen 

• De Euronormwagen uitpakken en het verpakkingsmateriaal volgens de 
voorschriften betreffende de milieu-eisen utiliseren. 

• Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is: 

 
 

Onderdelen Hoeveelheid Naam 

 

2 
Zijkanten met 18 voorgemonteerde 
geleiders en 
1 houderblokkade 

 6 Dwarsverbindingen 

 
2 Zwenkwielen met remmen 

 
2 Zwenkwielen zonder remmen 

 
4 Wielblokken voor de zwenkwielen 

 1 Inbussleutel 

 
20 Vierkante onderlegschijven 

 12 Schroeven 
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Gebruik volgens bestemming 

De Euronormwagen is ontworpen voor het opslaan van geschikte standaard 
bakplaten van 600 x 400 in bakkerijen en commerciële keukens. 
 
 

Montage 

 

1. Eén van de zijkanten op de grond 
leggen. 

2. 6 dwarsverbindingen nemen 
(boven, midden en onder) en ze 
aan de zijkant van de 
Euronormwagen monteren. 

3. Plaats bij de bovenste en de 
onderste dwarsverbinding een 
vierkante onderlegschijf. Dit zowel 
tussen de dwarsverbinding en de 
zijkant, als tussen de zijkant en de 
schroef.  

4. Vervolgens met de inbussleutel de 
schroeven aandraaien. 

5. Bij de middelste dwarsverbindingen 
maar 1 onderlegschijf plaatsen: 
tussen de zijkant en de schroef. Afb. 1.  

 
6. De schroef aandraaien met behulp van de inbussleutel. 

7. Monteer de 6 dwarsverbindingen aan de tweede zijkant, gebruik makend van de 
onderlegschijven en schroeven zoals dat hierboven is beschreven. (Afb. 1) 

 

8. Leg de Euronormwagen op zijn 
kant. 

9. Monteer de 4 wielbuffers aan de 
zwenkwielen op de vierkanten 
buizen van de zijkanten. 

10. Tot slot de zwenkwielen in de 
vierkante buizen van de zijkanten 
draaien. (Afb. 2) 

 

Afb. 2.  
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Afstellen 

1. De Euronormwagen op zijn wielen zetten en de stabiliteit controleren. 

2. De Euronormwagen kan worden genivelleerd door de zwenkwielen in- of uit te 
draaien. 

3. Na het op de juiste plaats zetten van de Euronormwagen, de 2 zwenkwielen 
beveiligen met behulp van de remmen, zodat de afruimwagen niet per ongeluk 
verplaatst of omgegooid wordt. 

 
 

Beveiligingen voor de bakken 

1. Op de geleiderparen de juiste bakkerijplaten 
naar behoefte plaatsen. 

2. Beveilig de bakkerijplaten van voren en van 
achteren met de containerbeveiliging door 
ze een beetje ophoog te trekken en ze voor 
de bakkerijplaten te sluiten (afb. rechts). 

 
 
 

Reiniging 

OPGELET! 

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende 
schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen. 

 
1. De Euronormwagen regelmatig reinigen met warm water en een zacht, vochtig 

doekje. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken. 

2. De Euronormwagen drogen met een zacht doekje. 

 


