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GROOTVOLUME- 
BAKKEN

HYGIËNISCH 
NESTBAAR

800 x 600 x 680 mm, 210 ltr.
(720 x 540 x 580 mm binnenwerks)
gewicht 10 kg

945 x 725 x 830 mm, 400 ltr.
(890 x 650 x 710 mm binnenwerks)
gewicht 17,5 kg

Voor een eenvoudigere ver-
plaatsing van de 210 - 400 - 650 
liter hygiënebakken leveren wij 
transportrollers met twee bok- 
en twee zwenkwielen. Deze zijn 
beschikbaar met gegalvani-
seerde of roestvast stalen vor-
ken.

Hygiëne grootvolume transportbakken onderscheiden zich door hun  
roestvast stalen randverstevigingen en gladde wanden met ruime, 
afgeronde hoeken net zoals de bakken op pagina 218. Hierdoor zijn 
deze bakken zeer eenvoudig en snel te reinigen. 

De standaard poten zijn hoog genoeg voor verplaatsing met een 
heftruck of pompwagen en de bakken zijn onderling nestbaar, wat  
kosten spaart bij leeg transport.

Indien gewenst kunnen de 
bakken worden voorzien van 
uw logo.

Hygiëne grootvolumebakken worden vaak gebruikt als pekelbak, 
voor bijvoorbeeld het zouten van hammen. De bakken worden 
gevuld met een mengsel van zout en water, waarin de hammen 
worden gedompeld en op hun plek worden gehouden door een 
dompelplaat.

Transportrollers

art.nr. omschrijving

66210-0-G 650 x 450 mm, galva wielen, 
t.b.v. GV-796068-0402-0

66210-0-I 650 x 450 mm, inox wielen, 
t.b.v. GV-796068-0402-0

66400-0-G 750 x 550 mm, galva wielen 
t.b.v. GV-947283-0402-0

66400-0-I 750 x 550 mm, inox wielen, 
t.b.v. GV-947283-0402-0

66650-0-G 1000 x 750 mm, galva wie-
len, t.b.v. GV-119083-0502-0

66650-0-I 1000 x 750 mm, inox wie-
len, t.b.v. GV-119083-0502-0

1200 x 920 x 825 mm, 650 ltr.
(1100 x 820 x 710 mm binnenwerks)
gewicht 23,7 kg

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda

art.nr. omschrijving

GV-119083-0502-0 met RVS randversteviging, op 5 poten

GV-1299-D0-02-0 oplegdeksel, 1255 x 995 x 65 mm 

art.nr. omschrijving

GV-947283-
0402-0

met RVS randverste-
viging, op 4 poten

GV-
9574-D0-02-0

oplegdeksel, 
952 x 745 x 47 mm

art.nr. omschrijving

GV-796068-
0402-0

met RVS randverste-
viging, op 4 poten

GV-
8062-D0-02-0

oplegdeksel,
804 x 625 x 40 mm




