To p s e a l m a c h i n e s

Sealen op wielen
Misschien kent u onze Topsealmachines.
Uitstekende handbediende machines waarmee
u kunststof en aluminium schalen kunt
afsluiten met hittebestendige folie. Een van de
pluspunten is dat u ze kunt verplaatsen, u bent
niet aan één plek gebonden. Maar u hebt wel
een stabiel werkblad nodig waar de machine op
kan staan. Daar hebben wij wat op gevonden!

Ergonomisch

Op veler verzoek heeft MetalPack een compacte
en mobiele werktafel ontwikkeld. De trolley past
zich makkelijk aan wisselende omstandigheden
aan. Hij is in hoogte verstelbaar, van 71 tot 91
cm. Bovendien staat hij op zware zwenkwielen,
waarvan er twee met een rem te vergrendelen
zijn. Makkelijk te verplaatsen, altijd op de juiste
hoogte, ergonomisch verantwoord dus.

MetalPack
Trolley
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Slimme trolley
Speciaal voor onze Topsealmachines
Oerdegelijk

De trolley is speciaal ontwikkeld voor de MetalPack Topsealmachines, maar hij laat zich natuurlijk ook graag op andere
manieren inzetten. Het is een verrijdbaar tafeltje van onverwoestbaar RVS, met twee afneembare zijbladen. Het staat
solide op zijn poten en is makkelijk te reinigen.

Smal, smaller, smalst

U kunt de trolley gebruiken met twee zijbladen. Zo hebt u bijvoorbeeld ruimte voor onafgedekte schalen aan de ene kant
en de met folie gesealde schalen aan de andere kant. Deze zijbladen zijn afneembaar, u kunt er ook één plaatsen of zelfs
helemaal geen. Zo past uw sealtrolley zelfs in de smalste werkruimtes. En in dat geval hebt u nog steeds de handige
onderplaat.

Technische specificaties

Dealer gegevens:

Afmetingen (bxd):

zonder zijtafels		
met één zijtafel		
met twee zijtafels

Hoogte:

instelbaar in 5 standen: 71, 76, 81, 86 en 91 cm
de zijtafels zijn altijd 7 cm hoger dan het werkblad
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