
Made in Sweden

● Rostfri vagnsmodell (stapelvagn) med avrinningsfunktion som 
   kan köras rakt in i tvätten (tål 100˚C vid rengöring)

● Tillverkad i EN 1.4301 rostfritt, motsvarades förr av 
   SS 2333 alt. ASTM/AISI 304

● Vagnen elektropoleras när den tillverkas i EN 1.4301

● Går att få samtliga modeller i EN 1.4401, motsvarades förr av 
   SS 2347 alt. AISI 316 syrafast rostfritt

● Vagnen används bl.a. som stapelvagn för transport av sterilcontainrar  
    och dylikt

● Fastmonterade hyllplan längst upp och längst ner

● Utdragbara perforerade hyllplan/korgar som kan monteras på valfri höjd  
   (förgängade hål med 100 mm mellanrum).

● Extra hyllplan, korgar och hyllbärare finns att köpa. 

● Kan kompletteras med exempelvis trådsarg och/eller vertikala 
   körhandtag 400mm

● Vagnen på bilderna i broschyr är extrautrustad med trådsarg

● 4 hjul, varav 2 är låsbara. Alla hjul tål 100˚C vid rengöring.

● Finns i två olika storlekar, kan kundanpassas 

Sterilvagnen ”Stina”

STINA114E
Stinavagn komplett 1140 mm hög
3 hyllplan med glidskenor
Mannerhjul: Ø100 mm
Rostfri tvättbar
Mått:  Bredd 430 mm
           Djup 675 mm
           Höjd 1140 mm

STINA114A
Stinavagn komplett 1140 mm hög
3 hyllplan med glidskenor för plåtar 
och korgar
Mannerhjul: Ø100 mm
Rostfri tvättbar
Mått:  Bredd 450 mm
           Djup 675 mm
           Höjd 1140 mm
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STINA150E 
Stinavagn komplett 1500 mm hög
5 hyllplan med glidskenor
Mannerhjul: Ø100 mm
Rostfri tvättbar
Mått: Bredd 430 mm
          Djup 675 mm
          Höjd 1500 mm

STINA150A, STINA114A, STINA150E och STINA114E

STINA150A
Stinavagn komplett 1500 mm hög
5 hyllplan med glidskenor för plåtar 
och korgar
Mannerhjul: Ø100 mm
Rostfri tvättbar
Mått:   Bredd: 450 mm
            Djup: 675 mm
            Höjd: 1500 mm

Stinavagn för autoklavkorg/hyllplan Stinavagn med hyllplan

STINA114E


