Werkkooien
Werkkooi voor 1 en 2 personen

Type NA-1 et NA-2
•
•
•

•
•

Werkkooien zijn in onze werkhuizen vervaardigd.
Ze voldoen aan de veiligheidsnormen van het algemeen arbeidsreglement.
In optie : de werkkooien kunnen onderaan van 2 buizen worden voorzien om ze met een heftruck te kunnen verplaatsen.
Op aanvraag, kan het dak door d.m.v strek metaalbeschermd worden.
Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

Handgreep

Onze werkkooien zijn geleverd met:
CE markering.
CE verklaring volgens Machine Richtlijnen
98/37/CEE.
Gebruiksinstructies.
Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen
op aanvraag.

Werkkooi 1 persoon

Type NA-1

Werkkooi 2 personen

Type NA-2

Ophanging door kettingsviersprong diam. 7
mm in Graad 80.
4 oogmoeren in graad 80 staal.
Vierkante buis 30 x 30.
De 4 zijwanden zijn in sterk metaal.
Handgreep op de 4 kanten.
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Het klapdeurtje gaat naar binnen open 2150
en is voorzien van een automatische
vergrendeling.
1000

De bodem is een staalplaat met versterkte
buizen en 4 kleine gaten voor de afvoer van
regenwater.
Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL
5015.
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Draagvermogen: 150 kg

Draagvermogen: 300 kg

Gewicht: 105 kg

Gewicht: 130 kg

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag
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Werkkooien
Werkkooi voor het verplaatsen van gekwetste personen
•

Ze worden
vervaardigd.

•
•
•

Ze dienen om een gekwetste op een draagberrie met 2
begeleiders te verplaatsen.
Draagvermogen: 500 Kg.
Gewicht: 400 Kg.

•

Afmetingen:

		
		
		
•

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag

Type NABL
in

onze

werkhuizen

op

maat

Lengte: 3 m
Breedte: 1,2 m
Hoogte: 2.15 m

Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
CE markering.
CE verklaring volgens Machine Richtlijnen
98/37/CEE.
Gebruiksinstructies.
Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen
op aanvraag.

Werkooi voor vorkheftrucks

Type NAEL
•

Ze worden
vervaardigd.

•

De rechthoekige buizen die onderaan gelast zijn dienen
om er de vorken van een heftruck in te plaatsen.

•

Met een plaat strek metaal van 2,15 m hoog aan de
achterkant om de gebruiker af te schermen tegen de
heftruckmast.
Draagvermogen: 300 Kg.
Gewicht: 80 kg.
Afmetingen:

•
•
•

in

onze

werkhuizen

op

maat

		 Lengte: 0,9 m
		 Breedte: 1,2 m
		 Wandhoogte: 1 m
• Zelfsluitende deur.
•

Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag

Afwerking geel RAL 1021 of
blauw RAL 5015.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
CE markering.
CE verklaring volgens Machine Richtlijnen
98/37/CEE.
Gebruiksinstructies.
Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen
op aanvraag.
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Werkkooien
Werkkooien voor het vervoer van paletten

Type NAMAT
•
•

Speciaal ontworpen voor het vervoer van paletten.
Er kunnen 2 europaletten van 0,8 m x 1,2 m samen
verplaatst worden.
• De 2 hellingen maken het mogelijk om in de kooi met een
pallettruck te geraken.
• Is voorzien van een kettingviersprong om hem met een
takel te kunnen verplaatsen.
• De beide deuren gaan naar buiten open en worden zowel
boven als onderaan vergrendeld.
• Afmetingen:
		 Lengte: 2 m
		 Breedte: 1,8 m
		 Wandhoogte: 2 m
• Draagvermogen : 1000 kg
• Alle andere draagvermogens of afmetingen op
aanvraag.
• Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
CE markering.
CE verklaring volgens Machine Richtlijnen
98/37/CEE.
Gebruiksinstructies.
Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen
op aanvraag.

Werkkooi voor het vervoer van materiaal

Type BAMAT
•
•

Speciaal ontworpen voor het vervoer van materiaal.
Met 1 deur die naar binnen open gaat en automatisch
dichtklapt.
• Is voorzien van een kettingviersprong om hem met een
takel te kunnen verplaatsen.
• Afmetingen:
		 Lengte: 1,2 m
		 Breedte: 0,8 m
		 Wandhoogte: 1 m
• Draagvermogen : 500 kg
• Alle andere draagvermogens of afmetingen op
aanvraag.
• Afwerking geel RAL 1021 of blauw RAL 5015.

Onze werkkooien zijn geleverd met:
CE markering.
CE verklaring volgens Machine Richtlijnen
98/37/CEE.
Gebruiksinstructies.
Keuringsattest door erkend organisme in onze werkhuizen
op aanvraag.
Alle andere draagvermogens en afmetingen op aanvraag
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