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De MODUL-iT containerwagens zijn uiterst geschikt voor het transport van steriele materialen. Ze zijn
gemaakt van geanodiseerd aluminium en zijn verkrijgbaar met 1, 2 of 3 modulaire secties, of met 1
modulaire sectie en een sectie voor schappen. De modules worden in de 40 cm brede richting in de
rails van de containerwagens geschoven. De deuren openen 270 graden en kunnen tegen de zijkant
van de wagen met een magneet vastgezet worden, zodat ze in open toestand geen extra plaats
innemen. Alle MODUL-iT containerwagens zijn onderaan voorzien van een stootbumper rondom en
de meeste modellen zijn hier ook bovenaan mee uitgerust. Standaard zijn de containerwagens
voorzien van twee zwenkwielen en twee bokwielen, waarvan de diameter varieert in functie van de
afmetingen van de containerwagens.

Ons assortiment aan MODUL-iT containerwagens omvat ook het Kangoeroesysteem. Dit systeem is
speciaal ontworpen om het transport tussen twee steriele afdelingen te organiseren. Het bestaat uit
containerwagens, transferwagens en platformwagens. De containerwagen beweegt steeds in een niet
steriele zone. De transferwagen met de modules of instrumentencontainers zit in de containerwagen of
staat op een platformwagen, waarbij de platformwagen steeds in een steriele ruimte beweegt. De
transferwagens kunnen op een eenvoudige wijze van de platformwagen in de containerwagen worden
gereden of omgekeerd. Op deze manier zorgt het Kangoeroesysteem voor een heel ergonomisch
transport van steriel materiaal tussen twee steriele zones.



MODUL-iT containerwagen – met 1 sectie van 40 cm breed – aluminium                           
Art.nr. 164614-51519

MODUL-iT containerwagen – met 2 secties van 40 cm breed – aluminium                           
Art.nr. 164624-51519

MODUL-iT containerwagen – met 3 secties van 40 cm breed – aluminium                           
Art.nr. 164634-51519

MODUL-iT containerwagen – hybride model met schappen – aluminium 
Art.nr. 164612-51519
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MODUL-iT containerwagen (ISO) in geanodiseerd aluminium,
met 1 sectie voor 10 paar kunststof moduledragers.
Heeft 1 deur die 270° opendraait en met een magneet tegen
de zijkant van de wagen kan vastgezet worden.
Bumper rondom onderaan de wagen, 2 zwenkwielen en 2
bokwielen op kogellagers met een diameter van 16 cm.
Afm. 55,4x71x158,5 cm (LxDxH)

MODUL-iT containerwagen (ISO) in geanodiseerd aluminium,
met 2 secties voor elk 12 paar kunststof moduledragers.
Heeft 2 deuren die 270° opendraaien en met een magneet
tegen de zijkant van de wagen kunnen vastgezet worden.
Bumper rondom onderaan en bovenaan de wagen,
2 zwenkwielen en 2 bokwielen op kogellagers met een
diameter van 16 cm.
Afm. 97x71x178,5 cm (LxDxH)

MODUL-iT containerwagen (ISO) in geanodiseerd aluminium,
met 3 secties voor elk 12 paar kunststof moduledragers.
Heeft 2 deuren die 270° opendraaien en met een magneet
tegen de zijkant van de wagen kunnen vastgezet worden.
Bumper rondom onderaan en bovenaan de wagen,
2 zwenkwielen en 2 bokwielen op kogellagers met een
diameter van 16 cm.
Afm. 140x71x178,5 cm (LxDxH)

MODUL-iT containerwagen (ISO) in geanodiseerd aluminium,
met 1 sectie voor 12 paar kunststof moduledragers en 1
sectie met 2 schappen van 85x60 cm die in hoogte kunnen
versteld worden (+bodemschap). Heeft 2 deuren die 270°
opendraaien en met een magneet tegen de zijkant van de
wagen kunnen vastgezet worden. Bumper rondom onderaan
en bovenaan de wagen, 2 zwenkwielen en 2 bokwielen
op kogellagers met een diameter van 16cm.
Afm. 140x71x178,5 cm (LxDxH)



MODUL-iT kangoeroe containerwagen voor 2 ISO modulaire transferwagens
Art.nr. 160001-51519

MODUL-iT kangoeroe transferwagen met 1 sectie van 40 cm breed 
Art.nr. 160011-51519

MODUL-iT kangoeroe platformwagen voor transferwagen van 40 cm breed  
Art.nr. 160021-51519

MODUL-iT kangoeroe vast platform voor 2 ISO modulaire transferwagens 
Art.nr. 160031-51519
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MODUL-iT kangoeroe containerwagen in geanodiseerd
aluminium. Geschikt voor 2 transferwagens (ISO) of 1
transferwagen met 3 secties voor STE manden of
instrumentencontainers. Heeft 2 deuren die 270° opendraaien
en met een magneet vastgezet kunnen worden tegen de
zijkant van de wagen. Uitgerust met bumper rondom zowel
onderaan als bovenaan de wagen. Heeft verder centrale rem,
fixatiemechanisme voor de transfer en platformwagens,
2 zwenkwielen en 2 bokwielen met een diameter van 16 cm.
De wagen kan gewassen en gedesinfecteerd worden op 80°C.
Afmeting: 123x71x155,5 cm (LxDxH)

MODUL-iT kangoeroe platformwagen in geanodiseerd
aluminium. Geschikt voor 1 transferwagen met 1 ISO sectie.
Uitgerust met een duwbeugel, geleidingsrails voor de
transferwagen en fixatiemechanisme om de platformwagen
aan de containerwagen te koppelen. Heeft 4 zwenkwielen
met een diameter van 12,5 cm en een centraal remsysteem.
Afm.69,5x70,5x95,5 cm (LxDxH)

MODUL-iT kangoeroe vast platform in geanodiseerd

aluminium. Geschikt voor 2 transferwagens met 1 ISO sectie

of 1 transferwagen met 3 STE secties. Staat op vier poten

met stelvoeten, met geleidingsrails voor de transferwagens

en fixatiemechanisme om platform vast te koppelen aan de

platformwagens.

Afm.123x71x26 cm (LxDxH)

MODUL-iT kangoeroe transferwagen in geanodiseerd
aluminium en roestvrijstalen buis. Heeft 1 modulaire sectie
met 9 paar kunststof moduledragers met een tussenafstand
van 11,5 cm en 4 kunststof bokwielen die passen in de
geleidingsrails van de containerwagen. De wagen kan
gesteriliseerd worden bij een temperatuur van 134° Celsius.
De wagen heeft een capaciteit van 9 ISO modules van
60x40x10 cm.
Afm. 41x60x118 cm (LxDxH)
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