
MODUL-iT Open Wagens

make things talk to each other

www.mattteo.com



MODUL-iT ISO modulaire open wagens en toebehoren

make things talk to each other

www.mattteo.com

Onze MODUL-iT open wagens zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en bestaan in twee
soorten: multifunctionele wagens en transportwagens. De wagens zijn gemaakt uit epoxy gecoate
staalbuis. Er zijn zowel modellen waar de modules in 60 cm brede richting ingeschoven kunnen
worden, als wagens om de modules in de 40 cm brede richting in te schuiven.

Onze MODUL-iT open wagens zijn licht, modulair en makkelijk verrijdbaar. Ze kunnen bovendien
uitgerust worden met diverse accessoires, waardoor de wagen gemakkelijk geconfigureerd kan
worden al naargelang zijn functie. Ook zijn al onze modellen zo ontworpen, dat de opgeborgen
producten steeds duidelijk zichtbaar en makkelijk bereikbaar blijven. Standaard zijn de wagens
uitgerust met 4 zwenkwielen, waarvan twee met rem. De wielgrootte is afhankelijk van de
afmetingen van de wagen.

Onze bakken en manden passen in de moduledragers met stopfunctie. Deze zijn om de 68 mm in
hoogte verstelbaar worden zonder enig gereedschap. Onze multifunctionele open wagens zijn
verkrijgbaar met 1 of 2 secties. Onze transportwagens zijn beschikbaar met 1, 2 of 3 secties, of
met 1 modulaire sectie en 1 sectie met om de 68 mm in hoogte verplaatsbare schappen.

Made in Belgium



MODUL-iT multifunctionele wagen – 1 sectie van 60 cm breed – 85 cm hoog 
Art.nr. 150816-50500

MODUL-iT multifunctionele wagen – 1 sectie van 60 cm breed – 105 cm hoog 
Art.nr. 151016-50500

MODUL-iT multifunctionele wagen – 2 secties van 40 cm breed – 85 cm hoog 
Art.nr. 150824-50500

MODUL-iT multifunctionele wagen – 2 secties van 40 cm breed – 105 cm hoog 
Art.nr. 151124-50500
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MODUL-iT open multifunctionele wagen (ISO) met 1 sectie 
van 60 cm breed. In vierkante staalbuis van 20x20mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat. Met duwbeugel en 4 zwenkwielen 
op kogellagers van Ø 10 cm, waarvan 2 met rem. Geschikt 
voor 9 paar verplaatsbare moduledragers met stopfunctie.
Afm. 85x72x45 cm (HxLxD)

MODUL-iT open multifunctionele wagen (ISO) met 1 sectie 
van 60 cm breed.  In vierkante staalbuis van 20x20mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat. Met duwbeugel en 4 zwenkwielen 
op kogellagers van Ø 10 cm, waarvan 2 met rem. Geschikt 
voor 12 paar verplaatsbare moduledragers met stopfunctie.
Afm. 105x72x45 cm (HxLxD)

MODUL-iT open multifunctionele wagen (ISO) met 2 secties 
van 40 cm breed. In vierkante staalbuis van 20x20mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat. Met duwbeugel en 4 zwenkwielen op 
kogellagers van Ø 10 cm, waarvan 2 met rem. Geschikt voor 
elk 9 paar verplaatsbare moduledragers met stopfunctie.
Afm. 85x92x65 cm (HxLxD)

MODUL-iT open multifunctionele wagen (ISO) met 2 secties 
van 40 cm breed. In vierkante staalbuis van 20x20mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat. Met duwbeugel en 4 zwenkwielen op 
kogellagers van Ø 10 cm. waarvan 2 met rem. Geschikt voor 
elk 12 paar verplaatsbare moduledragers met stopfunctie.
Afm. 105x92x65 cm (HxLxD)



MODUL-iT moduledrager – voor open wagens 60 cm breed – horizontaal                            
Art.nr. 154440-10100

MODUL-iT moduledrager – voor open wagens 40 cm breed – horizontaal                            
Art.nr. 154660-10100

MODUL-iT afdekdop in kunststof – voor gaten voor moduledragers – wit
Art.nr. 150001-10100

MODUL-iT vuilzakhouder – voor open wagens 60 cm breed – epoxy gecoat
Art.nr. 150002-50500
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MODUL-iT verplaatsbare moduledrager voor open wagens 
(ISO) met secties van 60 cm breed. Links en rechts model, 
horizontaal, in lichtgrijze kunststof, met stopfunctie.
Afm. 43 cm (L)

MODUL-iT verplaatsbare moduledrager voor open wagens 
(ISO) met secties van 40 cm breed. Links en rechts model, 
horizontaal, in lichtgrijze kunststof, met stopfunctie.
Afm. 63 cm (L)

MODUL-iT afdekdop, wit, kunststof. Om de gaten voor de
verplaatsbare moduledragers af te dichten.
Diam. 8,8 mm

MODUL-iT aanhaakunit voor multifunctionele wagens (ISO) 
van 60 cm breed. In vierkante staalbuis van 20x20 mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat. Voor vuilzakken tot 20 liter.
Afm. 35x45 cm (LxD)



MODUL-iT klemschroef – voor open wagen – aluminium
Art.nr. 150004-50500

MODUL-iT aanhaakunit – voor open wagen 60 cm breed – 3040 modules
Art.nr. 150003-50500

MODUL-iT neerklapbare unit – open wagen 60 cm breed – 3040 modules 
Art.nr. 150014-50500

MODUL-iT infuusstang – voor open wagens – RVS
Art.nr. 150005-52519
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MODUL-iT klemschroef in aluminium 
voor multifunctionele wagens (ISO). 
Te bevestigen op de 4 hoeken.

MODUL-iT aanhaakunit voor halve modules. Voor 
multifunctionele wagens (ISO) van 60 cm breed. 
In vierkante staalbuis van 20x20 mm, lichtgrijs, 
epoxy gecoat. 
Afm. 35x45 cm (LxD)

MODUL-iT infuusstang in roestvrijstaal met twee 
haken. Voor multifunctionele wagens (ISO).
Te bevestigen met klemschroef op de hoeken van 
de wagens. Kan in hoogte versteld worden. 
Afm. 100 cm (H)

MODUL-iT neerklapbare aanhaakunit voor halve 
modules. Voor multifunctionele wagens (ISO) van 
60 cm breed. In vierkante staalbuis van 20x20 mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat. 
Afm. 35x45 cm (LxD)



MODUL-iT laptoparm – voor open wagens en MODU-FLEX – aluminium
Art.nr. 150005-51519

MODUL-iT antidiefstalkabel – voor laptoparm – met laptopslot 
Art.nr. 150017-10000
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MODUL-iT galerijbeugel – voor open wagen 60 cm breed – epoxy gecoat
Art.nr. 150007-50500

MODUL-iT kantelbakmodule – met 3 transparante bakjes – kunststof
Art.nr. 150008-10102

MODUL-iT galerijbeugel voor multifunctionele 
wagens (ISO) van 60 cm breed. In vierkante 
staalbuis van 20x20 mm, lichtgrijs, epoxy gecoat. 
Te bevestigen met 2 klemschroeven. 
Afm. 64,5x45 cm (LxH)

MODUL-iT kantelbakmodule in grijze kunststof.
Met 3 transparante kantelbakjes voorzien van 
een etikethouder.
Afm. 60x21x24,2 cm (LxDxH)

MODUL-iT zwenkarm in aluminium, 360° draaibaar. 
Met houder voor laptop en antidiefstalbeugel.
Is traploos in hoogte verstelbaar.

MODUL-iT antidiefstalkabel met laptopslot.
Lengte: 120 cm



MODUL-iT kantelbakmodule – met 4 transparante bakjes – kunststof
Art.nr. 150009-10102

MODUL-iT kantelbakmodule – met 5 transparante bakjes – kunststof
Art.nr. 150010-10102

MODUL-iT kantelbakmodule – met 6 transparante bakjes – kunststof
Art.nr. 150011-10102

MODUL-iT accessoire staaf – voor open wagens – epoxy gecoat
Art.nr. 150013-10100
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MODUL-iT kantelbakmodule in grijze kunststof. 
Met 4 transparante kantelbakjes voorzien van 
een etikethouder. 
Afm. 60x17,8x20,6 cm (LxDxH)

MODUL-iT kantelbakmodule in grijze kunststof. 
Met 5 transparante kantelbakjes voorzien van 
een etikethouder. 
Afm. 60x14x16,8 cm (LxDxH)

MODUL-iT kantelbakmodule in grijze kunststof. 
Met 6 transparante kantelbakjes voorzien van 
een etikethouder. 
Afm. 60x9,6x11,2 cm (LxDxH)

MODUL-iT accessoire staaf voor multifunctionele 
wagens (ISO). In vierkante staalbuis van 20x20 mm, 
lichtgrijs, epoxy gecoat.
Afm. 45 cm (L)
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MODUL-iT aanhaakunit – voor risicoafvalbus – voor in aluminium klem
Art.nr. 150022-50500

MODUL-iT aanhaakunit – voor risicoafvalbus – met buisbevestiging
Art.nr. 150023-50500

MODUL-iT stootwiel – voor open wagens – rubber
Art.nr. 150012-18120

MODUL-iT stootwiel in lichtgrijs rubber voor 
multifunctionele wagens (ISO).
Diam. 10 cm

MODUL-iT verende klapkoppeling – voor transportwagens – gegalvaniseerd                                
Art.nr. 920027-00002

MODUL-iT aanhaakunit voor risicoafvalbus.
Te bevestigen met alu klem.
In epoxy gecoat staal.

MODUL-iT aanhaakunit voor risicoafvalbus, aan te 
haken aan het frame van een open ISO wagen.
In epoxy gecoat staal.

MODUL-iT klapkoppeling met veermechanisme, om 
transportwagens aan elkaar te koppelen.
In gegalvaniseerd staal.



MODUL-iT transportwagen – met 1 sectie 40 cm breed – 164 cm hoog
Art.nr. 154614-50500

MODUL-iT transportwagen – met 1 sectie 60 cm breed – 164 cm hoog
Art.nr. 156416-50500

MODUL-iT transportwagen – met 1 sectie 40 cm breed – 180 cm hoog
Art.nr. 154614-00184

MODUL-iT transportwagen – met 1 sectie 60 cm breed – 180 cm hoog
Art.nr. 156416-00184
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MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 1 sectie 
van 40 cm breed. Geschikt voor 20 paar verplaatsbare 
moduledragers met stopfunctie. 4 zwenkwielen op 
kogellagers met een diameter van 12,5 cm, waarvan 
2 met rem. In epoxy gecoate staalbuis van 20x20mm 
en 40x20mm, lichtgrijs.
Afm. 45,5x65x164 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 1 sectie 
van 60 cm breed. Geschikt voor 20 paar verplaatsbare 
moduledragers met stopfunctie. 4 zwenkwielen op 
kogellagers met een diameter van 12,5 cm, waarvan 
2 met rem. In epoxy gecoate staalbuis van 20x20mm 
en 40x20mm, lichtgrijs.
Afm. 65,5x45x164 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 1 sectie 
van 40 cm breed. Geschikt voor 22 paar verplaatsbare 
moduledragers met stopfunctie. 4 zwenkwielen op 
kogellagers met een diameter van 12,5 cm, waarvan 
2 met rem. In epoxy gecoate staalbuis van 20x20mm 
en 40x20mm, lichtgrijs.
Afm. 45,5x65x180 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 1 sectie 
van 60 cm breed. Geschikt voor 22 paar verplaatsbare 
moduledragers met stopfunctie. 4 zwenkwielen op 
kogellagers met een diameter van 12,5 cm, waarvan 
2 met rem. In epoxy gecoate staalbuis van 20x20mm 
en 40x20mm, lichtgrijs.
Afm. 65,5x45x180 cm (LxDxH)



MODUL-iT transportwagen – met 2 secties van 40 cm breed – 164 cm hoog
Art.nr. 154624-50500

MODUL-iT transportwagen – met 2 secties van 60 cm breed – 164
Art.nr. 156426-50500

MODUL-iT transportwagen – met 2 secties van 40 cm breed – 180 cm hoog
Art.nr. 154624-00184

MODUL-iT transportwagen – met 2 secties van 60 cm breed – 180 cm hoog
Art.nr. 156426-00184
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MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 2 secties 
van 40 cm breed. Geschikt voor in totaal 2x20 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 

12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20mm  en 40x20mm, lichtgrijs. 
Afm. 89x65x164 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 2 secties 
van 60 cm breed. Geschikt voor in totaal 2x20 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 

12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20mm  en 40x20mm, lichtgrijs. 
Afm. 129x45x164 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 2 secties 
van 40 cm breed. Geschikt voor in totaal 2x22 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie.
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 

12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20mm  en 40x20mm, lichtgrijs. 
Afm. 89x65x180 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 2 secties 
van 60 cm breed. Geschikt voor in totaal 2x22 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 

12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20mm  en 40x20mm, lichtgrijs. 
Afm. 129x45x180 cm (LxDxH)



MODUL-iT transportwagen – met 3 secties van 40 cm breed – 164 cm hoog
Art.nr. 154634-50500

MODUL-iT transportwagen – met 3 secties van 40 cm breed – 180 cm hoog
Art.nr. 154634-00184

MODUL-iT transportwagen – hybride model – 164 cm hoog 
Art.nr. 154612-50500

MODUL-iT transportwagen – hybride model – 180 cm hoog
Art.nr. 154612-00184
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MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 3 secties 
van 40 cm breed. Geschikt voor in totaal 3x20 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 
12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20mm  en 40x20mm, lichtgrijs. 
Afm. 130,5x65x164 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 3 secties 
van 40 cm breed. Geschikt voor in totaal 3x22 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 
12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20mm  en 40x20mm, lichtgrijs. 
Afm. 130,5x65x180 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 1 sectie  
van 40 cm breed + 1 sectie geschikt voor 
verplaatsbare schappen. Geschikt voor 20 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie +
20 verplaatsbare schappen van 85x65 cm. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 
12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20 mm en 20x40 mm, lichtgrijs. 
Afm. 130,5x65x164 cm (LxDxH)

MODUL-iT open transportwagen (ISO) met 1 sectie  
van 40 cm breed + 1 sectie geschikt voor 
verplaatsbare schappen. Geschikt voor 22 paar 
verplaatsbare moduledragers met stopfunctie + 
22 verplaatsbare schappen van 85x65 cm. 
4 zwenkwielen op kogellagers met een diameter van 
12,5 cm, waarvan 2 met rem. In epoxy gecoate 
staalbuis van 20x20 mm en 20x40 mm, lichtgrijs. 
Afm. 130,5x65x180cm (LxDxH)



MODUL-iT handgreep – voor transportwagens – aluminium
Art.nr. 150018-51519

MODUL-iT hoes – voor transportwagen 1 sectie 40 cm breed – 164 cm hoog 
Art.nr. 920048-00014

MODUL-iT hoes – transportwagen 2 secties 40 cm breed – 164 cm hoog 
Art.nr. 920048-00024

MODUL-iT hoes – transportwagen 3 secties 40 cm breed – 164 cm hoog 
Art.nr.920048-00034
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MODUL-iT hoes in polyester met twee ritssluitingen 
en een Din-A4 insteekhoes.
Voor transportwagen type 154614-50500.
Hoogte hoes: ca. 145 cm 

MODUL-iT hoes in polyester met twee ritssluitingen 
en een Din-A4 insteekhoes.
Voor transportwagen type 154624-50500.
Hoogte hoes: ca. 145 cm 

MODUL-iT hoes in polyester met twee ritssluitingen 
en een Din-A4 insteekhoes.
Voor transportwagen type 154634-50500. 
Hoogte hoes: ca. 145 cm 

MODUL-iT duwbeugel in geanodiseerd aluminium, 
te monteren op open transportwagens. 
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MODUL-iT stofhoes – voor 1 sectie transportwagen van 40 cm breed – PET
Art.nr. 920075-00001

MODUL-iT stofhoes in transparant polyethyleen (PET), 
eenmalig gebruik.
Voor wagen type 154614-50500. 
Rol met 200 hoezen.
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