
3.53Modulair Transport en Opslag

Intrabox rolcontainer
Deze rolcontainer kan gebruikt worden voor het 
transport van afval, linnen, bakken en allerlei 
andere goederen. 

De twee kantelbare schappen kunnen gebruikt 
worden als schap of om de container vooraan af te 
sluiten. Op deze manier kunnen ook grote zakken 
makkelijk getransporteerd worden. 

De kar beschikt over een robuuste bodem.

❱ ❱ Kantelbare schappen

De Intrabox is voorzien van kantelbare schappen. Hierdoor kan de wagen gebruikt wor-
den voor het transport van goederen op de schappen of kan men de schappen kantelen 
en de container afsluiten voor bijvoorbeeld transport van linnen- of afvalzakken.

❱ ❱ Trekstang

Er kan een trekstang voorzien worden onderaan de Intrabox, dit maakt het mogelijk om 
verschillende rolcontainers aan elkaar te haken en deze in een trein te transporteren. 
Hierdoor kan men tijd sparen in het transport van verschillende rolcontainers.

Het gebruik van een trekstang laat toe om meerdere rolcontainers te koppelen en deze makkelijk in 
één trein te transporteren.

❱ ❱ Identificatieplaat

Een identificatieplaat op de zijkant van de Intrabox kan voorzien worden voor het iden-
tificeren van de rolcontainer. Dit maakt het mogelijk om de verschillende rolcontainers 
makkelijk te traceren.
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❱ ❱ Intrabox rolcontainer

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

13012 00001 Met 2 kantelbare schappen en 3 grijze spanbanden 855 x 610 x 1830 mm

❱ ❱ Verstevigde, waterdichte polyesterhoes

Artikelnummer

13012 00014

❱ ❱ Trekstang

Artikelnummer Beschrijving

13003 00027 Heavy versie

❱ ❱ Aluminium identificatieplaat

Artikelnummer

13005 00003

❱ ❱ Grijze rubberen spanband

Artikelnummer

13005 00006

❱ ❱ Intrabox rolcontainer
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❱ ❱ Uitneembare schappen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

13012 00018 Uitneembaar schap inclusief klemmen 860 x 582 x 30 mm

Op aanvraag Verstevigd uitneembaar schap inclusief klemmen 860 x 588 x 35 mm

❱ ❱ Intrabox rolcontainer
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