
Semi RVS palletwagen
PV25R
Vestergaard, hoogwaardige kwaliteit uit 
Denemarken. De meest verkochte palletwagen in 
de vlees- en visindustrie met een gunstige 
prijs- kwaliteit verhouding in een semi RVS uit-
voering. Oppervlak keramisch gepareld, frame, 
stuurboom, assen, lagers enz. materiaal RVS 304. 
Hydraulische unit, drukplaat, trekstangen en wiel-
gaffels thermisch verzinkt. 

• 520 x 1130 mm dubbele wielen
• 520 x 1130 mm enkele wielen
• 520 x 1000 mm dubbele wielen
• 520 x 1000 mm enkele wielen 

Overige afmetingen op aanvraag.

INTERN TRANSPORTINTERN TRANSPORT

Prijzen zijn geldig t/m 28-2-2021 en zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van schrijf- en drukfouten. Prijzen zijn geldig t/m 28-2-2021 en zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van schrijf- en drukfouten. 
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100% RVS palletwagen
PV25RR
De palletwagen voor de kritische industrie zoals
farmacie, vlees-, vis- en overige industrie waar de
palletwagen aan zware omstandigheden 
onderhevig is. Het oppervlak is keramisch 
gepareld, materiaal RVS 304. 

• 520 x 1130 mm dubbele wielen
• 520 x 1130 mm enkele wielen  

Optie RVS 316
Optie elektrolytisch gepolijst

Overige afmetingen op aanvraag.
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RVS hoogheffer
PVH-HR(R)/ER(R)
Het ideale hulpmiddel voor zowel intern transport 
als ook op ergonomische hoogte werken. 
De handmatige hoogheffer is uitgevoerd met 
Quick-lift. De elektrische hoogheffer is uitgerust 
met een interne lader. 

• Hefhoogte 800 mm
• Handmatig of elektrisch
• Semi of 100% RVS

RVS schaarheftafel
OA3100
Deze hydraulische heftafel met voetpomp is 
speciaal bedoeld voor de levensmiddelenindustrie, 
de farmaceutische industrie en de chemische 
industrie. Wanneer zware gewichten en 
verschillende werkhoogten een probleem zijn is 
deze schaarheftafel de oplossing. 

• Hefgewicht 250 kg

RVS viskistenheffer
VKH500R/VKH500RR
Deze speciale viskistenheffer met smalle lepels 
(50 mm) is geschikt voor zowel hoog als laag 
model viskisten. De viskistenheffer is robuust 
uitgevoerd en op alle essentiële plaatsen voorzien 
van smeernippels en is daardoor onderhoudsarm.

• Semi of 100% RVS

RVS stapelaar
HSR8/1600
Handverrijdbaar, elektrisch-hydraulisch heffend. 

• Hefgewicht 600 kg 
(bovenste stand)

• Hefhoogte 1600 mm
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RVS normwagenheffer
OA2100
Brengt de normwagen (200 en 300 liter) 
eenvoudig op de gewenste werkhoogte. Voorzien 
van Nylon zwenkwielen met rem. 

• Semi of 100% RVS

Palletwagen
PV25S
Gelakt stalen palletwagen van de Deense 
kwaliteit Vestergaard. Hoge kwaliteit voor een 
passende prijs. 

• 520 x 1130 mm dubbele wielen
• 520 x 1130 mm enkele wielen 

Overige afmetingen op aanvraag.

RVS elektrische pallettruck  
OA5100

Speciaal ontwikkeld voor kritische omgevingen met 
een uiterst hygiënische constructie o.a. door haar 
open vorken en open constructie. 

• Hefgewicht 1300 kg
• Elektrisch heffen en rijden

Hoogheffer
PVH-HS/ES
Gelakt stalen hoogheffer. Het ideale hulpmiddel 
voor intern transport en voor het werken op 
ergonomische hoogte. 

• Hefhoogte 800 mm
• Handmatig of elektrisch
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Folierollen wagen RVS 316 elektrolytisch gepolijst Verkort en verlaagd

RVS 316 elektrolytisch gepolijst Extra smal met steunwielen Voor normwagens 200 liter

Lengte bijvoorbeeld 600 of 2500 mm Dubbele viskistenheffer
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