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Vi producerer salgsvogne til mange forskellige formål. Det er derfor sjældent, at to salgsvogne har samme 
indretning og faciliteter. Kendetegnet ved salgsvognen er dog én eller ofte flere salgsluger, en disk til 
betjening af kunder samt professionelle hvidevarer og udstyr til erhverv og industri.

Salgsvognen designes med fokus på både kunderne og ejeren. Vognen skal være smuk udefra og så 
simpel som mulig indefra. Den kan leveres på et sænkbart chassis for lettere betjening og monteres med 
skilte for at tiltrække flere kunder og give dem et hurtigt overblik over menuen.

Vores salgsvogne bliver brugt ved mange forskellige anledninger. For eksempel til servering af mad, is og Vores salgsvogne bliver brugt ved mange forskellige anledninger. For eksempel til servering af mad, is og 
drikkevarer samt til salg af merchandise og biletter. Vi leverer desuden salgsvogne i flere størrelser fra 
320 modellen helt up til 730 modellen. Med andre ord, er det kun fantasien, som sætter grænser.

Vognen kobles på et standard anhængertræk og kan stilles op og klargøres på få minutter. Dette gør det 
muligt at flytte vognen fra sted til sted hurtigt og effektivt uden noget besvær. Vognen er lavet af 
rengøringsvenlige og slidstærke materialer, som sparer tid på rengøring og vedligeholdelse.

Til salg af alt, hvad hjertet kan begære

SALGSVOGN



2280

4200

Hylde

LED lysbånd
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Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi er altid parate til et uforpligtende møde eller 
til at svare på dine spørgsmål og laver gerne en beskrivelse af en vogn udformet netop efter dine ønsker. 
Hos Scanvogn står vi altid parate til at opfylde dine behov, både under salget og når vognen står hos dig.  

MÅL / VÆGT

Udv: 4200 x 2280 x 3100 mm
Indv: 4096 x 2176 x 2300 mm
Egenvægt: 950 kg
Totalvægt: 1500 kg

FACILITETER

Bred salgsluge med gasfjedreBred salgsluge med gasfjedre
Salgsdisk 4096 x 610 mm
Hylde under salgsdisk
Hylde over salgsluge
Elefantrist med vippetrin
Rørstøtteben

VVS / EL

400 V - 32 A CEE indtag400 V - 32 A CEE indtag
LED lysbånd + eltavle

TILVALG

Frit valg af udstyr
Frit valg af hylder
Frit valg af skuffer
Størrelser op til 730

Alle mål og vægte er Alle mål og vægte er 
uforbindende. Der tages
forbehold for ændringer.

TEKNIK - STANDARD (420)
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