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Kølevognen er opbygget af 60 mm XPS sandwichelementer for ekstra høj isoleringsevne og er udstyret 
med et køleanlæg, som kan nedkøle til minus 20 grader. Den har et ekstra kraftigt chassis med affjedring, 
som gør den velegnet til hurtigere transport. Dørene bruger rustfri stanglåse og hængsler, som er svejset 
på en rustfri stålramme, der dækker hele døråbningen på indersiden og ydersiden. Vognen har en 
lastevne på 1850 kg og en kapacitet på 6 EUR-paller. 

Gulvet og væggene er belagt med aluminiumsplader således, at der kan placeres tunge genstande og Gulvet og væggene er belagt med aluminiumsplader således, at der kan placeres tunge genstande og 
anvendes en palleløfter uden fare for at beskadige indersiden af vognen. Der er monteret ankerskinner 
på væggene for at stabilisere indholdet under transport. Der installeres skinner til kølegardin for at 
minimere kuldetabet yderligere. Kølevognen anvendes inden for flere industrier. For eksempel fiskeri-, 
fødevare- og eventindustrien til opbevaring og transport af ferske fødevarer og drinks. 

Vognen kobles på et standard anhængertræk og kan stilles op og klargøres på få minutter. Dette gør det 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.

Mobilt kølerum til opbevaring og transport af levnedsmidler

KØLEVOGN



1850

3920

3920

LED lysbånd

Kø
le
an
læ
g

Ankerskinner

Aluminiumsplade op af væggen langs gulvet
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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: 3920 x 1850 x 2600 mm
Indv: 3796 x 1726 x 2000 mm
Egenvægt: 950 kg
Lastevne: 1850 kg
Maxvægt: 2800 kg
Kapacitet: 6 EUR pallerKapacitet: 6 EUR paller

FACILITETER

6 stk ankerskinner
1 stk spærrestang
ALU plade på gulv
ALU plade 117 mm på væg
Gummipakning langs døre
Rustfri stanglåse og hængslerRustfri stanglåse og hængsler

VVS / EL

Køleanlæg - Cibin Alaske 240 OBN
230 V / 16 A CEE indtag
LED lysbånd & eltavle

TILVALG

Glideplader
Dørkarm med varmeDørkarm med varme

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