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VOORNAAMSTE VERKOOPPUNTEN

Productiviteit – 20% meer capaciteit op bovenste schap dan  bij de RCP 3424-88 wagen. De 
bredere bovenkant biedt plaats aan twee RCP foodboxen 3349 en vermindert het aantal keren 
dat men naar de keuken heen en weer moet.

•Zeer esthetisch – Geschikt voor in en uit het zicht toepassingen.

•Duurzame constructie – 135kg  laadvermogen (45kg per schap)  met afgeronde zijpanelen 
en een solide bumper aan de onderkant.

•Verbeterde ergonomie – Twee ronde ergonomische handgrepen maken de wagen beter te 
manoeuvreren.
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PRODUCTBESCHRIJVING

Aangezien arbeidsloon meer dan 80% van de totale bedrijfskosten kan uitmaken, zoeken 
voedselverwerkende bedrijven naar manieren om de productiviteit van hun werknemers te 
verbeteren.

Nieuwe voedselverwerkende bedrijven zijn ontworpen met veel aandacht voor de esthetiek.  
Deze bedrijven realiseren dat hun omgeving een positieve invloed heeft op de algemene 
ervaring van hun werknemers en consumenten. Deze bedrijven stappen over op meer 
esthetisch aansprekende producten, die passen in de sfeer van het bedrijf .

•Volledig kunststof constructie met eenvoudige klik-en-sluitmontage.
• indeling met 3 schappen.
•2 ronde ergonomische handgrepen.
•Aan 2 kanten afgeronde zijpanelen.
•135kg laadvermogen, 45kg per schap.
•10cm volledig draaiende zwenkwieltjes die geen sporen achterlaten.
•2 kleuropties; black en platinum. 

Zeer esthetische servicewagens worden in de eerste plaats gebruikt in voedselverzorgende 
omgevingen, waaronder restaurants en hotels. Ze worden gebruikt voor het vervoer van 
voedsel, voorraden en apparatuur. Een zeer esthetisch ontwerp/uiterlijk is nodig wegens de 
zichtbaarheid naar buiten toe. 

Het voornaamste doelsegment voor de Servicewagen met grote capaciteit wordt gevormd 
door Voedingsbedrijven.
Het  brede doelsegment omvat+:
•Accommodatie
•Gezondheidszorg
•Kantoorgebouwen
•Transport en Amusement

BEOOGDE EINDGEBRUIKERS
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PRODUCTINFORMATIE

KENMERKEN VOORDELEN WINST

Bredere bovenste schap De  20% grotere bovenkant biedt 
plaats aan twee RCP foodboxen
3349 vermindert het aantal keren 
dat men heen en weer moet naar 
de keuken.

Verhoogde productiviteit

Duurzame constructie Degelijk en duurzaam gemaakt Zeer esthetisch 

Aantrekkelijke vormgeving Geschikt voor toepassingen in en 
uit het zicht.

Duurzaamheid

Twee ronde ergonomische 
handgrepen

Beter te hanteren en comfortabeler Verbeterde ergonomie 

KENMERKEN & VOORDELEN

Executive Servicewagen

Product Productbeschrijving
Productafmetingen

(cm–l x b x h)

Afmetingen
verpakking

(cm–l x b x h)
Catalogus-

prijs

9T68-00 Executive
Servicewagen

97 x 51 x 99 101,5 x 53 x 40 €300


