Helikopterbrakke 230kg
230K
REBLOCK WAGON sine 230 kg helikopterbrakker er spesielt designet for
helikoptertransport. Brakken passer ypperlig til et lite lager eller minikontor.
Enkelt og transportere på lokasjon og stroppe fast i fjell eller ter reng.
REBLOCK WAGON produserer våre vogner og helikopterbrakker unikt for
barske nordiske forhold. Med sin varmgalvansierte bunnramme og helstøpt
glassfiber tak som gir ekstra styrke i hele konstruksjonen samt glassfiber
dører og vegger som gir tilnærmet vedlikeholdsfrie overflater. REBLOCK
WAGON har hele 2 års garanti på våre standard produkter som er laget for
barske nordiske forhold.
REBLOCK WAGON bygger også om vognene til alle formål.
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Dobbeltisolert vindu med side og top åpning , innvendig
sikkerhetsglass.
Varmeovn oppholdsrom 1500W, IP24
Bevegelsesdetektor integrert i tak lys som kan stilles inn
fra 10 sek. – 15 min.
Helstøpt glassfibertak, isolert med 47mm XPS i gulv,
vegger og tak.
Gulvbelegg i mørk farge, 2mm tykt homogene vinyl
LED lys IP65
El. Tilkopling 230V – 16 amp.
Mekanisk ventilasjon fra Europlast®.
ASSA ABLOYD® låsesystem
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Produkt nr.:

Kjøleskap på92L+ fryser. 88kwh/år
Hylle o/kjøleskap 500x1000mm, 40 kg
last.
Bordlate med innfelt vask over kjøleskap
(inkl. vanntank på 20L, fotpumpe og
avløp rett ut)
Mikrobølgeovn på 700W,
H254/B435/D345mm
Grite papir (220x1100mm) og
såpedispenser på 1000ml.
Utvendig nedfellbar beskyttelsesplate for
vindu.
Filter kaffe maskin
Støpt vask på 34L
Ekstra stol Type A H81*B49,5*L53cm,
3,16 kg. Svart.
VL100 ventilasjon, 80%
varmegjenvinning, 27L/timen.
Helikopter løfte sett
Utvendig LED belysning med justerbar
sensor. IP65, 20W, 1400lm, 3000k,
Assa Abloyd elektronisk dørlås
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Telefon:
E-post:
Adresse:

63 80 90 80
post@reblock.no
Gamleveien 2, 1476 Lørenskog

TEKNISK
Antall personer
Utvendig mål BxL
Høyde
Egenvekt
Aksling
Strøm inntakt

2 stk
1407/2420mm
2430mm
230kg
Enkel
230V/16 amp

