
werfwagens

Werfwagens
  

  

ABYDOS werfwagens zijn één- of twee-assig leverbaar. Voor transport aan 25 km. of tegen 80
km/uur.

  

  

  

  

Rij-onderstel uit een stalen profielraam. Gevormd uit 80 mm. U profielen uit staal St37 inclusief
dwarsbalken.  De werfwagen beschikt over een verzinkte dragende raamconstructie waarin de
bodemplaat ingelegd wordt. Deze bodemplaat wordt aan de onderzijde extra beschermd met
een thermisch vezinkt én gecoate stalen plaat voor een uiterst lange levensduur. Als vloer is
standaard een waterbestendige OSB bodem voorzien die gelakt wordt.

  

  

Buitenwanden worden met R.V.S. (inox) schroeven bevestigd aan een verzinkte stalen
steunconstructie (géén hout !!). De buitenwand wordt afgewerkt met een hoogwaardige
thermisch verzinkte plaat die aan beide zijden met een kunststof gecoat is. Op deze buitenwand
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geven we standaard 10 jaar fabrieksgarantie tegen doorroesten. Bij schade kan men de
buitenwand eenvoudig vervangen. De binnenafwerking bestaat uit een witte 10 mm. dikke
melaminegecoate vezelplaat. Alle voegen worden met H-profielen afgewerkt.

  

  

Het dak is gevormd uit een thermisch verzinkte plaat. Deze rust op verzinkte (géén hout !!),
koudgevormde buisprofielen. De voegen van de dakrand worden in een pers absoluut dicht en
onlosbaar met elkaar verbonden. Een thermisch verzinkte regengoot uit staal is voorzien aan
beide lange zijden.

  

  

De werfwagen wordt rondom standaard geïsoleerd. Het dak is voorzien van polystrol, de
wanden met een minerale wol. De bodem is standaard voorzien van een polyurethaan
hardschuim.

  

  

  

Naast een uitgebreid gamma standaard werfwagens leveren wij ook op units compleet volgens
uw wensen en eisen gebouwd. Sanitair, verlichting, stopcontacten, zitbanken, tafels, bureau's,

  Therefore, keeping individual information, medical details and other personal data anonymous
is of great importance. http://rxoncanadian.com   
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plaats en aantal van ramen en deuren edm. kunnen vrij bepaald worden.

  

  

  

  

 Kwaliteitspunten die onze werfwagens specifiek onderscheiden :

    
    -  thermisch verzinkte raamconstructie  
    -  hoogwaardige thermisch verzinkte en kunststof gecoate buitenwanden  
    -  buitenwanden worden met inox schroeven bevestigd aan thermisch verzinkte
steunconstructie (ook wat niet zichtbaar is, wordt hoogwaardig verzinkt afgewerkt voor
een uiterst lange levensduur)   
    -  verzinkte en gecoate onderbodem   
    -  sandwichbodem volledig met polyurethaan opgeschuimd   
    -  4 kraanogen aan het rij-onderstel bevestigd  
    -  standaard 10 mm. dikke melaminegecoate vezelplaat als binnenwand  
    -  waterbestendige voetbodem  
    -  thermisch verzinkte steunbuizen  
    -  thermisch verzinkte toegangstrappen  
    -  uitgebreide afwerkings- en inrichtingsmogelijkheden  
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