
Origo 500 H

Origo 500 H on pieni vaunu, joka selviää muutoksista - varustele se tämänhetkisten 
tarpeiden mukaan ja kun muutostarpeita tulee, rakennat vaunun yksinkertaisesti 
uudestaan.

Pieni ja joustava Origo vaunu.

Käyttökohteet:

Origo 500 H on pieni vaunu, joka soveltuu 
useimpiin tehtäviin. Erinomainen pieniin 
kohteisiin, joissa on pienet siivoushuoneet ja 
tarvitaan vähemmän välineitä.

Kun tarpeet muuttuvat voi Origo 500 H 
vaunusta rakentaa uudelleen suuremman vau-
nun - 500 HX:n tai 500 HHX:n. 

Edut asiakkaalle:

Asiat muuttuvat
Vaatimukset, toimintatavat ja ympäristö muut-
tuvat. Tehokkuusvaatimukset lisääntyvät koko 
ajan. Sen vuoksi kehitimme Origo-vaunut. 

Rajoittamattomasti mahdollisuuksia
Saatavilla on suuri valikoima lisävarusteita, 
joista valita - laatikoita, sankoja, tarvikehyllyjä, 

kansia, välinekoukkuja ja -pitimiä. Siten sinulla 
on valinnanvapaus mukauttaa vaunut täysin 
omiin tarpeisiisi huolimatta siitä, minkä mallin 
valitset.

Laatua pienimpään yksityiskohtaan
Täydellisellä viimeistelyllä, vahvoilla materiaa-
leilla ja kaksinkertainen pintakäsittelyllä  edus-
taa Origo-vaunusi huippumuotoilua ja laatua.

Lisävarusteet ja pienet yksityiskohdat tekevät 
eron - vedä moppilaatikko ulos ja nosta kansi 
- kekseliäät, patentoidut ratkaisut pitävät ne 
paikoillaan.

Valitse oikeat varusteet tehtävään
Origo-vaunut on suunniteltu laajalle väline-
valikoimallemme. Monipuolisen värikoodaus-
järjestelmämme avulla on helppo organisoida 
tarvikkeet ja systematisoida työprosessit. 

Tuotekuvaus:

Kaikilla Origo 500 vaunuilla on sama 
kaksoispinnoitettu teräsrunko.

Vakiovaunu 500 H on varusteltu seuraavasti:
Säädettävä työntökahva
Runko ja kolme kiskoparia
Jätesäkkikehä
Sanko 2 kpl (sis. värikoodaussarjan)
Moppilaatikko kannella 1 kpl (sis.värikoo-
daussarjan)
Tarvikehylly pieni 2 kpl 
Tarvikehylly iso 1 kpl (pohja)
Välinepidin 2 kpl
Välinetuki 2 kpl
Välinekoukku 2 kpl
Rengas 125 mm 4 kpl, joista 1 jarrulla
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Uusi Origo. Tarpeisiisi nyt. Ja tulevaisuudessa. Käännä 
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Tuotenro Nimi Vakiovaruste Pakkaus Koko (p x l x k)

125905 Origo 500 H - 1 x 1-p 76 x 61 x 110

120784 Tarvikehylly - iso 1 5 x 1-p -

120783 Tarvikehylly - pieni 2 5 x 1-p -

120942 Sanko 6 l (sis. värikoodausarjan) 2 10 x 1-p -

120774 Moppilaatikko 15 l (sis. värikoodaussarjan) 1 5 x 1-p -

120780 Moppilaatikon kansi 1 5 x 1-p -

120772 Välinepidin 2 16 x 1-p -

120785 Välinetuki 2 5 x 1-p -

120771 Välinekoukku 2 50 x 1-p -

Lisää vaunuusi haluamasi varusteet.

120784/120783 120942 120774 120780

120772 120785 120771

Helping you make a difference.


