Ficha Técnica

HOSP 500
CARRO GUARD HOSP 500
APLICAÇÃO:
Carros que tem a finalidade de serem bases de transporte e acondicionamento de equipamentos e acessórios
destinados às tarefas de limpeza em geral de superfícies, mobiliários e equipamentos em ambientes em geral.
Podem ser utilizados em quaisquer tipos de empresas e instituições.

COMPOSIÇÃO:
- Corpo dos carros: Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- Rodas: Termoplástico Polipropileno e PVC;
- Carenagem das Rodas: Termoplástico Polipropileno;
- Alças de Transporte: Termoplástico Polipropileno;
- Amortecedores: Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação de equipamentos: Termoplástico Polipropileno / Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação dispensadores: Polipropileno;
- Dispensador de 500 mL: Polietileno.

CARACTERÍSTICAS:
2 Alças ergonômicas com design inovador;
Suportes internos para até 10 prateleiras;
* Acompanham 6 prateleiras;
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos;
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios.

Excelente capacidade de carga e de
transporte de materiais de limpeza e
higienização, além de roupas e enxovais.
A divisória interna permite áreas distintas
para prevenir contaminações entre os
materiais acondicionados.

Comp.
127 cm

Larg.
60 cm

Alt.
Peso
112 cm 31,9 Kg
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CARACTERÍSTICAS COMUNS
HOSP LINHA 500

Ampla capacidade de carga. Divisória interna
permite separação de materiais para
governança e de limpeza com segurança.

Alça ergonômica com design inovador que
proporciona maior conforto aos operadores
aumentando a produtividade e prevenindo
lesões nas mãos.

A plataforma superior se transforma em uma
área com excelente espaço para transporte e
acondicionamento dos itens e materiais.

Bralimpia Equipamentos para Limpeza - Rua Malmequer do Campo 1007 - São Paulo - SP - CEP 08265-380
Fone: 55 11 3385-0073 - Email: atendimento@bralimpia.com.br

Ficha Técnica

HOSP 501
CARRO GUARD HOSP 501
APLICAÇÃO:
Carros que tem a finalidade de serem bases de transporte e acondicionamento de equipamentos e acessórios
destinados às tarefas de limpeza em geral de superfícies, mobiliários e equipamentos em ambientes em geral.
Podem ser utilizados em quaisquer tipos de empresas e instituições.

COMPOSIÇÃO:
- Corpo dos carros: Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- Rodas: Termoplástico Polipropileno e PVC;
- Carenagem das Rodas: Termoplástico Polipropileno;
- Alças de Transporte: Termoplástico Polipropileno;
- Amortecedores: Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação de equipamentos: Termoplástico Polipropileno / Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação dispensadores: Polipropileno;
- Dispensador de 500 mL: Polietileno.

CARACTERÍSTICAS:
1 Alça ergonômica com design inovador;
Suportes internos para até 10 prateleiras
* Acompanham 6 prateleiras;
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos;
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios;
Bandeja inferior para suporte de equipamentos e acessórios.

Bandeja inferior para suporte de equipamentos
e cabos utilizados nas tarefas. Menor dispersão
de contaminantes nos ambientes.

Comp.
131 cm

Larg.
60 cm

Alt.
Peso
112 cm 32,2 Kg
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Ficha Técnica

HOSP 502
CARRO GUARD HOSP 502
APLICAÇÃO:
Carros que tem a finalidade de serem bases de transporte e acondicionamento de equipamentos e acessórios
destinados às tarefas de limpeza em geral de superfícies, mobiliários e equipamentos em ambientes em geral.
Podem ser utilizados em quaisquer tipos de empresas e instituições.

COMPOSIÇÃO:
- Corpo dos carros: Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- Rodas: Termoplástico Polipropileno e PVC;
- Carenagem das Rodas: Termoplástico Polipropileno;
- Alças de Transporte: Termoplástico Polipropileno;
- Amortecedores: Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação de equipamentos: Termoplástico Polipropileno / Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação dispensadores: Polipropileno;
- Dispensador de 500 mL: Polietileno.

CARACTERÍSTICAS:
Alça ergonômica com design inovador;
Compartimento fechado com saco de vinil de 90 litros;
Tampa com sistema de pedal ultra reforçado para abertura
superior da tampa;
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos;
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios;
Base com rodas carenadas para transporte e utilização
de baldes espremedores, aspiradores ou outros.

Comp.
148 cm

Larg.
60 cm

Bandeja inferior com encaixes
para as rodas de baldes espremedores
e cabos dos equipamentos.

Alt.
Peso
112 cm 34,7 Kg
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