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Saxvagn XCART är en höj- o sänkbar bordsvagn med 
batteridrift. Den underlättar det dagliga arbetet för 
personalen, och motverkar förslitningsskador på rygg, 
axlar och armar. Forskning visar även att en bra 
arbetsmiljö, ökar lönsamheten för företaget. 
 

Saxvagn XCART passar för allt, t.ex.; 
 
- att tömma grytans innehåll direkt ner i kantiner, 
placerade på vagnen, för vidare transport till 
mattransportvagnar och serveringslinjer. 
 
- vid varuintaget, förrådet eller frysen, för in- 
och utlastning av backar, kartonger, säckar mm. 
 
- som ett höj- & sänkbart arbetsbord med låsbara hjul. 
 
För bästa hygien är saxvagn XCART IPX5-klassad. 
Nerspilld saxvagn inkl. batterier spolas således enkelt 
av med köksslangen. 

TEKNISKA DATA XCART 
 
Tillverkad i rostfritt stål 

Elförsörjning: Batteridrift 24 Volt. 

Levereras alltid med 2 st batterier och 1 st separat laddstation, som kopplas till 230 V.   

Chassi storlek (inkl. hjul): 1116x532 mm. 

Handtag, höjd 956 mm. 

Arbetsyta i 3 standardmått: 900x550 mm (art 79395e), 900x650 mm (art 79395f), 

1000x650 (art 79395g). 

Hjul: 4 st länkhjul 125 mm, 2 med broms, 2 med riktspärr. 

Lyfthöjd: 300-1100 mm. 

Maxlast: 100 kg. 

Egenvikt: 55 kg. 

Spolbar, IP: X5. 

CE-godkänd. 

XCART 

Enkel kontrollpanel. 

Art. 79395 

Batteribyte med 
enhandsgrepp  

 

Kristoffer på fiskavdelningen på JR Kött fastnade för 
flexibiliteten i XCART. Den används t ex för att lasta 
fisklådor, som mobilt arbetsbord och som vågbord. 
Alltid med rätt arbetshöjd för olika personer. 
Driftchefen Christoph ser det som en god investering 
och påpekar att de är mycket nöjda! 
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XCART Special i Nora Centralkök. 
Extra stor toppskiva, utan vulstkant. Inget handtag. 

Spolbar, IPX5, för bästa hygien.        För hantering av backar     För kött– och fiskindustrin 


