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PPrrooffeessssiioonneellee aalluummiinniiuumm sstteeeekkwwaaggeennss

4Kwaliteit  4Praktijkgerichtheid 4Flexibiliteit

“Gaat niet” bestaat niet!
Tenminste niet bij de originele
Expresso-steekwagens, want het
schroefsysteem maakt veel mogelijk.

De vele mogelijkheden om elementen
met elkaar te combineren verzekeren u
van een optimaal transportmiddel voor
uw toepassing in de praktijk. 

U bepaalt:
• Hoogte
• Schopafmeting
• Soort handgreep
• Frame vast of opklapbaar
• Glijers voor treden
• Extra hulpstukken
• Soort wielen

Door keuze van extra praktische
hulpstukken of accessoires 
verandert uw steekwagen nog
meer in een speciaal op uw
behoefte afgestemd 
transportmiddel.

Bijvoorbeeld een hulpstuk voor stoelen 
en tafels, een zijverbreding van het
frame voor het verkrijgen van een groter 
aanlegvlak, een middenstrip voor 
tegenhouden van kleine artikelen, een 
uittrekbare verhoging voor een extra 
doosje bovenop, een draagbeugel voor
trappen, een rubberen spanband enz.

Ook een robuust produkt is aan slijtage
onderhevig. De probleemloze vervanging
van versleten onderdelen verlengt met
een veelvoud de levensduur van de 
transportmiddelen. 15 Tot 20 jaar 
gebruiksduur is geen uitzondering.
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Het flexibele schroefsysteem
maakt vele modellen mogelijk
voor iedere praktijksituatie

... nog meer modellen...



4

Er zijn vele soorten
“karren” op de markt.

EXPRESSO staat echter
voor:
4 transportmiddelen, 

die op de praktijk zijn 
afgestemd

4 een compleet 
programma

4 doordachte details
4 een hoge kwaliteit

Onze transportmiddelen
zijn aan een strenge kwa-
liteitscontrole onderwor-
pen en bieden op grond
van de toegepaste speci-
ale aluminium legering
een lange levensduur,
ook bij extreme belasting.

Ieder deel van het 
EXPRESSO-schroef-sys-
teem is ook als vervang-
baar onderdeel verkrijg-
baar. Versleten delen
kunnen snel zonder 
problemen vervangen
worden.

Met de mogelijkheden
van probleemloze repara-
tie wordt de levensduur
van de steekwagen met
een veelvoud verlengd.
15 Tot 20 jaar gebruiks-
duur is geen uitzonde-
ring!

EXPRESSO
Transportmiddelen = 
produkten voor nuchtere rekenaars!

1. Rondgebogen
dwarsverbindingen
geven ook bij een hoog
opgeladen steekwagen
een extra vastgrijpmoge-
lijkheid.

3. Aluminium ovale buis,
licht in gewicht, in trek- 
en duwrichting inwendig
versterkt. Sterker dan
rond of vierkant.
Gepatenteerd.

2. Ergonomisch
gevormde oorgreep
ontlast het spierstelsel,
geeft maximale grip en
beschermt de handen.

7. EXPRESSO-
wielenprogramma
Voor elk gebruik en elke
bodemgesteldheid het
juiste kwaliteitswiel -
natuurlijk met dubbele
kogellagers, stofdicht en
onderhoudsvrij.

4. Slijtvaste kunststof
glijprofielen
zijn gemakkelijk te wisse-
len wegens gepatenteerd
klemsysteem.

6. De fijne groeven in
de schopplaat
verlagen de glijweerstand
in lengterichting bij het
ondersteken van
goederen en voorkomt
een zijdelings afglijden.
Diverse standaard afme-
tingen staan ter keuze.

5. Ergonomisch gebo-
gen as maakt het kante-
len gemakkelijk en voor-
komt afglijden van de
voet.

OOoogg vvoooorr ddeettaaiill ..............
OOnnmmiisskkeennbbaaaarr oorriiggiinneeeell EEXXPPRREESSSSOO
Wij houden de zaak goed in de greep

Elk onderdeel los verkrijgbaar
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EEXXPPRREESSSSOO FFaavvOOrriieett
Stapelsteekwagen
met oorgrepen

Niet zomaar een
steekwagen

Rondgebogen dwars-
verbindingen bieden meer 
veiligheid bij het vervoer 
van ronde goederen 
(vaten, rollen enz.)!
De gepatenteerde 
schuine schroefverbin-
ding van de ovale buis 
en dwarsverbinding 
vormt een gesloten 
verbinding met grote 
stevigheid.

Frame van aluminium 
ovale buis, in trek- en 
duwrichting inwendig 
versterkt.

Ergonomische gebogen 
as maakt het aankantelen 
van het transportmiddel 
gemakkelijk.

Schopplaat aan de voor-
kant schuin afgeslepen 
en voorzien van fijne 
groeven voor een lage 
glijweerstand voor 
gemakkelijk ondersteken 
van het transportgoed. 
Schop evt. 
opklapbaar. 
De gebogen 
schopachterwand 
biedt goede steun aan 
ronde goederen.

Ergonomisch-gevormde
EXPRESSO-oorgreep
van handvriendelijk
kunststof met 
handbescherming.
Polsen staan altijd in 
de goede houding bij
aankantelen en rijden.

Slijtvaste glijprofielen
maken het nemen van
treden en opstappen
gemakkelijk en zijn na
veel gebruik eenvoudig
te vervangen.

Kunststof velgen met
elk 2 precisie-kogella-
gers voor lichte loop.
Snelle bandenwissel
zonder gereedschap.

Afgeschermde wielen
door kunststof wielbe-
schermplaten voorko-
men beschadiging en
vuil worden van de 
goederen. Type 243 811 21
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: nooit lekke banden!

Profi-Aluminium-Stapelsteekwagen
Type 243 815 25

met Airlexwielen

Het uit duizenden luchtcellen bestaande microcellulaire
polyurethaan maakt dat mogelijk

4 hoog rijcomfort door het zich bewezen vlakke rijprofiel 

4 enorm lange levensduur

4 streeploos rijden, ook over zeer gevoelige vloeren

4 optimale bodemaanpassing

4 geschikt voor alle steekwagens met een
wieldiameter van 260 mm

het nieuwste wiel van Expresso biedt het verend comfort van
een luchtbandwiel, met de hogere bedrijfszekerheid van een massief
wiel door uitsluiting van lekke banden.
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UITGEBREIDE KEUZE: Wielsoorten voor onder de steekwagens
Wieluitvoering: Wielen met zelfde diameter zijn onderling uitwisselbaar. Alle wielen zijn dubbel kogelgelagerd.
Het wielnummer is achteraan in het typenummer van de steekwagens opgenomen.

wiel 42 200 mm      170 kg       streeploos grijs                   zeer elastisch massief rubber
wiel 44 200 mm      200 kg       zwart                    massief rubber
wiel 74 200 mm      125 kg       streeploos grijs                 massief elastisch rubber, licht wiel
wiel 76 200 mm      250 kg       zwart                    massief gevulcaniseerd rubberlichtloop
wiel 21 260 mm      250 kg       zwart                     vlakprofiel luchtband
wiel 22 260 mm      250 kg       zwart                    blokprofiel luchtband
wiel 24 260 mm      300 kg       zwart                     vlakprofiel luchtband met extra inlaag
wiel 25 260 mm      200 kg       streeploos grijs                    elastisch massief polyurethaan
wiel 34 260 mm      250 kg       zwart                     massief rubber met kunststof gladde velg
wiel 35 260 mm      300 kg       zwart                     massief rubber met aluminium velg
wiel 62 260 mm      200 kg       streeploos grijs                   zeer elastisch massief rubber
wiel 66 260 mm      300 kg       zwart                     massief gevulcaniseerd rubberlichtloop

42

24

44

25

74

34

76

35

21

62

22

66

Nr.1 Nr.3 Nr.4 Nr.5

Nr.6 Nr.78/35 8/50 Nr.8 Nr.9

(maten in mm) Alle schoppen kunnen naar keuze vast of opklapbaar geleverd worden.

Schoppen met ingefreesde groeven
voor het vervoer van stapelbare en ronde
goederen zoals dozen, kratten, rollen enz. 

l snel ondersteken door schuin aangeslepen
voorzijde en een verlaagde glijweerstand
door lengtegroeven.

l de lengtegroeven geven juist meer wrijving
tegen zijdelings afglijden van de goederen.

l de gebogen schopachterwand biedt
goede steun aan ronde goederen.

l ter keuze vaste of opklapbare schop.

Standaard-schoppen voor aluminium steekwagens
afmeting en soort naar keuze afhankelijk van te vervoeren goederen

220

340
350

500
235

320
430

245
220 300

180
400

180 400

230 305
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De EXPRESSO FavOrieten
van profs .... voor profs!

Type   ø mm   opklap   eigen draagver-    totale    totale
wiel schop gewicht mogen hoogte breedte
lucht mogelijk kg kg mm mm

243 811 21 260 ja 10,5 300 1300 440
2011 21 260 ja 10,0 300 1300 440
243 811 21.150 260 ja 11,5 300 1500 440
243 811 21.1500 260 ja 11,8 300 1500 540
2011 21.150 260 ja 11,0 300 1500 440
2011 21.1500 260 ja 11,3 300 1500 540

4 schuinstaande veiligheidsglijers

4 snel uitwisselbare glijprofielen

4 ovaalvormige buis, licht in gewicht, in
duw- en trekrichting inwendig versterkt

4 veiligheidshandgrepen

4 alle delen aan elkaar geschroefd, rechts  
en links toepasbaar, service-vriendelijk

4 gebogen dwarsverbindingen

4 gebogen schopachterwand biedt 
veilige steun aan ronde goederen

4 schop met doorlopende fijne profilering,
desgewenst opklapbaar zonder meer-
prijs, keuzes uit verschillende schop-
groottes.

Er is maar één origineel:
Het EXPRESSO schroefsysteem

Type 243 811 21 Type 2 011 21

Een goede greep;
u rijdt altijd in het
zwaartepunt.
EXPRESSO -
oorgreep van
handvriendelijk
kunststof met
handbescherming

Het schroefsysteem maakt praktijkgerichte modellen mogelijk.

Een framehoogte van 1500 mm geeft zowel meer
laadhoogte als ook de mogelijkheid op trappen 
minder diep te hoeven bukken.

De types ..1500 i.p.v. ..150 hebben een 10 cm 
bredere as, waardoor bij hogere en bredere lading
meer stabiliteit verkregen wordt, bijvoorbeeld op
straat.

Type 243 811 21.150
Type 243 811 21.1500

Type 2011 21.150
Type 2011 21.1500

trappen glijden
met grote glijers

veilig liggend laden
met grote glijers



9

Type   ø mm   glijers   eigen draagver-    totale    totale
wiel gewicht mogen hoogte breedte

kg kg mm mm
211 821 21 260 - 9,0 200 1100 440
231 821 21 260 ja 10,0 200 1100 440
213 811 21 260 - 10,4 200 1300 440
233 811 21 260 ja 11,3 200 1300 440
233 811 21.150 260 ja 12,3 200 1500 440
233 811 21.1500 260 ja 12,5 200 1500 540

Type   ø mm   eigen draagver-  totale    totale
wiel      gewicht mogen hoogte breedte

kg kg mm mm
2031 21 260      10,5 300 1300 440
2061 21 260      10,9 300 1500 440
2061 21.BRAS 260      11,3 300 1500 540
2071 66 260      12,0 300 1700 440
2071 66.BRAS 260      12,4 300 1700 540
2091 66 260      12,5 300 1900 440
2091 66.BRAS 260      12,9 300 1900 540

Type 2031 21 Type 2061 21
Type 2061 21.BRAS

Type 211 821 21 Type 231 821 21
met glijer

Type 213 811 21
zonder glijer

Type 233 811 21
met glijer

Type 233 811 21.150
Type 233 811 21.1500

Type 2071 66
Type 2071 66.BRAS

De hoog
stapelende
soorten

Deze klassiekers zijn door
hun lange armen zeer
geschikt voor het verrijden
met rechte rug van hoge
ladingen.

Optioneel zijn door het
schroefsysteem de steek-
wagens ook uit te voeren
met bredere gebogen as
voor een nog hogere 
stabiliteit op straat met
hoge lasten.
(BRAS-uitvoering) 

De hoogste uitvoering
1900 mm is niet afge-
beeld, maar ziet er uit 
als de 2071 66, maar
200 mm hoger.

Compacte steekwagens met oorgrepen,
kunststof glijers voor trappen en stoepen
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Type   ø mm              ingevouwen    eigen         draagver-    totale    totale    stoep
wiel hoogte gewicht      mogen hoogte breedte glijers

mm kg kg mm mm
261 851 42     massief 200 730 9,9 125 1100 405 -
261 851 21     lucht 260 730 10,4 150 1100 440 -
263 851 21     lucht 260 730 11,0 150 1300 440 -
2 851 42     massief 200 730 9,0 100 1100 405 -
2 851 21    lucht 260 730 9,3 125 1100 440 -
271 851 42     massief 200 730 10,2 100 1100 405 ja
271 851 21    lucht 260 730 10,9 150 1100 440 ja

Invouwbare aluminium steekwagens
zeer snel in- en uitklapbaar, voor auto en bestelwagen

HET BESTE VOOR 
PROFESSIONALS...
- verkrijgbaar met wielen in 2 diameters
- 200 mm: compacter, rechte as
- 260 mm: beter over drempels, oneffen terrein, 

hoog draagvermogen; zie voor wielen en schopplaat 
mogelijkheden op pagina 7 

Type 261 851 42

Type 2 851 42

Type 2 851 21 Type 271 851 42
met oorgrepen en stoepglijers

Type 271 851 21
met oorgrepen en stoepglijers

Type 261 851 21 Type 263 851 21

Met oorgrepen

Klassiek 
model

Met oorgrepen
en stoepglijers



11

Type   ø mm   schop   eigen draagver-    totale    ingevouwen totale
wiel afmeting gewicht mogen hoogte hoogte breedte

mm lxb kg kg mm mm mm
251 291 74 200 240 x 220 7,9 75 1100 730 405
253 801 42 200 240 x 220 9,3 100 1300 730 405
253 801 21 260 240 x 220 9,8 150 1300 730 440

Type 251 291 74

Type 1341
schopverbreding

Type 851 278 74
zilverkleurig geëloxeerd

Type 251 276 74 blauw kunststof
Type 251 276 74 GR grijs kunststof

Type 251 280 74
met 2 middenstrippen 

van textielweefsel

Type 253 276 21.1341
met schopverbreding

Type 1343
schopverbreding

Type 253 801 42

Type   ø mm   schop   eigen draagver-    totale    ingevouwen totale
wiel afmeting gewicht mogen hoogte hoogte breedte

mm lxb kg kg mm mm mm
251 276 74 massief 200 425 x 220 7,0 100 1100 730 405
851 278 74 massief 200 520 x 280 6,4 100 1100 730 475
251 280 74 massief 200 425 x 280 8,8 125 1115 730 475
253 276 21.1341 lucht    260 425 x 350 9,5 130 1300 730 440

Allerlei combinaties zijn mogelijk

Met buisvormige schoppen

- met/zonder glijers
- met/zonder oorgrepen
- 1100 mm/1300 mm hoog
- diverse schopafmetingen

Al met al:
Stel uw eigen
steekwagen
samen tot een
perfect model!! Type 253 801 21

met luchtbanden

350
510

430 430
(beugelschoppen)
Voor het transport van manden, pakketten, koffersets e.d.
Steunvoeten verhinderen het vuil worden van het 
transportgoed bijv. bij natte ondergrond.

Optie:
zwart-
rubberen
spanband
1500 mm
lang met haak
en gesp.
type: 
54.1013.3.150
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Hulpstukken voor de aluminium steekwagens
voor een betere afstemming op de praktijk

Hulpstuk Type 1037
houder voor staalflessen, diameter instelbaar

Hulpstuk Type 1052 Handrem met remblok op wielen

Hulpstuk Type 1069 Handrem met trommelrem

Hulpstuk Type 1210 
3e zwenkwiel met schuinte instelling voor type 203121/206121/207121

Hulpstuk Type 1166
Aluminium ophanginrichting met automatische blokkering

Hulpstuk Type 1172 (smal) of 1176 (breed)
Draagbeugel, van aluminium voor transport over trappen 

Hulpstuk Type 1168
Vuurverzinkt stalen ophanginrichting

Hulpstuk Type 1226
Voor transport van waterflessen, kompleet afneembaar

Hulpstuk Type 1228
Vast monteerbare waterflessendragers in schroefsysteem
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Hulpstukken voor de aluminium steekwagens
voor een betere afstemming op de praktijk

Hulpstuk Type 1080
Reklamebord, reklameoppervlak
75 x 200 mm, voor alu. steekwagens

Hulpstuk Type 1194
Middenstrip, aluminium en rubber
t.b.v. opvouwbare alu. steekwagens

Hulpstuk Type 1196
Middenstrip, alu. t.b.v. alu. 
steekwagens 1100 mm hoog

Hulpstuk Type 1190
Middenstrip, alu. t.b.v. alu. steekwa-
gens 1300 mm hoog met 2 extra
kunststof dwarsverbindingen

Hulpstuk Type 1093
Holmverhoging 30 cm
Hulpstuk Type 1193
Holmverhoging 40 cm

Hulpstuk Type 1220
zijdelingse blokkering,
3 instelbare breedtes

410, 550, 610 mm

Hulpstuk Type 01318
Kleinpallet van hardhout voor

gemakkelijk ondersteken,
485 x 335 mm

Hulpstuk Type 131001
achterwand alu.44 cm breed voor
alu. steekwagens 1300 mm

Hulpstuk Type 1050 + 1044
in hoogte verstelbare laadbeugel voor het 
transport van stoelen en tafels. Snel afneembaar.

Hulpstuk Type 1311
Laadvlakverbreding-rek voor alu.
steekwagens, zijden inklapbaar

Hulpstuk Type 1044
Stoelenhulpstuk, in hoogte verstelbaar voor transport van
gestapelde stoelen. Snel afneembaar. Ook in 250 mm breed.

Hulpstuk Type1197N
Holmverbreding aanlegvlak

Hulpstuk Type 1029A
Schopopzetstuk, aluminium, voor stoelentransport

400
mm

560 mm
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Type             ø mm              stand schop   eigen draagver-    totale    total  
wiel afmeting gewicht mogen hoogte breedte

mm lxb kg kg mm mm
631 636 21 lucht 260 schuin 120 x 510 14,5 250 1120 600
1176 beugel breed - 1,4
634 636 21 lucht 260 schuin 120 x 510 15,5 250 1400 600
1176 beugel breed - 1,4
631 645 21 lucht 260 schuin 110 x 400 10,3 250 1120 520
1172 beugel smal - 1,2
634 638 62 massief 260 schuin 120 x 380 15,0 250 1400 600

Speciaal voor het transport van grote, volumineuze goederen 
zoals witgoed, ovens, grote kisten.

- Oorgrepen

- Handbescherming

- Trapglijers

- Wielbeschermplaten

- Staalverzinkte schop

Een goede greep; 
u rijdt altijd in het 
zwaartepunt

Expresso 
oorgreep van 
handvriendelijk
kunststof met 
handbescherming

Vaklui geven aan deze
steekwagen de voor-
keur voor het vervoer
van grote, volumineuze
goederen, bijv. in 
branches als elektro,
sanitair, verwarming 
en expeditie

Type 1172 of 1176
Draagbeugel

Type  631 636 21 Type  634 636 21 Type  631 645 21 Type 634 638 62

Universele steekwagens van aluminium
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Type                   ø mm   handbe-   wielplaat  glijers   schop          eigen    draagver-  totale     totale
wiel      scher-      bescher- afmeting      gewicht mogen     hoogte breedte

ming       ming mm lxb        kg kg mm mm
843 820 21 260 ja ja ja 600 x 280 13,0 300 1300 510
801 525.150 KL 260 ja ja ja 300 x 305 16,0 300 1500 510
6726 21 260 ja ja 100 x 510 17,0 300 1120 600
843 818 24 260 ja ja ja 200 x 500 15,0 300 1300 510

Aluminium semi-brede
schuinstaande steekwagens

bovendeel opgeklapt
naar boven

bovendeel ingeklapt
naar beneden

met dubbele schop
stalen plaat 110 x 400 mm 
beugelschop 600 x 280 mm

Type 843 820 21 Type 801 525.150 KL

Met alle kenmerken
van aluminium
steekwagen 
type  243 811 21 
(zie pag. 5 en 8), 
maar dan met breder
frame en korte brede
vaste schopplaat
met afgeschuinde
hoeken. 

Alle steekwagens op
deze pagina zijn te
voorzien van wielen
met diameter 260
mm zoals getoond
op pagina 7 

Sinds de 60-er jaren wordt deze
staalverzinkte steekwagen met
ovale buis met name veel
ingezet voor het transport 
van witgoed:

- een brede korte 
dunne schop

- veilige valbeugels
- kunststof bescherm-

stukken op frame
- wielbeschermplaten
- gebogen brede as

De klassieke
witgoedsteekwagen

De semi-brede
stapelsteekwagen

Type 6726 21 Type 843 818 24
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Type   ø mm    eigen draagver-    totale    totale
wiel gewicht mogen hoogte breedte

kg kg mm mm
823 280 42 200           11,0 125 1300 530
823 271 42 200 9,6 150 1300 475
821 270 42 200 9,4 150 1100 475
251 280 74 200 8,8 125 1100 475
821 274 74 200 5,8 75 1100 475
01012 tas - 0,6 15 300 380 x 220
233 277 42 200          10,0 75 1300 405
095 draadmand met houder - 3,0 15 210 530
1038 kunststof bak - 3,0 25 210 460

Deze transportwagens
helpen bij het bezorgen
van pakketten van ver-
schillende afmetingen
en gewichten. Het
geringe eigengewicht is
positief merkbaar als de 

transportwagens mee-
genomen en voortdu-
rend in- en uitgeladen
worden. Door de
opklapbare schop heeft
u slechts weinig plaats
nodig in uw voertuig.

Frame van aluminium
ovale buis, inwendig
versterkt, service-vrien-
delijk. Schuine glijers
maken het overwinnen
van trottoirbanden en
treden gemakkelijk.

Neerzetvoeten aan het
uiteinde van de buis-
schop voorkomen het
vuil worden van het te
vervoeren goed en de
schuine stand zorgt
voor een stabiele 
stapeling.

Met afneembare
posttassen of manden

De tassen voor het
te vervoeren goed
zijn watervast en
dubbel geklonken,
zeer robuust en
stevig. De schuine
glijers aan de ach-
terzijde maken het
overwinnen van
stoepranden en
traptreden 
gemakkelijk.

Type 821 274 74 plus 2 tassen
2x type 01012

Type 233 277 42 plus 3 draadmanden 
type 095 plus kunststof krat met 
houder type 1038 

530

460

210

350

210

350

draadmanden Type 095

kunststof krat met houder Type 1038

Pakketbezorgers
die zich in het dagelijkse gebruik hebben bewezen

Type 823 280 42 Type 823 271 42 1300 mm
Type 821 271 42 1100 mm

Type 251 280 74
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Voor hoger draagvermogen adviseren wij de invouwbare steekwagens op pagina 10 -11 

Piccolino
een lichte steekwagen met inklapbare wielen en schopplaat

de superplatte transportsensatie

slechts 2 handelingen zijn nodig om het uit of in te klappen

uitklap-handeling 2:
Klap de schop met hand of
voet naar beneden: de wielen
klappen automatisch uit.

uitklap-handeling 1:
Druk op de knop en trek de 
verlenging naar boven.

inklap-handeling 1:
Druk op de knop en duw het
bovendeel naar beneden.

inklap-handeling 2:
Klap de schop met hand of voet
omhoog: de wielen klappen auto-
matisch naar binnen.

De steekwagen neemt  
ingevouwen slechts 6 cm 

ruimte in.

4 geen omslachtige in- en uitklaphandelingen

4 handelingen 1 en 2 ook omgekeerd uit te voeren

4 neemt bijna geen ruimte in de auto

4 de handgreep is van aangenaam kunststof

4 de 180 mm wielen zijn van streeploos grijs rubber

4 incl. elastiek t.b.v. vastzetten goederen

Piccolino Type 022600
Gebruik-hoogte                        1070 mm
Opgevouwen hoogte                 750 mm
Breedte                                     500 mm
Schopplaatafmeting  (lxb)  270 x 420 mm
Eigengewicht                                  6 kg
Draagvermogen                            80 kg 



met verbreding, grote schop,grijpsingel
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Speciale steekwagens
het schroefsysteem maakt vele

praktijkgerichte modellen mogelijk

Type 543 810 25 1300 mm hoog

Type 823 138 24

Type 823 285 25 Type 243 818 21.21 Type 533 817 21

Type 243817 25 + hulpstukken 1048/1049 voor zadels

Type 5 204 66+1210 Type 5 243 66

Type 247 816 24. 85 BR  4 luchtbanden

Type 546 810 25 1600 mm hoog

+ bord 1082 + bord 1082

De twee grijpers
sluiten door een 
veermechanisme
automatisch

Voor het snel verrijden en handig oppakken
en verwijderen van banden

Voor rollen linoleum of marmoleum dubbele luchtbanden

met opklapbare
beugelschop
700 x 340mm
voor grote
pakketten

Diverse steekwagens met pendels en haken voor kratten en fusten

Voor hoge zware
kasten, 1700 mm

hoog, dubbele
oorgrepen

speciale vat toepassing
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Type           frame wielsoort ø mm  eigen draagver-    schop    as
wiel gewicht mogen afstand breedte

kg kg mm mm
3301 21     vuurverzinkt luchtbanden 260 14 300 289 620
3301 24       vuurverzinkt  luchtbanden 260 14 400 289 620
3301 66    vuurverzinkt massief rubber 260 15 400 289 620
3309 21   R.V.S  luchtbanden 260 14 300 245 620
3309 24    R.V.S  luchtbanden 260 14 400 245 620
3309 66    R.V.S  vuurverzinkt  260 15 400 245 620
1270    vuurverzinkt  derde wiel 160 mm, zwenkt, schuine stand met gatenstang instelbaar
1104    vuurverzinkt  vatengrijper voor kunststof vaten zonder rand, in diameter instelbaar

4 thermisch verzinkt of R.V.S.
4 de patent-schoppen zijn in een speciale hoek geslepen voor het snel ondersteken van vaten 
4 de speciale driehoekvorm van de grote schoppen zorgt voor een zeer bedrijfsveilig vervoer 
4 de vatenhaak is verstelbaar in de diepte
4 lichte haakbediening door middel van een roller aan de achterzijde en hand blokkeerbeugel
4 veiligheidshandgrepen ter bescherming handen
4 hoog draagvermogen
4 luchtbandwielen nr. 21, 24 of massiefrubberlichtloop wielen 66, dubbel-kogelgelagerd

Een compleet leveringsprogramma vatenhandling staat ter beschikking: vatenlifters, vatenhijsklemmen,
vatengrijpers, vatenkantelaars, vatenopensnijders, vatenopvangbakken en vatenaftapbokken. 

De Stoelensteekwagen

Vatensteekwagens voor 200-liter vaten (metaal of kunststof)

een universele aluminium steekwagen met hulpstuk 1044

ideaal voor wijkgebouwen, buurthuizen, vergaderzalen,
bedrijfs- en schoolkantines, hotels, recreatiezalen 
en horecagelegenheden met buitenterras.

4  De aluminium steekwagen 24381121 (zie specificaties op pagina 4, 
5 en 8) is voorzien van een gatenstang. Daarop kan met één hand-
beweging een horizontale stoeldrager type 1044 worden gehangen. 
De hoogte is in te stellen op de hoogte van de onderste zitting.

4  Eén man of vrouw kan na het stapelen van de stoelen met gemak 
de stoelstapels verrijden (zaalontruiming).

4  Het hulpstuk 1044 is snel afneembaar. Daardoor is de steekwagen 
ook universeel te gebruiken voor het verrijden van kratten, fusten, 
dozen, zakken, kasten etc.

4  Doordat de stoeldrager de stapel hoog aanpakt, is de balans prettig 
en kan met gemak de stapel achterover worden gekanteld.

4  Type 1044 is 37 cm breed, smaller type 1044.BR.250 is 25 cm breed.
4  Optioneel kan een extra hulpstuk type 1050 worden gemonteerd bovenop de 

stoeldrager type 1044 voor het verrijden van tafels (zie pag. 13). Type 243 811 21.1044

Type 3301 66 (verzinkt) Type 3309 21 (R.V.S.) Type 3309 21 Type 3301 21 +1270+1104
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Speciale aluminium steekwagens

De aluminium waterflessen-steekwagens

als steekwagen en ........... 
als vierwielige wagen

in een snelle en eenvoudige
beweging is van een steekwagen
een vierwielige wagen te maken
met een laadvlak van 1000 mm
lang met twee zwenkwielen van
125 mm met een rem en.....
andersom weer snel in een 
steekwagen om te zetten.

Transport tot 
standaard  6
waterflessen
mogelijk 

De wegklapbare waterflesdra-
gers kunnen op vele aluminium
steekwagens worden gemon-
teerd. De types 201121 en
24381121 zijn hiervoor favoriet.
Zie voor specificaties daarvan
pagina 8. Draagvermogen per 
draagschaal is 23 kg.

Afgebeeld zijn de waterdragers
op steekwagen type 201521
met grotere schopplaat.
Standaard kunnen 5 waterfles-
sen worden verreden. Met
omhoog geklapte dragers kan
een watercooler onderstoken
en verreden worden.

één wagen 
met twee functies

licht en sterk aluminium frame
opklapbare schopplaat

verschillende schopplaten
mogelijk (zie pag. 7)

verschillende 
wielen mogelijk 
met diameter 
260 mm 
dubbel-kogel-
gelagerd 
(zie pag. 7)

In bepaalde praktijksituaties is het
handiger om de wagen 
als vierwielige wagen 
met langer laadvlak in
te zetten i.p.v. als 
steekwagen.

= 2 in 1 =

handgreep met handbescherming

duwbeugel

Type 5236 25

Wanneer de waterfleshulpstuk-
ken ingeklapt worden, kan de
steekwagen voor andere goe-
deren worden ingezet.

Type 1228 01

Type 1228 01

Type 1228 01

Type 1228 03

Type 1228 02

Eigen totaal gewicht 
steekwagen en 
hulpstukken is 21 kg.

Type 2015 21+1228
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Type           fram ø mm    eigen         draagver- totale-      asbreedte        schopplaat
wiel       gewicht    mogen hoogte    mm               afmeting

kg              kg                  mm                               mm lxb             
2109 21 R.V.S 260 15,5 250 1300 460 245 x 220
2106 21 vuurverzinkt   260 15,5 250 1300 460 245 x 220
0112 21    gelakt   260 15 200 1300 465 245 x 220
0111 21    gelakt    260 16 200 1300 465 245 x 220
0125 21   gelakt   260 16,5 200 1300 465 245 x 220
54.7040.005    gelakt    260 17 150 1300 500 240 x 320

Staalhard, duurzaam,
zijn prijs waard....

De kunststof
glijprofielen zijn
eenvoudig om te
wisselen bij slijtage

De topmodellen uit deze
serie stalen steekwagens
type 2109 21 en
2106 21 zijn gemaakt van
versterkte ovaalvormige
buis i.p.v. ronde buis.
Het achtersteunvlak is
van boven gebogen, met
het voordeel: handvrijheid
bij hoge belading.

De ergonomisch gebogen
as vergemakkelijkt het 
aankantelen.
De kunststof glijprofielen
aan de schuine glijers 
zijn gemakkelijk uit te 
wisselen.
Schopplaten zijn niet
opklapbaar.

Type 2109 21
roestvaststaal model

met wielbeschermplaten

Type 2106 21
vuurverzinkt model, met

gebogen schopachterwand

Type 54.7040.005
gelaste buisconstructie

niet van het merk EXPRESSO
rollengelagerde luchtbanden

Type 0125 21
met glijers voorzien van
eenvoudig te wisselen
kunststof glijprofielen

Type 0112 21
blauw gelakte gelaste ronde-
buisconstructie, zeer sterke

frame en schopplaat

Type 0111 21
met glijers

De blauw gelakte steekwagens van Expresso zijn van hoogwaardig
stalen ronde buis en plaatmateriaal, met kogelgelagerde wielen.
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Type         ø mm  oor-       handbe- wielbe-   eigen      glijers   draagver-  totale     totale     schopplaat
wiel greep scher- scherm gewicht mogen hoogte breedte afmeting

ming plaat kg kg mm mm mm lxb
201 277 74 200 - - ja 7,7 - 150 1100 405 445 x 220
821 270 42 200 - - ja 9,2 ja 150 1100 475 425 x 280
823 271 42 200 - - ja 9,6 ja 150 1300 475 425 x 280
843 260 62 260 ja ja ja        13,5 ja 200 1300 510 600 x 280
843 266 62 260 ja ja ja        13,2 ja 200 1300 510 425 x 280

Type 843 260 62 / 843 266 62
met ergonomische oorgrepen

en grote glijers

Type 823 271 42
glijers voor het overwinnen van

opstappen en traptreden

Type 821 270 42
glijers voor het overwinnen van

opstappen en traptreden

Type 201 277 74

Aluminium koffersteekwagens

• alle delen in elkaar geschroefd,
rechts en links toepasbaar,
servicevriendelijk

• wielsamenstelling:
eendelig van EXLAN-kunststof, niet
roestend, breukvast, met elk twee
stofdichte precisiekogellagers,
duurzame smering

• Zeer wendbaar

• frame van gewichtsbesparende ovale buis,
inwendig in duw- en trekrichting versterkt

ook met rood
kunststof leverbaar
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Type   frame   eigen draagver-    totale    totale bord
gewicht vermogen lengte breedte afmeting
kg kg mm mm mm

8927 71 aluminium 16,5 200 (rem 80kg) 905 640 500 x 380
8965 71 staal verzinkt 23,0 200 (rem 80kg) 915 640 500 x 400
8973 71 aluminium 16,5 200 (rem 80kg) 915 640 500 x 380

10 st. = 3425 mm lang

Type 085
kunststof muntslot
voor 1 euro en/of
2 euro muntstuk

model Schiphol Airport

Type 8965 71 of 8973 71
klassiek model

Bagage wagens
Voor luchthavens, spoorstations en hotels

Vraag naar
onze nieuwe

Hotel
transport-
middelen

Type 8927 71 laagmodel met RVS draadmand

model Eindhoven Airport

Koffer bagagewagens
- met automatische rem

- 180 mm grijs rubber

elastische wielen

- groot reklamebord

50 x 40 cm



EXPRESSO, het merk
voor professionals, verkrijgbaar bij

Aarnoudse Transportmiddelen

logistiek specialist

steekwagens

pallethefwagens

rolcontainers

meubelwagens

magazijnwagens

verhuismiddelen

trappenklimmers

kunststof bakken

oprijplaten

drempelplaten

heftruck-

voorzetapparaten

vatenhandling

bagagewagens

etc. etc. etc.

Aarnoudse Transportmiddelen
Boerhaavelaan 21 - 2992 KB  Barendrecht
Tel: 0180 - 616 000 - Fax: 0180 - 617 987

E-mail: info@aarnoudse.nl
Internet: www.aarnoudse.nl

Technische veranderingen en
drukfouten voorbehouden.

transportmiddelen
op maat mogelijk


