Boeken op reis

Het meest gebruikt transportmiddel in de bibliotheek is de boekenwagen. We hebben het werken
met de klassieke boekenwagens eens goed onder de loep genomen en zochten welke meerwaarden we er konden aan toevoegen. We verkozen een boekenwagen te bouwen waarbij men
niet steeds moet bukken om de boeken zijdelings te plaatsen. Een wagen waar de boeken ietwat
hellend, veilig en stabiel geplaatst worden. In één oogopslag overziet men alle rubricering frontaal. Een wagen waar de boeken op grijphoogte staan en waarbij men door slechts een kleine
draaibeweging de boeken in het rek kan plaatsen. Een wagen die ook volgeladen gemakkelijk te
bedienen valt, kort door de bocht gaat en met handgrepen die aangepast zijn aan elke gestalte.
Een ergonomische boekenwagen !
Hartmut Michalke, productontwikkeling

De Crossrunner
Ergonomische concept met handgrepen voor variabele grijphoogte. De schuine
opstelling van de wagen garandeert een stabiele en overzichtelijke opstelling van de
boeken. Zonder zich te verplaatsen kan men de rekken links en rechts aanvullen.
Zijdelings bukken is overbodig, dat is vooral bij smalle gangen een groot voordeel.
Deze wagen kan ook dienst doen voor het plaatsen van aanwinsten of pas ingeleverde werken. Opschriften kunnen gemakkelijk op een optioneel Ruiter.

Crossrunner, model WE 12
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd 1 2 3
4 wielen Ø 10 cm met universeel loopvlak in
grijze rubber
Breedte 61 cm, diepte 54 cm, hoogte 140 cm,
Vakhoogte 31 cm, vakdiepte 25 cm.
Ter bescherming van meubels en deuren,
is de wagen ook verkrijgbaar met een stootring
aan de wielen.
Wielen Ø 12,5 cm optioneel
Bestelnummer
B 7836 .00 BW
		
0 zonder stootring,
		
Z met stootring

Mini-Crossrunner, WE 12M
Net zoals zijn grote broer, alleen iets kleiner.
Breedte 610 mm, diepte 540 mm, hoogte 1220 mm.
Vakhoogte 325 mm, ook geschikt voor ringmappen.
Legborddiepte 250 mm.
Bestelnummer

B 7837 .00 BW

0 zonder, Z met stootringen

Ergonomische
handgrepen voor
elke gestalte

Gemakkelijk uitsorteren
naar links en rechts.

Ruiter met acrylaat schutblad
schuift op de rugwand van de wagen.
DIN A4, met acrylaat schutblad, voor eigen opschriften.
metaal gelakt.
Bestelnummer

B 8080 040 XX
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