
 
 

 Bedienungsanleitung 
Servier- / Transportwagen  

 

Instruction manual 
Serving- / transport trolley  

 

Mode d’emploi 
Chariot de service / transport  

 

Manuale di utilizzo 
Carrello portavivande / da trasporto  

 

Instrucciones de uso 
Carro de servicio  / de transporte  

 

Manual de instruções 
Carrinho para servir / transporte  

 

Gebruiksaanwijzing 
Serveer- / transportwagen  

 

Bedieningshandleiding 
Serverings- / transportvogn  

 

Инструкция по эксплуатации 
Сервировочная / транспортная тележка 

 

Kullanma kılavuzu 
Servis ve nakliye arabası  

 

Instrukcja obsługi 
Wózek do serwowania / transportowy  

 

Návod k obsłużę 
Servírovací / transportní vozík  

 

Upute za upotrebu 
Kolica za posluživanje / transport  

 

Használati útmutató 
Tálaló- és szállítókocsi  

 

Οδηγίες χρήσης που 
Kαρότσι σερβιρίσµατος / µεταφοράς 
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BESCHRIJVING PRODUCT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: • Serveer -/transportwagen TS 210,  
met 2 leggers en 1 afruimbak 

Art.-Nr: • A300056 
Materiaal: • chroomnikkelstaal 

Uitvoering: • 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 geremd 

Afmetingen: • B 920 x D 600 x H 945 mm 

Afmetingen leggers: • B 830 x D 510 mm 

Afruimbak binnen: • B 760 x D 440 mm, 100 mm diep 

Maximale belasting: • 120 kg 

Afstand tussen de legges: • bovenste 270 mm; onderste 265 mm 

Gewicht: • 14,1 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inhoud levering / Namen van de onderdelen 

 

2 x legger    1 x afruimbak 

 
 
2 x frame 
 
 

 
2 x zwenkwieltje zonder parkeerrem 
 

2 x zwenkwieltje met parkeerrem   
 

12 x M8 inbusschroef  

12 x beschermringetje 

12 x moer 

4 x stootbeveiliging 

1 x inbussleutel 

 1 x steeksleutel 

NL/B 
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MONTAGE 
 
1. Pak de verschillende onderdelen uit en controleer of de levering compleet is. 

Verwijder al het verpakkingsmateriaal. 
 

 
2. Begin de montage van de serveerwagen 

met het vastmaken van de leggers en 
afruimbak aan het frame.  

Plaats de beschermringetjes en moeren en 
schroef de leggers en afruimbak vast met 
de meegeleverde inbussleutel. 
 

 
           

 
 
 

3. Keer de serveerwagen om en bevestig de 
zwenkwieltjes aan het frame. Bevestig de 
stootbeveiliging boven de wieltjes. 
 

 
 

4. Zet de wagen voorzichtig op de grond en controleer of alle zwenkwieltjes de grond 
raken. Draai de inbusschroeven stevig vast et de meegeleverde inbussleutel. 
Gebruik de meegeleverde steeksleutel om de moeren goed vast te draaien. 
 

5. U kunt de hoogte van de wieltjes instellen met behulp van de veiligheidsmoeren. 
 

AANWIJZING! 
Verwijder na afloop van de montage de beschermfolie ! 
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