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De gepatenteerde ErgoSlide®- profielen aan de zijkant zorgen voor 
optimale belastbaarheid en stabiliteit.

Voor het plaatsbesparend in elkaar stapelen worden de profielen  
eenvoudig naar buiten geklapt.
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Meer grip en gemakkelijker  
in de hand

Met de ErgoSlide®-serie van Hupfer zet u een goede stap naar meer veiligheid en ergonomie in uw logistieke 
sterilisatie processen. Met de inklapbare profielen aan de zijkant in plaats van de gangbare grepen kunnen  
de netten nu over elkaar geschoven worden en van elkaar gehaald worden zonder dat het net in het eronder  
gelegen net glijdt/valt. 

Instrumentennet ErgoSlide® – met innovatieve glijprofielen 
voor perfecte hantering
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Alle voordelen op een rij:

 Gepatenteerde glijprofielen voor  
 ergonomische toepassing

 Optimale bescherming voor zachte  
 verpakkingen en steriele goederen   

 In en op elkaar stapelbaar
 Extra bescherming van zachte verpakkingen  

 door uitvoerig geteste bescherming aan  
 de rand

 Stabiele bevestiging van het profiel  
 geoptimaliseerd voor een eenvoudige reiniging

 

De verschillende uitvoeringen kunnen naar wens in en op elkaar worden gestapeld.

Artikelnr.: 7501863 Artikelnr.: 7501860 Artikelnr.: 7501861 Artikelnr.: 7501862

Gestapelde voordelen: de nieuwe glij profielen maken het mogelijk
Met één handeling kunnen de glijprofielen aan de zijkant naar buiten of binnen worden geklapt afhankelijk  
van de stapelwijze. De scharnieren zijn speciaal gemaakt voor een hoge belasting tijdens het dagelijkse gebruik 
en kunnen zonder problemen worden gecontroleerd op vuil en indiennodig eenvoudig gereinigd worden.

Glij profielen ingeklapt: Netten kunnen op elkaar gestapeld of  
afzonderlijk in de stapel gezet of eruit gehaald worden. 

Glijprofiel uitgeklapt: netten kunnen plaatsbesparend in elkaar  
worden gestapeld.

Artikelnr.:  (b x d x h) mm  DIN Afmeting binnen- 
zijde Onderzijde mm

7501863 600 x 292 x 97 1/3 547 x 268

7501860 600 x 292 x 138 1/2 547 x 268

7501861 600 x 292 x 150 1/2 547 x 268

7501862 600 x 292 x 260 1 547 x 268

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van 
technische wijzigingen. © Hupfer® 2018 
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