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Mandskabsvognen er en ideel løsning, når der er behov for et kontor eller spisested i nærheden af 
byggepladser. Den leveres standard i størrelser fra 4 til 8 personer og indeholder kontor og spiseplads, 
brusekabine, vandskyllende toilet med kværn samt et omklædningsrum med stålskabe og fast bænk.

Vognen har et simpelt og stilrent design, som giver brugeren en følelse af rummelighed og komfort. 
Vognen anvender LED lysbånd for et behageligt hvidt og energivenligt lys. Den gode isolering samt 
varmekilde og ventilation gør, at vognen er behagelig at opholde sig i både sommer og vinter.

Mandskabsvognen er en af de mest solgte modeller og står på byggepladser rundt om i hele Mandskabsvognen er en af de mest solgte modeller og står på byggepladser rundt om i hele 
Scandinavien. Vognen opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav til areal og ventilation. Det er muligt at 
opgradere vognen med bl.a. minikøkken, værktøjsrum og ekstra hylder samt vandtanke og solceller.

Vognen kobles på et standard anhængertræk og kan stilles op og klargøres på få minutter. Dette gør det 
muligt at flytte vognen fra sted til sted hurtigt og effektivt uden noget besvær. Vognen er lavet af 
rengøringsvenlige og slidstærke materialer, som sparer tid på rengøring og vedligeholdelse.

Mobilt kontor og spiseplads med omklædning, bad og toilet
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Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi er altid parate til et uforpligtende møde eller 
til at svare på dine spørgsmål og laver gerne en beskrivelse af en vogn udformet netop efter dine ønsker. 
Hos Scanvogn står vi altid parate til at opfylde dine behov, både under salget og når vognen står hos dig.  

VVS / EL

400 V - 16 A CEE indtag 
1 stk 1000 W radiator
1 stk 750 W radiator
30 L vandvarmer
LED lysbånd
EltavleEltavle

MILJØVOGN

Vi leverer mandskabsvogne, 
hvor opholdsområdet er 
adskilt fra arbejdstøjet for 
at imødekomme specielle at imødekomme specielle 
hygiejnebehov ved arbejde 
med kloak, asbest og epoxy.

PIONERVOGN

Vi leverer mandskabsvogne Vi leverer mandskabsvogne 
med indbygget el, vand- og 
kloakforsyning til arbejde i 
forbindelse med skovbrug, 
jordarbejde, asfalt m.v.

MÅL / VÆGT

Udv: 5700 x 2280 x 2900 mm
Indv: 5596 x 2176 x 2100 mm
Egenvægt: 1450 kg
Totalvægt: 1500 kg
Kapacitet: 4 personer

FACILITETERFACILITETER

Toilet med kværn
Brusekabine
PVC håndvask
Køleskab
Kaffemaskine
Opslagstavle
Fast bænkFast bænk
8 stk stålskabe
4 stk stole
Fast bord 1200 x 690 mm
1 stk vindue 1245 x 825 mm
1 stk vindue 510 x 410 mm
2 stk håndklædeholdere
4 stk klædekroge4 stk klædekroge
Fast trappe

Alle mål og vægte er 
uforbindende. Der tages 
forbehold for ændringer.

TEKNIK - MODEL 570
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