
Pendellades - Doorgeeflades - Schuiflades 

Gebruik 

De doorgeeflade-schuiflade model 30 is een plaatsings-

klare doorgeeflade voor inbouw in tabletten van een 

balie en kan gebruikt worden voor het doorgeven van 

muntgeld, waardepapieren tot formaat A4, documen-

ten ter identificatie  badges, tickets en muntrollen tot 

een hoogte van 30mm. 

Deze doorgeeflade is geschikt voor binnengebruik.  

Materialen en gebruik 
 De lade is gemaakt uit plaatstaal, bekleed met PU schuim 

en afgewerkt met een slijtvaste zwart-bruine coating 

 Het frame is gemaakt van geborsteld roestvrij staal 2 mm 

 Alle metalen onderdelen zijn vervaardigd met behulp van 
moderne lasersnijmachines  

 Model 30 is voor gebruik binnenshuis  

 Deze doorgeeflade is onderhoudsvrij. 

 Volledige demontage voor mogelijke vervanging of her-
stelling moet steeds mogelijk zijn. 
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Kenmerken en veiligheid 
 De  lade laat het doorgeven toe van geld, documenten, 

waardepapieren, identiteitsdocumenten, muntrollen tot 
een hoogte van 30mm 

 Automatische vergrendeling in de eindstanden 

 Model 30 voldoet aan de eisen van de Duitse UVV.  

Optioneel verkrijgbaar in FB4 

Standaard vandaalwerend - Optioneel kogelwerend FB4 
 Doorgeeflade -  Schuiflade model 30 
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Doorgeeflade model 30 

 
Installatie en afmetingen 
Deze doorgeeflade kan ingebouwd worden in een tablet van een 
balie in een daarvoor voorziene opening. 
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Productie  

Walter Wurster GmbH 

Heckenrosenstraße 38 

D-70771 Leinfelden-Echterdingen 

e-mail:  kontakt@IdeeninBlech.de 

T: +49 (0) 711 / 9 49 62-0 

F:  +49 (0) 711 / 7 97 72 90 

Website :  www.IdeeninBlech.de 

Buitenafmetingen (alle maten zijn in mm)  

 Breedte 450 

 Diepte 600 

 Hoogte 63 ( in FB4:71mm) 

  

Doorgeefmaat lade  

Breedte 335 

Hoogte 30 

  

Inbouwmaat  

 B438mm x D590mm  

  

Gewicht  

 19kg  

Bestelnummers : 

Standaard versie :  Art. 400032 

Kogelwerende uitvoering FB4 : Art. 400061 

Opgelet : 

De uitvoering in kogelwerende klasse FB4 heeft een hoogte 

van 71mm. 

Volledige demontage voor mogelijke vervanging 

of herstelling moet steeds mogelijk zijn 
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