
REGAALWAGENS

SPECIALIST IN GROOTKEUKEN-LOGISTIEK



Overal waar een gesloten procesketen het doel van de 
organisatie is moet u een beroep doen op ons als specialisten
in grootkeuken-logistiek. Processen moeten worden 
vereenvoudigd en gestroomlijnd en alle arbeidsprocessen op
elkaar afgestemd teneinde een beter eindresultaat in minder
tijd te realiseren en daardoor efficiënter te werken. De producten
van HUPFER® mogen, gezien het omvangrijke en 
praktijkgerichte programma, in hotels, (bedrijfs)restaurants en

Regaalwagens van HUPFER®...

instellingen niet ontbreken. Als pionier in grootkeuken-logistiek
staan wij u graag terzijde met onze know-how en ervaring 
teneinde ook de regaalwagens van HUPFER® optimaal in te 
zetten, gebaseerd op de eisen die in een moderne grootkeuken
worden gesteld; voor een gesloten procesketen rondom een 
enthousiaste gast!

Veilige kantelbeveiliging bij de belading en
het uitnemen door de U-vormige geleiders.

De doorschuifbeveiligingen aan beide zijden 
van de geleiders zorgen ervoor dat het dienblad
niet uit de wagen valt. De speciaal afgeronde 
voorzijde beschermt de onderzijde van 
het dienblad!

...praktijkgerichte producten van de specialist voor grootkeuken-logistiek!
Regaalwagens RWG/7L en
RWG/18L voor inschuif over
de smalle zijde met 7 resp. 
18 paar U-geleiders voor 
al naar gelang het model 
7 of 18 dienbladen 1/1 GN
of bakken GN 1/1, 2/3, 1/2 
en 1/3. 
Bij inschuif over de brede zijde
de dubbele capaciteit: RWG/7
en RWG/18. Voor Euronorm
dienbladen van 530 x 370 mm
is er in het programma het
model RWG/18E, met 18 paar
geleiders voor 36 EN 
dienbladen over de brede 
zijde ingeschoven.

Regaalwagens RWG/14 en
RWG/36 voor inschuif over
de smalle zijde met 2 x 7
resp. 2 x 18 paar geleiders
voor al naar gelang het
model 14 of 36 dienbladen
1/1 GN of bakken GN 1/1,
2/3, 1/2 en 1/3.



Het brede programma zorgt ervoor, dat voor elke eis en elk
gebruiksdoel altijd een wagen in een geschikte uitvoering en
met voldoende capaciteit leverbaar is. Speciaal voor het
dagelijks gebruik met bakblikken heeft HUPFER® de
RWG/20B in het gamma. Dit model is standaard voorzien van
L-geleiders met een doorschuifblokkering aan beide zijden.
Daardoor wordt voorkomen dat als er gebak of taart op lage
bakblikken in de wagen wordt geplaatst de bovenzijde van de
U-geleider als een “mes“ gaat werken en zo de producten

beschadigt. De modellen RWG/20 en RWG/20L in Gastronorm
maatvoering maken door hun L-geleiders het inschuiven en 
transporteren van GN-bakken met opstaande handgrepen
mogelijk.
Zoals bij alle producten van HUPFER® werd ook bij het ontwerp
van de regaalwagens gelet op voor u belangrijke thema´s als
o.a. ergonomie en hygiëne, wat impliceert dat de roestvrijstalen
wagens eenvoudig te manoeuvreren en gemakkelijk schoon te
maken moeten zijn.

Ook bij de bakker...
...zijn HUPFER® regaalwagens optimaal inzetbaar!

De regaalwagen RWG/20B van
HUPFER® is standaard voorzien van 
L-geleiders. Ook bij het inschuiven 
van bakblikken met een lage rand 
blijft het daarop geplaatste gebak
onbeschadigd. 
De doorschuifbeveiligingen aan 
beide zijden van de geleiders 
zorgen ervoor dat het bakblik niet 
uit de wagen valt. 
In de RWG/20B kunnen 20 
bakblikken 400 x 600 mm over de
smalle zijde worden ingeschoven.

De uitvoering met L-geleiders maakt het probleemloos inschuiven
van GN-bakken met opstaande grepen mogelijk. Naast  de

RWG/20B, speciaal voor bakblikken 400 x 600 mm, zijn ook de
modellen RWG/20 of RWG/20L in Gastronorm maatvoering

voor resp. inschuif over de brede of smalle zijde met 
L-geleiders uitgevoerd.



inschuif over de brede zijde van 36 dienbladen 1/1 GN of 
bakken GN 2/1, 1/1 en 2/4. De wagen is geheel gelast uit
roestvrijstaal 18/10. Een kwaliteitssysteem staat er garant voor
dat alle producten, voor ze de fabriek van HUPFER® verlaten om
wereldwijd hun toepassing te vinden, uitgebreid worden gecon-
troleerd. Als fabrikant van hoogstaande apparatuur zijn wij dat
tegenover onze klanten uiteraard verplicht. 

De HUPFER®regaalwagen ERWG/18 is een extreem voorbeeld
van optimale plaatsbesparing. De speciale constructie maakt
het mogelijk ze in elkaar te schuiven, waardoor er 5 ERWG´s
op de plaats van 2 “normale“ regaalwagens kunnen staan.
Desondanks zorge speciale constructieve details ervoor dat 
ze extreem stabiel en makkelijk te manoeuvreren zijn. 
De ERWG/18 is voorzien van 18 stel U-geleiders voor

De regaalwagens ERWG/18
laten zich door hun Z-vormig
frame makkelijk in elkaar 
schuiven (5 op de plaats 
van 2)!

De speciale en zeer stevige
constructie van de
ERWG/18 aan de boven-
en onderzijde maakt ook 
dit model geschikt voor de
harde dagelijkse praktijk.

Maximale plaatsbesparing...
...door de technisch creatieve constructie van de HUPFER®regaalwagen ERWG/18!



Bij de RWG/18S zijn de vier zwenkwielen
(hier afgebeeld in tegen meerprijs 
verkrijgbare kunststof uitvoering) op traversen
onder de wagen gemonteerd en steken
daarom niet uit, zodat ze probleemloos 
in- en uitgereden kunnen worden.

De HUPFER®regaalwagen RWG/18S is speciaal geschikt
gemaakt voor het inrijden van koel- en vrieskasten en koel- en
vriescellen. Hierin kunnen bijvoorbeeld maaltijdcomponenten
in GN-bakken opgeslagen en teruggekoeld worden en
daarna klaargezet aan de voedselverdeelband.

De RWG/18S is voorzien van 18 stel U-geleiders voor inschuif
over de brede zijde van 36 dienbladen 1/1 GN of bakken 
GN  2/1, 1/1 en 2/4.

Plaatsing in een inrijkoelkast...
...of in een koel- of vriescel: de modellen RWG/18S en KPTW/46!

Bij de koelpelletwagen KPTW/46 zorgen
speciale geleiders uit roestvrijstaaldraad
ervoor, dat de koelpellets niet vastvriezen.
Bovendien zijn deze dusdanig van vorm
dat ze tevens als doorschuifbeveiliging 
dienen, zodat de pellets niet uit de wagen
kunnen vallen. Dit model heeft bij een
onderlinge tussenhoogte van de geleiders
van 60 mm en inschuif over de brede zijde
een capaciteit van 2 x 23 = 46 1/1 GN
koelpellets. Alleen dit model is standaard
voorzien van stoothoeken aan de 
onderzijde en speciale kogelgelagerde
kunststof wielen.



bekijken of dat tegen redelijke (meer)kosten zou kunnen worden
gerealiseerd. Bovendien vindt u op deze bladzijden nog enkele
accessoires, die het werken met de regaalwagens kunnen 
vergemakkelijken. Van onze kwaliteit en ons streven u bij uw
keuze zo optimaal mogelijk te adviseren kunt u verzekerd zijn!

De HUPFER®regaalwagens zijn in de standaarduitvoering al
voorzien van geleiders met doorschuifblokkering en afgeronde
voorzijde, alsmede van stootrollen aan de onderzijde.
Er is een ruime keuzemogelijkheid in het aantal en soort 
geleiders en de mogelijkheid tot inschuiven over de brede of
smalle zijde, zodat aan nagenoeg elke wens kan worden
voldaan. En mocht u iets speciaals willen dan kunnen wij altijd

Leverbare accessoires...
...voor elke eis en elk gebruiksdoel!

Het speciale model RWG/18Z wordt, zoals op de 
foto is te zien, compleet gedemonteerd geleverd. 
De montage is super eenvoudig, een kind kan het! 
De RWG/18Z is voorzien van 18 stel U-gleiders voor
inschuif over de brede zijde van 36 dienbladen 
1/1 GN of bakken GN 2/1, 1/1 en 2/4.

Voor de modellen RWG/18L, RWG/18, RWG/18Z,
RWG/18E en ERWG/18 is een afdekhoes uit zeer
stevig polyethyleen leverbaar (zie foto).
Tevens is een thermohoes verkrijgbaar voor de 
modellen RWG/18, RWG/18Z en ERWG/18.

Voor alle modellen uit de serie
RWG/18 en RWG/20 is als
accessoire een draaibare 
doorschuifblokkering leverbaar,
die (ook achteraf) makkelijk 
kan worden gemonteerd.



· 14 modellen volgens DIN 18867-2 voor alle mogelijke 
wensen.

· Wagens voor GN en EN dienbladen, GN-bakken, 
roosters, bakblikken, koelpellets en korven.

· Lage modellen kunnen onder een tafel worden 
geschoven.

· Extra werkruimte door de bladen op de lage modellen, 
met geluiddemping.

· Optimale plaatsbesparing door de constructie van de
ERWG/18.

· Alle geleiders op een onderlinge tussenafstand van h.o.h. 
75 mm.

· Standaard doorschuifblokkering en afgeronde voorzijde bij
zowel de U- als L- geleiders.

· Geïntegreerde kantelbeveiliging bij de U-geleiders.
· Tegen meerprijs: draaibare stootrollen voor extra 

bescherming van apparatuur en wanden.
· Geheel uit roestvrijstaal 18/10, gelast, stabiel en uiterst

hygiënisch.

Details zijn belangrijk...
...voor uw keuze en het dagelijkse gebruik!

Een topper uit de accessoires zijn de tegen meerprijs verkrijgbare, ter bescherming van apparatuur en wanden ontwikkelde, stootrollen in
draaibare uitvoering.

De voordelen in één oogopslag:

Standaard wielen hebben verzinkt/ver-
chroomde vorken met een kunststof wiel 
Ø 125 mm met glijlager. Afhankelijk van 
het model met pen- of plaatbevestiging.

Tegen meerprijs: volledig kunststof wielen
Ø 125 mm met draadvangkappen en
kogellager; modern design! Afhankelijk van
het model met pen- of plaatbevestiging.

Tegen meerprijs: verzinkt/verchroomde vor-
ken met een kogelgelagerd speciaal wiel 
Ø 125 mm met “no more flat“ band, 
geluiddempend en uitermate geschikt voor
oneffen vloeren en buitentransport.
Afhankelijk van het model met pen- of plaat-
bevestiging.
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Niet alleen de afzonderlijke componenten, maar het volledige
systeem garandeert u een optimaal resultaat in uw procesketen.
Naast de HUPFER®regaalwagens bieden wij u een omvangrijk
programma speciaal afgestemd op de afzonderlijke 
logistieke onderdelen, zoals opslaan, transporteren, 
voorbereiden, ordenen, regeneren en uitgeven. 

Wij zijn de specialisten voor grootkeuken-logistiek.
Met ons heeft u grip op uw procesketen!

Alleen de gesloten procesketen...
...geeft u de absolute garantie voor efficiënt werken!
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HUPFER® Benelux b.v.   Postadres: Postbus 623, 2400 AP ALPHEN AAN DEN RIJN · Huisadres: Henry Dunantweg 22, 2402 NP ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel. 0172-433954 · Fax 0172-441277 · E-Mail: info@hupfer.nl · Homepage: www.hupfer.nl
Lid NVLG  Levering uitsluitend via onze dealers.
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