
Hinken som är 
en affärsinvestering
Flerfunktionell, hygienisk design och oöverträffad hållbarhet gör den 
här 20-litershinken till en smart investering för varje verksamhet.



Blanda 
snabbt och lätt
20-litershinken är idealisk som en ”blandningsstation” 
där du kan blanda ingredienser som förvaras i mindre 
Vikan-hinkar eller i andra 20-litershinkar. 

Hinken är perfekt för fasta eller flytande ingredienser och 
den optimerade storleken och formen gör den tillräckligt 
stor för att klara alla dina blandningsbehov samtidigt som 
den är tillräckligt liten för att kunna lyftas och transport-
eras på ett säkert sätt. Detaljer som handtaget i botten 
och den rundade kanten och hällpipen bidrar också till 
ergonomiska lyft och hällande utan spill. Hållbart mar-
kerade måttangivelser på insidan hjälper dig att mäta mer 
noggrant. 

20-litershinken är utvecklad enligt principerna för hygien-
isk design, är lätt att rengöra och hjälper dig att uppfylla 
gällande krav avseende hygien och livsmedelssäkerhet, 
oavsett användning.

När man gör en hink så stor att den rymmer mer än 20 liter livsmedel eller 

dryck, blir hinken så mycket mer än bara en hink. Med sin hygieniska design 

och sina hållbara material av högsta kvalitet, blir Vikans kraftfulla, flerfunktionella 

20-litershink snabbt en favorit som du vill använda till allt.

En problemlösare, 
oavsett hur 
du använder den

Kvalitet och hållbarhet som
motsvarar dina förväntningar
Som alla andra Vikan-produkter är 20-litershinken 
gjord av mycket hållbara material av högsta kvalitet, 
som alla är godkända för användning i livsmedels- och 
dryckesbranschen. Det innebär:

• Långtidsprestanda

•  Behöver inte bytas ut ofta – sparar pengar

• Högre kvalitet och trygghet med uppfyllelse av alla gällande krav

• Mindre slitage

• Mindre risk för kontaminering från främmande föremål (plastfragment)



Förvara 
som aldrig förr
Med sin kapacitet på 20 liter är 20-litershinken en mycket 
användbar förvaringslösning för flytande eller fasta ingre-
dienser och blandningar. Därtill kommer den stapelbara 
och bärbara designen som ger dig förvaring som sparar 
både utrymme och tid. 

Frågan om utrymme är en utmaning i de flesta pro-
duktionsanläggningar, därför har vi gjort 20-litershinken 
stapelbar. Stapla två hinkar på varandra så dubblerar 
du i praktiken mängden ingredienser du kan förvara per 
kvadratmeter förvaringsutrymme. 

Handtagen och den optimerade storleken gör 20-liters-
hinken till en smidig och bärbar förvaringslösning, medan 
snap-on-locket och hygieniska designfunktioner gör det 
lättare att uppfylla gällande krav avseende livsmedels-
säkerhet.

Livsmedelssäkerhet  
och hygienisk design
Företag som inte lever upp till gällande krav i fråga om 
kvalitet och livsmedelssäkerhet blir sällan långvariga i 
livsmedels- och dryckesbranschen. 

Därför har vi utvecklat 20-litershinken i enlighet med 
principer för hygienisk design – med detaljer som 
dräneringshål för att förebygga vätskeansamling och 
rundade invändiga hörn som är lätta att rengöra. Och 
därför uppfyller våra produkter alla relevanta krav enligt 
EU:s och FDA:s regler avseende livsmedelskontakt. 

Vad är hygienisk design? 

•  Lätt att rengöra och torka

•  Slitstark och ändamålsenlig konstruktion

•  Slät ytstruktur

•  Inga skarpa invändiga hörn 

•  Livsmedelssäkra material

•  Fullständigt testad och dokumenterad



Rengör säkert 
och effektivt
Utöver att användas för blandning, förvaring och 
transport av livsmedels- och dryckesingredienser, 
är 20-litershinken även idealisk för rengöring och 
desinfektion av alla typer av livsmedelsrelaterade verktyg 
och redskap. 

Den har perfekt storlek för rengöring av de flesta 
föremål och den vida öppningen upptill ger bra 
manövreringsutrymme under rengöringen. Den 
stora storleken ger också bra utrymme för att kunna 
desinficera verktygen efter rengöring. Och det är enkelt 
att flytta den om det behövs.

Flytta mer,  
lättare
20-litershinken är gjord för att kunna flyttas, antingen av 
dig själv eller med hjälp av en kollega, med användning 
av de ergonomiskt utformade sidohandtagen. När du bär 
lättare vikter kan du använda det bekväma övergjutna 
greppet på stålhandtaget. Ska du flytta tyngre vikter 
är det bättre att ta hjälp av en kollega och använda 
sidohandtagen. 

Hinkens storlek gör att du kan flytta mer på färre steg, 
vilket sparar tid, medan den ergonomiska designen 
förenklar hällande och rengöring och minskar risken för 
spill eller belastningsskador. Hinken finns i 5 färger för att 
underlätta separerad användning i överensstämmelse 
med HACCP-systemet.



Skanna koden och se exempel på hur hinken 
används, eller läs mer på bucket20.vikan.com/se

Vår familj av hinkar i 
hygienisk design

6-litershink - 56883 
Lock till 6-litershink - 56893

12-litershink - 56863 
Lock till 12-litershink - 56873

20-litershink - 56923 
Lock till 20-litershink - 56933


