
Hinkvis 
med fördelar
för hygienisk livsmedelshantering och rengöring

En ny och förbättrad 12-litershink gör den prisbelönta 
hinkserien från Vikan till en ännu bättre lösning för dina 
behov inom hygienisk livsmedelshantering och rengöring. 



Om du inte redan använder Vikans hinkar har det aldrig funnits ett 
bättre tillfälle att börja. Optimerade storlekar, hygienisk design, Vikans 
kvalitet och nu med en 12-litersmodell i ny design gör de hygieniska  
för livsmedelshantering och rengöring perfekta för alla tillämpningar 
inom livsmedelsindustrin.

Tre hinkar – en 
hygienisk konstruktion  



6-litershink
Perfekt när du behöver förvara, flytta och 
hälla mindre mängder våta eller torra 
ingredienser. Även utmärkt för olika typer av 
rengöringstillämpningar.

20-litershink
Blanda, förvara och transportera 
ingredienser i större volymer i denna stora 
och slitstarka hink. Fungerar även som 
rymligt rengörings- och blötläggningskar för 
borstar, skopor och annat.

12-litershink
En pålitlig arbetshäst för livsmedelshantering och 
rengöring, nu med ny och förbättrad design.

Nyheter!

• Stapelbar

• Snäpplock

• Sluttande baksida

• Hygieniskt avtappningshål

• Mer lättlästa mått

• Fortfarande kompatibel med väggupphäng



Skydda dina  
produkters 

Som alla inom livsmedelsindus-
trin vet är produktens kvalitet 
avgörande för livsmedelssäkerhet, 
kundnöjdhet och affärsmässig 
framgång. Genom hygienisk 
design, färgkodning, oöverträffad 
kvalitet och överensstämmelse 
med alla tillämpliga FDA-standarder 
hjälper våra hinkar dig att skydda 
ditt varumärke och ditt goda namn. 

Öka produktiviteten och  
säkerheten på arbetsplatsen

Din verksamhet är beroende 
av att ha produktiva, säkra och 
friska arbetstagare. Din personal 
kan lita på att Vikan gör arbetet 
enklare att utföra – snabbt, säkert 
och i enlighet med förordningar-
na. Ergonomi, användarvänlighet, 
bekvämlighet och kvalitet – allt är 
utformat för att hjälpa din person-
al att göra sitt bästa varje dag.

Se till att din investering  
betalar sig ordentligt

Ju längre du kan använda ett 
redskap för rengöring eller livs-
medelshantering, desto större 
nytta får du av din investering. 
Förstklassiga, hållbara material 
och precisionstillverkning gör att 
Vikans hinkar och andra redskap 
kan fortsätta att prestera och ge 
hög avkastning på din investering 
genom lång tid.

Vikan hinkar är konstruerade och tillverkade för att skydda dina produkters  
och bidra till produktivitet och säkerhet på arbetsplatsen, och betalar sig 
många gånger om genom överlägsen kvalitet och hållbarhet.

Varför välja Vikans hinkar? 



Kompatibilitet med 
väggupphäng

Använd befintliga väggupphäng 
(16200) för skopan och locket 

Avtappningshål
Förhindra att vatten ackumuleras 

under lagring för bättre hygien

Sluttande baksida
Rör om, blanda och töm med 
en handskopa snabbare och 

enklare än någonsin

Lättlästa mått
Mät med större precision 
med lättlästa markeringar 
för liter, brittiska gallon och 

amerikanska gallon

Snäpplock
Snäpp fast locket för extra 

hög säkerhet, precis som på 
6- och 20-litershinkarna

Stapelbar
Två hinkar kan enkelt 

staplas ovanpå varandra 
för utrymmesbesparande 

förvaring

Närbild på 
12-litershinken





Vikan rund skopa och handskopa passar perfekt till din 6-, 12- eller 
20-litershink från Vikan. Alla skopor har en krok som gör att skopan kan 
hängas på hinkens in- eller utsida, samt de senaste förbättringarna inom 
användbarhet och hygien.

Hinkar och skopor 
i samverkan

Rund skopa

Handskopa

En hygieniskt utformad skopa (1 och 2 liter) 
för att hantera flytande ingredienser

En avancerad skopa (0,5, 1 och 2 liter)
för hantering av våta och torra ingredienser

Upphängningskrok
Spara tid och krångel 

genom att förvara 
skopan på in- eller 
utsidan av din hink 

från Vikan

Upphängningshål
Förvara på 

väggupphäng från 
Vikan med hygieniskt, 

droppformat 
upphängningshål

Dubbla pipar
Häll innehållet 

enkelt oavsett om 
du är höger- eller 

vänsterhänt

Lättlästa mått
Mät med större precision 
med lättlästa markeringar 
för liter samt brittiska och 
amerikanska markeringar 

för flytande innehåll i ounce

Upphängningskrok
Spara tid och krångel 

genom att förvara 
skopan på in- eller 
utsidan av din hink 

från Vikan

Upphängningshål
Förvara på 

väggupphäng från 
Vikan med hygieniskt, 

droppformat 
upphängningshål

Tättslutande pip
Töm behållare 
och skopa upp 

ingredienserna mer 
noggrant och smidigt  

Fast övergång
Skopan är inte 

böjbar och därmed 
ansamlas inga 
föroreningar
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Läs mer på vikan.com/12l-bucket/se/

Handskopa (2 Liter) - 5670x

20-liters hink - 5692x 
Lock till 20-liters hink - 5693x

6-liters hink - 5688x 
Lock till 6-liters hink - 5689x

Handskopa (0,5 Liter) - 5677x

Rund skopa (1 Liter) - 5681x Rund skopa (2 Liter) - 5682x

Handskopa (1 Liter) - 5675x

12-liters hink - 5686x 
Lock till 12-liters hink - 5687x

Väggupphäng till hink - 16200
Passar till 6-liters, 12-liters  

och 20-liters hinkar


