
SERVİS ARABASI-KATLI RAF 
KULLANIM KILAVUZU

Service Trolley & Utility Tray Trolley

Bu kullanma kılavuzu, Servis Arabasının kurulması, kullanımı ve güvenlik 
önlemlerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

Lütfen orijinal kutusunda taşıyınız, taşırken üzerine ağır yük koymayınız!

This user manual will guide you through installation, use and important safety precautions 
related to this baby dining chair.

Please carry it in its original box, do not put heavy load on it!

SERVİS ARABASI - KATLI RAF KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU 
DİKKATLİCE OKUYUNUZ !

Please read this user manual before using your service trolley & utility tray trolley

////////////////////////////////////
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1.İŞLETMENİN TANITIMI

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Fevzi Çakmak Mahallesi 10670 Sokak 4. Özel Organize 
Sanayi Bölgesi No:26 / K Karatay – KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 332 342 30 75
Web : www.baspinar.com.tr
E-Posta : info@baspinar.com.tr

2. ÜRÜN HAKKINDA GENEL NOTLAR

Servis Arabamızı veya rafımızı aldığınız için teşekkür ederiz. 
Ürünümüzden memnun kalmanız ve sorunsuz kullanmanız için 
kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

Servis Arabamız ve rafımız 2 yıl garanti kapsamında olup 
tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır. 

Servis Arabasını veya rafı kullanmaya başlamadan önce 
güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, 
anlayın, bu kural ve talimatlara uyun. Bu kılavuz ürünün 
vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmelidir. 

Servis Arabası ve raf ile ilgili potansiyel tehlikeler ve talimatlar 
bu kılavuzda belirtilmiştir.

3. ÜRÜNÜN KULLANIM AMACI 

Ürünlerin kullanım amacıyla ilgili bilgiler kılavuzda ayrıntılı olarak 
yer almaktadır. SERVİS ARABASI: Lokanta, yemekhane, otel, 
kafe vb. yerlerde; yiyecek, içeceklerin servis edilmesi, bunların 
boşalan kaplarının toplanması amacıyla kullanılmaktadır. 
RAF: Lokanta, yemekhane, otel, kafe vb. yerlerde; yiyecek ve 
içeceklerin hijyen kuralları çerçevesinde saklanması, bunların 
doğru şekilde istiflenmesi amacıyla kullanılmaktadır.   Kullanıcı, 
ambalajlarda bildirilen operasyon koşullarına ve güvenlik 
önlemlerine tamamen uymalıdır. 



Operasyon koşullarına ve güvenlik önlemlerine aykırı bir 
kullanımdan doğan yaralanma, hasar ve kazalardan üretici 
sorumlu değildir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere 
uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve 
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN UYARILARI DİKKATLİCE 
OKUYUNUZ. GÜVENLİK TALİMATLARINA UYULMAMASI 
CİDDİ TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR. GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİNİ ALMADAN SERVİS ARABASINI 
KULLANMAYINIZ. 

4. GÜVENLİK UYARILARI

- Servis Arabaları lokanta, yemekhane, kafe vb. yerlerde yiyecek ve 
içeceklerin servis edilmesi, bunların boşlarının toplanması amacıyla 
kullanılmalıdır. Bu amacın dışında kullanılması yasaktır.

- Raf Lokanta, yemekhane, otel, kafe vb. yerlerde; yiyecek ve 
içeceklerin hijyen kuralları çerçevesinde saklanması, bunların doğru 
şekilde istiflenmesi amacıyla kullanılmalıdır. Bu amacın dışında 
kullanılması yasaktır.

- Kullanım amacı dışında yapılan her türlü faaliyet firmamızın 
sorumluluğu dışındadır. 

- Kurulum ve montajı yetişkinler tarafından ilgili bölümde anlatıldığı 
şekilde sıraya uygun olarak yapılmalıdır. 

- Servis Arabası ve Raf direkt gün ışığına maruz kalacak şekilde 
bırakmayınız.

- Servis Arabasını ve Rafı yakınındaki açık ateş ve diğer güçlü ısı 
kaynaklarından uzak tutunuz.

- Servis arabası insan gücüyle kullanılmakta olup, kullanım esnasında 
bir yere çarpmayınız, dikkatli olunuz. 

- Servis Arabası ve Rafın bulunduğu alan uygun olmalı, zemin temiz 
ve düz tercih edilmeli, eğimli yokuş bulunan yerlerde kullanıma izin 
verilmemelidir.



- Arabaların ayaklarında 2 adeti frenli olmak üzere 4 adet sarhoş 
teker bulunmaktadır. 360 derece dönebilen tekerler sayesinde çok 
rahat kullanım ve sürüş kolaylığı sağlanmaktadır.

- Rafların hareketli olan modellerinde ayaklarında 2 adeti frenli olmak 
üzere 4 adet sarhoş teker bulunmaktadır. 360 derece dönebilen 
tekerler sayesinde çok rahat kullanım sağlanmaktadır.

- Servis arabaları ve hareketli raflar kullanıcı tarafından temassız 
şekilde bırakılmadan önce mutlaka 2 adet frenli tekerlerin freni 
devrede olmalıdır.
 
- Tekerlerin zarar görmemesi için servis arabaları bozuk ve engebeli 
zeminlerde, kullanılmamalıdır. Bir bölümden diğer bölüme geçiş 
yapılırken eşik, basamak, yükselti vb. olan zeminlerde yavaş ve 
çarpma olmadan kullanılmalıdır.

- Servis arabalarının uygun olmayan bu tür kullanımlarında 
üzerlerinde taşınan malzemelerin sarsıntıdan etkilenmemesi için 
gerekli önlemler alınmalıdır. (İki kişi tarafından kullanma, üzerindeki 
malzemeleri sabitleme vb.) 

- Servis arabaları ve rafların üzerine çıkılması kesinlikle yasaklanmış 
olup, kullanım amacı dışında işlem yapılması uygun değildir. 

- Servis arabaları ve raflar demonte olarak karton koli içinde 
tüketicilere ulaştırılmaktadır.

- Servis Arabası ve raf montajı tamamlandıktan sonra karton kutu vb. 
evsel atık olarak çöpe atılmalıdır.

- Servis arabaları ve raflar oyuncak değildir. Çocukların oynamasına 
kesinlikle izin verilmemeli, üzerlerine bindirilmemelidir. 

- Tüm donanımın doğru olarak bağlandığından emin olunuz.

- Bütün bileşenler doğru bir şekilde takılmadıkça ve ayarlanmadıkça 
Servis Arabasını kullanmayınız. 

- Herhangi bir parça kırılmış, kopmuş veya kaybolmuş ise Servis 
Arabasını ve rafı kullanmayınız. 

- Kullanılmadığı zamanlarda, Servis Arabalarını ve rafları çocukların 
ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 



5. GÜVENLİK UYARILARI

6. SERVİS ARABA MODELLERİMİZ

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. Servis Arabaları ve Rafların üretiminde PETKİM onaylı Türk 
Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler 
Tebliğine uygun hammadde kullanmaktadır. Gıda ile temas 
etmesi amaçlanan malzeme ve maddelere ilişkin 1935/2004/
EC Avrupa Parlementosu ve Konseyi yönetmeliğinde yer alan 
şartlara uygundur.

Standart olarak şu anda;

PSA 2 KATLI AÇIK 
PSA 3 KATLI AÇIK 
PSA 3 KATLI KAPALI üretilmekte olup,

Müşteri istek ve talebine göre değişik tip ve modellerde de 
üretim yapılabilmektedir. 



7. RAF MODELLERİMİZ

Standart olarak şu anda;

PR 4 katlı açık hareketli
PR 4 katlı açık hareketsiz
PR 4 katlı kapalı hareketli
PR 4 katlı kapalı hareketsiz

PR 5 katlı açık hareketli
PR 5 katlı açık hareketsiz
PR 5 katlı kapalı hareketli
PR 5 katlı kapalı hareketsiz

PR 6 katlı açık hareketli
PR 6 katlı açık hareketsiz
PR 6 katlı kapalı hareketli
PR 6 katlı kapalı hareketsiz üretilmekte olup,

Müşteri istek ve talebine göre değişik tip ve modellerde de 
üretim yapılabilmektedir. 



8. TEMİZLİK VE BAKIM
Servis arabalarının ve rafların temizliği kolilere girmeden önce 
yapılır. Eğer raflar (tabla) uygun şekilde korunmuşsa, teslimat 
sırasında basit bakım temizliği yeterli olur.

Temizleme işlemi, yüzeyi yabancı maddelerden arındırma 
işlemidir. Düzenli temizleme ve bakım ile plastik rafların 
görünümleri uzun süre korunabilir.

Servis arabalarının tablaları, rafların tablaları ve alüminyum 
profillerindeki yiyecek, içeceklerden dökülen kalıntılar, parmak 
izleri ve diğer lekeleri çıkartmak için sabunlu su veya yumuşak 
bir deterjan kullanılmalıdır.

Cam temizleyicileri ile de servis arabaları ve raflar temizlenebilir. 
Bu ürünlerden klorür içermeyenleri seçilmelidir.

Daha inatçı lekeler için, ev tipi yumuşak krem temizleyiciler 
etkilidir. Bunlar ayrıca su lekeleri ile hafif renk atmalarını da 
temizleyerek çıkarmaya uygundurlar. 

Yüzeydeki toz, kurumuş lekeler, yiyecek ve içecek kalıntıları ile 
benzeri kirlilik oluşturan artıklar ıslak bir bez ile temizlenmelidir.

Kurumuş yağ lekeleri için bulaşık deterjanı da kullanılabilir.
Temizleme işleminden sonra yüzey tamamen kurulanmalıdır.
Temizlemek veya durulamak için su kullanıldığı zaman, özellikle 
de bulunulan yerdeki su kireçli ise, su lekelerini önlemek için 
yüzeyin silinerek kurulanması tavsiye edilir. Kireçli suya bağlı 
leke oluşumu deiyonize su kullanılarak önlenebilir.
Temizleme için özellikle tuz ruhu veya çamaşır suyu gibi klor 
içeren kimyasalların kullanımından kaçınılmalıdır.

Kullanılacak temizlik bezleri lifli olmamalı ve sert tanecikler 
içermemelidir. 

Temizliğin, gözle görünür bir kir veya parmak izi birikimi 
oluşmadan önce yapılması gerekir, böylece hem temizlik için 
harcanan emek ve maliyet hem de yüzeylerin çizilme veya dış 
görünümünü değiştirme riski minimuma indirilebilir.



9. KURULUM VE MONTAJ
Servis arabasının ve rafın kurulumunu yaparken alt raftan 
(tabla) üst rafa doğru montaj işlemini aşağıdaki sıraya göre 
uygulayın.

1. Tablanın her bir köşesine 
tekerlek yuvalarını yerleştirin 
ve sabitlenene kadar lastik 
tokmakla vurun. 

2. Hareketli modellerde Lastik 
tokmak kullanarak tekerlekleri 
yuvalarına yerleştirin. 

3. Lastik tokmak kullanarak 
alüminyum destekleri alt rafa 
monte edin. 

4. Kapalı modellerde Yan 
kapak ve arka kapağı 
rafların üzerindeki yuvalarına 
yerleştiriniz.

5. Lastik tokmak kullanarak orta 
rafı desteklere monte edin. Yan ve 
arka kapağın orta raftaki yuvalara 
yerleştiğinden emin olun.



DİKKAT:  Çekiç doğrudan köşelerde kullanılmamalıdır. 
Her köşeye bitişik iki tarafa dikkatlice vurulmalıdır.

DİKKAT:  Çekiç doğrudan köşelerde 
kullanılmamalıdır. Her köşeye bitişik 
iki tarafa dikkatlice vurulmalıdır.

6. Lastik tokmak kullanarak 
destekleri orta rafa yerleştirin. 

7. Tutacakları lastik tokmak 
kullanarak üst rafa monte edin.  

8. Lastik tokmak kullanarak üst rafı 
desteklere yerleştirin.

Raflarda almış olduğunuz modele göre 
3,4 ve 5 numaralı işlemleri sırasına göre 
tekrar ediniz.



Tüm bileşenlerin lastik tokmakla tam olarak oturtulduğundan 
emin olun.

1- PSA KULP
2- PSA RAF (TABLA)
3- PSA ALÜMİNYUM PROFİL
4- PSA KAPAK UZUN
5- PSA KAPAK KISA
6- PSA TAPA
7- PSA TEKER – DÜZ
8- PSA TEKER - FRENLİ

10. ÜRÜN BİLEŞENLERİ



11. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Ürün Özellikleri:

Plastik Servis Arabası, yemek 
arabası, hizmet arabası, servis 
arabası
Üç raflı ve dört tekerlekli 
sağlam plastik (polipropilen) 
servis arabası 
Son derece sessiz ve sorunsuz 
çalışır. Üstün stabilite ve yüksek 
yük taşıma kapasitesi. Maks. 
yük kapasitesi 200 kg (üç rafa 
eşit olarak dağıtılır), yerden 
yükseklik 22 cm. 

Plastik Servis Arabası, yemek 
arabası, hizmet arabası, servis 
arabası
Üç raflı ve dört tekerlekli 
sağlam plastik (polipropilen) 
kapalı servis arabası 
Son derece sessiz ve sorunsuz 
çalışır. Üstün stabilite ve yüksek 
yük taşıma kapasitesi. Maks. 
yük kapasitesi 200 kg (üç rafa 
eşit olarak dağıtılır) yerden 
yükseklik 22 cm. 

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Uygun itme kolu
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket 
kabiliyeti 
- Kolay montaj

  PSA 3 KATLI AÇIK

  PSA 3 KATLI KAPALI



Ürün Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Plastik Servis Arabası, yemek 
arabası, hizmet arabası, servis 
arabası
Üç raflı ve dört tekerlekli 
sağlam plastik (polipropilen) 
kapalı servis arabası 
Son derece sessiz ve sorunsuz 
çalışır. Üstün stabilite ve yüksek 
yük taşıma kapasitesi. Maks. 
yük kapasitesi 200 kg (üç rafa 
eşit olarak dağıtılır) yerden 
yükseklik 22 cm. 

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Uygun itme kolu
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket 
kabiliyeti 
- Kolay montaj

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Uygun itme kolu
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket 
kabiliyeti 
- Kolay montaj

  PSA 2 KATLI AÇIK



  PSA 4 KATLI KAPALI   PSA 4 KATLI AÇIK

Plastik raf, kiler rafı, yardımcı raf
Dört raflı hareketli modelinde dört tekerlekli hareketsiz 
modellerinde sabit ayaklı ve sağlam plastik (polipropilen) 
plastik raf 
Hareketli modellerinde son derece sessiz ve sorunsuz çalışır. 
Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. Maks. yük 
kapasitesi 200 kg (dört rafa eşit olarak dağıtılır)

Ürün Özellikleri:
- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Yerden yükseklik 22 cm.
- İki raf arası 30 cm.
- Hareketli modellerinde Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için 
hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- Hareketli modellerinde 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-
frenli) kolay hareket kabiliyeti 
- Kolay montaj



  PSA 5 KATLI KAPALI   PSA 5 KATLI AÇIK

Plastik raf, kiler rafı, yardımcı raf
Beş raflı hareketli modelinde dört tekerlekli hareketsiz 
modellerinde sabit ayaklı ve sağlam plastik (polipropilen) 
plastik raf 
Hareketli modellerinde son derece sessiz ve sorunsuz çalışır. 
Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. Maks. yük 
kapasitesi 200 kg (beş rafa eşit olarak dağıtılır)

Ürün Özellikleri:
- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Yerden yükseklik 22 cm.
- İki raf arası 30 cm.
- Hareketli modellerinde Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için 
hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- Hareketli modellerinde 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-
frenli) kolay hareket kabiliyeti 
- Kolay montaj



  PSA 6 KATLI KAPALI   PSA 6 KATLI AÇIK

Plastik raf, kiler rafı, yardımcı raf
Altı raflı hareketli modelinde dört tekerlekli hareketsiz 
modellerinde sabit ayaklı ve sağlam plastik (polipropilen) 
plastik raf 
Hareketli modellerinde son derece sessiz ve sorunsuz çalışır. 
Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. Maks. yük 
kapasitesi 200 kg (altı rafa eşit olarak dağıtılır) 

Ürün Özellikleri:
- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Yerden yükseklik 22 cm.
- İki raf arası 30 cm.
- Hareketli modellerinde Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için 
hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- Hareketli modellerinde 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-
frenli) kolay hareket kabiliyeti 
- Kolay montaj



Çöp Kovası Çatal - Kaşık KovasıOrta Boy Kovası

Servis Arabalarına opsiyonel olarak kaşık, çatal kovası ile çöp 
kovası konulabilir. 

12. OPSİYONEL ÖZELLİKLER
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1.INTRODUCTION

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adress : Fevzi Çakmak Mahallesi 10670 Sokak 4. Özel Organize 
Sanayi Bölgesi No:26 / K Karatay – KONYA / TÜRKİYE
Phone : +90 332 342 30 75
Web : www.baspinar.com.tr
E-Mail : info@baspinar.com.tr

2. GENERAL NOTES ABOUT THE PRODUCT

- Baspinar service trolley and utility tray trolley are under 
warranty for 2 years and the
recommended lifetime is 10 years.

- Before using the trolley or the rack, carefully read, understand 
and follow the safety and operating
instructions. This manual should be considered an 
indispensable part of the product.

3. INTENDED USE OF THE PRODUCT

Service Trolley : Baspinar service trolley is designed to be used 
in restaurants, cafeterias, hotels, cafe shops, aged care homes, 
nursing homes etc. It is used to serve food and beverages and 
to collect empty containers.

Utility Tray Trolley : Baspinar utility tray trolley is designed to 
be used in restaurants, cafeterias, hotels, cafe shops, aged 
care homes, nursing homes etc. It is used to serve food and 
beverages and to collect empty containers. It can also be used 
to store food and beverages within the framework of hygiene 
rules and to stack them correctly. 



Baspinar is not responsible for using by children and accidents 
arising from a use outside the operational instruction. 

PROBLEMS AND MALFUNCTIONS THAT MAY OCCUR BY 
NOT FOLLOWING THE USER’S MANUAL, ARE STRICKTLY 
NOT COVERED BY THE WARRANTY.

PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS CAREFULLY. 
FAILURE TO FOLLOW SAFETY INSTRUCTIONS CAUSES 
SERIOUS DANGERS

4. SAFETY WARNINGS

- Service trolleys should be used for the purpose of serving 
food and drinks and collecting their waste. Use other than for 
this purpose is prohibited.

- Utility tray trolley should be used for storing food and 
beverages within the framework of hygiene rules and stacking 
them correctly. Use other than for this purpose is prohibited.

- Any activity other than the intended use is beyond the 
responsibility of our company.

- Installation and assembly should be done by adults in the 
order described in the relevant section.
- Do not leave the service trolley and utility tray trolley exposed 
to direct sunlight.

- Keep the service trolley and utility tray trolley away from near 
open fire and other strong heat sources.

- The service trolley is used by human power, do not hit 
something during use.

- The area where the service trolley and utility tray trolley are 
located should be suitable, the floor should be clean and flat, 
and use should not be allowed in places with sloping slopes.



- There are 4 caster wheels, 2 of which are braked, on the feet 
of the cars. Thanks to the 360-degree rotating wheels, very 
comfortable use and ease of driving are provided.

- In the movable models of the utility tray trolley, there are 4 
caster wheels, 2 of which are with brakes.

- In case of not using service trolley and utility tray trolley, the 
brakes of the 2 wheels must be activated . 

- In order not to damage the wheels, the service trolleys should 
not be used on rough and uneven ground. When transitioning 
from one section to the other section, thresholds, steps, 
elevations, etc it should be used slowly and without crashing 
on floors. Necessary precautions should be taken to prevent 
the materials carried on them from being affected by vibration 
in such inappropriate use of the service trolleys. (Using by two 
people, fixing the materials on it, etc.) 

-It is strictly forbidden to climb on the service trolleys and 
shelves, and it is not appropriate to perform operations other 
than the intended use.

- Service trolleys and utility tray trolley are delivered to the 
consumers as disassembled in cardboard boxes.

- Service trolleys and utility tray trolley are not toys. Children 
should not be allowed to play, nor should they be stepped on.

- Make sure all hardware is properly connected.

- Do not use the service trolley and the utility tray trolley unless 
all components are correctly installed and adjusted.

- Do not use the service trolley and the utility tray trolley if any 
part is broken or lost.

- When not in use, keep the service trolleys and the utility tray 
trolley out of the reach of children.



5. COMPLIANCE WITH REGULATIONS

6. OUR SERVICE TROLLEY MODELS

2 SHELF OPEN 3 SHELF OPEN 3 SHELF CLOSED

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. approved raw materials are used in the production of service 
trolleys and utility tray trolley in full complaince with accordance 
to the Turkish Food Codex Communiqué on Plastic Substances 
and Materials in Contact with Food. It also complies with the 
requirements of the European Parliament and Council regulation 
1935/2004/EC on materials and articles intended to come into 
contact with food.

Currently,standard;

PSA 2-SHELF OPEN
PSA 3- SHELF OPEN
PSA is produced in 3- SHELF CLOSED,

Production can be made in different types and models 
according to customer requests and demands..



7. STOREY TROYLER MODELS

Currently,standard
- PR 4-shelf open movable
- PR 4-fold open still
- PR 4- shelf indoor movable
- PR 4- shelf indoor still

- PR 5-fold open movable
- PR 5-ply open still
- PR 5- shelf indoor movable
- PR 5- shelf indoor still

- PR 6 shelf open movable
- PR 6-fold open still
- PR 6- shelf indoor movable
- PR is produced with 6 layers closed still,

Production can be made in different types and models 
according to customer
requests and demands.



8. CLEANING AND MAINTENANCE
The cleaning of the service trolleys and the utility tray trolley 
is done before entering the parcels. If the shelves (plate) are 
properly protected, simple maintenance cleaning is sufficient
at the time of delivery. Cleaning is the process of clearing 
the surface of foreign materials. With regular cleaning and 
maintenance, the appearance of plastic shelves can be 
maintained for a long time. Soapy water or a mild detergent 
should be used to remove food, beverage residues, finger 
prints and other stains from the trays of the trolleys, the trays 
of the shelves and the aluminum profiles. Service trolleys and 
the utility tray trolley can also be cleaned with glass cleaners 
of these products, those that do not contain chloride should 
be selected.

For more strong stains, household gentle cream cleansers are 
effective. They are also suitable for cleaning and removing 
water spots and light discoloration. Dust, dried stains, food 
and beverage residues on the surface, and other pollution-
causing residues should be cleaned with a wet cloth. Dish soap 
can also be used for dried oil stains. After cleaning, the surface 
must be completely dried. When using water for cleaning or 
rinsing, it is recommended to wipe the surface dry to avoid 
water spots, especially if the water in the area is chalky. Stain 
formation due to chalky water can be prevented by using 
deionized water.

The use of chlorine-containing chemicals such as salt spirit 
or bleach for cleaning should be avoided. Cleaning cloths to 
be used should not be fibrous and should not contain hard 
particles. Cleaning should be done before a visible build-up 
of dirt or fingerprints occurs, so that both the effort and cost of 
cleaning and the risk of scratching or altering the appearance
of surfaces can be minimized.



9. INSTALLATION AND ASSEMBLY
When installing the trolley and rack, follow the assembly 
process from the lower rack (plate) to the upper rack in the 
following order.

1. Place the wheel arches at each 
corner of the table and hit them 
with the rubber mallet until they are 
secure.

2. On mobile models, place the 
wheels in their slots using the 
rubber mallet.

3. Mount the aluminum 
supports to the lower rack
using the rubber mallet.

4. In closed models, place the 
side cover and the rear cover 
in their slots on the shelves.

5. Mount the middle rack to the 
supports using the rubber mallet. 
Make sure the side and rear cover 
fit into the slots in the middle rack.



CAUTION:  The hammer should not be used directly on 
corners. Each corner should be carefully hit on the two 
adjacent sides. Make sure all components are fully seated 
with the rubber mallet.

CAUTION:  The hammer should not 
be used directly on corners. Each 
corner should be carefully hit on the 
two adjacent sides. Make sure all 
components are fully seated with 
the rubber mallet.

6. Place the supports on the middle 
rack using the rubber mallet.

7. Attach the handles to the top 
rack using the rubber mallet.

8. Place the top rack on the 
supports using the rubber mallet.

Repeat step 3,4 and 5 according to the 
model you bought on when assemblying 
the utility tray trolley



Make sure all components are fully seated with the rubber 
mallet.

1- PSA HANDLE
2- PSA SHELF (TABLE)
3- PSA ALUMINUM PROFILE
4- PSA COVER LONG
5- PSA COVER SHORT
6- PSA PLUG
7- PSA WHEEL – FLAT
8- PSA WHEEL - WITH BRAKE

10. PRODUCT COMPONENTS



11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Features:

Plastic Trolley, food cart, 
service cart, service cart
Robust plastic (polypropylene) 
trolley with three
shelves and four wheels. It 
works extremely quiet and
smooth. Superior stability and 
high load carrying
capacity. Max. load capacity 
200 kg (evenly distributed
on three shelves), ground 
clearance 22 cm.

Plastic Trolley, food cart, 
service cart, service cart
Robust plastic (polypropylene) 
covered trolley with three
shelves and four wheels. It 
works extremely quiet and
smooth. Superior stability and 
high load carrying capacity.
Max. load capacity 200 kg 
(evenly distributed on three
shelves) ground clearance 
22 cm.

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- Convenient push handle
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree swivel casters (two with locking-brake) for easy movement
- Easy montage

  PSA 3 SHELF OPEN

  PSA 3 SHELF CLOSED



Product Features:

Product Features:

Plastic Trolley, food cart, 
service cart, service cart
Robust plastic (polypropylene) 
trolley with three
shelves and four wheels - 
extremely quiet and
smooth running. Superior 
stability and high load
carrying capacity. Max. load 
capacity 120 kg
(evenly distributed on the two 
shelves), ground
clearance 22 cm.

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation
-  No sharp edges to nick walls or furniture.
- Convenient push handle
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree swivel casters (two with locking-brake) for easy movement
- Easy montage

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- Convenient push handle
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree swivel casters (two with locking-brake) for easy movement
- Easy montage

  PSA 2 SHELF OPEN



  PSA 4 FLOOR CLOSED   PSA 4 FLOOR OPEN

Plastic shelf, pantry shelf, utility shelf
Solid plastic (polypropylene) plastic shelf with fixed feet and 
fixed feet in four-wheeled models in movable model with four 
shelves. It works extremely quiet and smooth in its mobile 
models. Superior stability and high load carrying capacity. 
Max. load capacity 200 kg (evenly distributed on the four 
shelves)

Product features:
- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Ground clearance 22 cm.
- 30 cm between two shelves.
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation in mobile 
models
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree rotating wheels (two of them with locking-brake) in mobile 
models, easy mobility
- Easy montage



  PSA 5 FLOOR CLOSED   PSA 5 FLOOR OPEN

Plastic shelf, pantry shelf, utility shelf
Solid plastic (polypropylene) plastic shelf with fixed
feet and fixed feet in four-wheeled models in movable
model with five shelves. It works extremely quiet and
smooth in its mobile models. Superior stability and
high load carrying capacity. Max. load capacity 200 kg
(evenly distributed on five shelves)

Product features:
- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Ground clearance 22 cm.
- 30 cm between two shelves.
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation in mobile 
models
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- No painting required
- Easily cleaned
- 360 degree rotating wheels (two of them with locking-brake) in mobile 
models, easy mobility
- Easy montage



Plastic shelf, pantry shelf, utility shelf
Solid plastic (polypropylene) plastic shelf with fixed feet and 
four-wheeled models in six-shelf movable model. It works 
extremely quiet and smooth in its mobile models. Superior 
stability and high load carrying capacity. Max. load capacity
200 kg (evenly distributed on six shelves)

Product features:
- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Ground clearance 22 cm.
- 30 cm between two shelves.
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation in mobile 
models
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree rotating wheels (two of them with locking-brake) in mobile 
models, easy mobility
- Easy montage

  PSA 6 FLOOR CLOSED   PSA 6 FLOOR OPEN



Trash Bucket Fork and Spoon 
Bucket 

Medium Bucket

Optionally, spoon, fork bucket and trash can can be placed 
on the Service Trolleys

12. OPTIONAL FEATURES
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