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Το καρότσι έχει συνολικές διαστάσεις : πλάτος 56 εκ., μήκος 130 εκ. και ύψος 88 εκ. 
Στο πίσω μέρος του καροτσιού τοποθετείται άξονας Φ 20 και μήκους 60 εκ. για τη 
στήριξη των δύο (2) τροχών, ο οποίος συγκολλάται πάνω στο μεταλλικό σκελετό. 
Οι δύο συμπαγείς τροχοί, οι οποίοι τοποθετούνται στα δύο πίσω άκρα του 
καροτσιού έχουν διάμετρο 35 εκ. και πάχος 70 χιλ. 
Για την ορθή στήριξη του καροτσιού στο μπροστινό τμήμα τοποθετείται τροχός 
διαμέτρου 13 εκ. και πάχους 35 χιλ. 
Τα δύο πλαϊνά τμήματα του καροτσιού κατασκευάζονται από σωλήνα 1″, έχουν 
μήκος 167 εκ. και κουρμπάρονται κατά 90 ο σε μήκος 107 εκ. από το άκρο τους. 
Στα άκρα τους οι δύο χειρολαβές διαθέτουν ελαστικές τάπες προστασίας. 
Τα δύο αυτά πλευρικά σημεία, ενώνονται μεταξύ τους με σωλήνα 1″ ως χειρολαβή 
διαστάσεων 50 εκ. Επίσης τα πλαϊνά τμήματα φέρουν δύο κάθετες κολώνες 
διατομής 1″ και μήκους 56 εκ., οι οποίες βρίσκονται ηλεκτροσυγκολλημένες στις 
δύο γωνίες του πλαισίου της βάσης. 
Τα δύο πλαϊνά σημεία για την ενίσχυσή τους φέρουν μία οριζόντια σωλήνα 
διατομής 1″ και μήκους 67 εκ. στο μέσο τους. 
Η βάση του καροτσιού είναι ένα ορθογωνικό πλαίσιο με κουρμπαρισμένες άκρες 
και έχει διαστάσεις 93Χ54 εκ. και είναι κατασκευασμένη από σωλήνα διατομής 1″ . 
Το πλαίσιο φέρει στο εσωτερικό του μία μεταλλική σωλήνα διατομής 1″ και μήκους 
87 εκ. τοποθετημένη κατά μήκος. 
Στο μπροστινό και πίσω μέρος του καροτσιού, συγκολλούνται από δύο λαμάκια 
σε κάθε πλευρά, πλάτους 16 χιλ. και πάχους 4 χιλ., με αντίθετη φορά μεταξύ τους, 
για τη στήριξη των εργαλείων του οδοκαθαριστή (σκούπα  φαράσι). 
Στο ενδιάμεσο τμήμα του καροτσιού, μεταξύ των δύο πλαστικών κάδων, 
τοποθετείται ειδικός χώρος αποθήκευσης των απαραίτητων συνέργων του 
οδοκαθαριστή, από λαμαρίνα. Ο χώρος αποθήκευσης διαθέτει καπάκι με χερούλι 
το οποίο συγκρατείται με δύο μεντεσέδες. Οι διαστάσεις του αποθηκευτικού χώρου 
είναι 50Χ40Χ20 εκ. 
Στα δύο πλευρικά σημεία ηλεκτροσυγκολλούνται αντίστοιχα, λαμαρίνες 
διαστάσεων 72Χ28 για την αναγραφή των στοιχείων ιδιοκτησίας. 

Διαθέτει δύο πλαστικούς κυλινδρικούς κάδους οι οποίοι : 

Είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων 
διερχομένων πεζών. 

Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόμενοι. 

Συμβάλλουν με την παρουσία τους στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Οι κάδοι  έχουν πολύ καλό φινίρισμα και γενικά καλαίσθητη εμφάνιση . 

Είναι φυσιολογικά αβλαβείς και ανθεκτικοί στη διάβρωση.



Έχουν σχήμα κυλίνδρου με διευρυμένο χείλος και διαθέτουν πλαστικό καπάκι. 

Έχουν χωρητικότητα 126 λίτρων περίπου. 

Η βάση στο κάτω μέρος του κάδου έχει διάμετρο 36 εκ. και ύψος 6 εκ. Το κυρίως 
σώμα του κάδου έχει διάμετρο στο κάτω μέρος του 39 εκ. ., ενώ το χείλος του είναι 
διευρυμένο προσδίδοντας έτσι στον κάδο εξωτερική διάμετρο 47 εκ. Το ύψος του 
κυρίως σώματος είναι 70 εκ. 
Το καπάκι του κάδου έχει διάμετρο 49 εκ. και ύψος 11 εκ. 
Στην κορυφή του διαθέτει μία κυλινδρική λαβή για την ανάρτηση του και το 
άδειασμα του κάδου, διαμέτρου 5 εκ. και ύψους 4 εκ. Στο επάνω μέρος του 
καπακιού υπάρχουν διακοσμητικές αυλακώσεις.


