
Bókavagnar 
 
 
 

 
 
 

Hjólabúnaður í sérflokki 
Fullhlöðnum vagni er léttilega ekið 
• á flestum tegundum gólfefna 
• yfir þröskulda 
• inn í lyftur 

 
 
 

Þjónustumiðstöð bókasafna ses 
Laugavegur 163, 105 Reykjavík  Sími: 561-2130  



 
 

Bókavagninn þarf að vera slitsterkur og geta borið mikinn þunga 
en jafnframt vera auðveldlega hreyfanlegur fullur af bókum.  
 
Hjólabúnaður á bókavagninum er mjög mikilvægur - hjól án 
kúlulegna gera lítið gagn.  Þvermál hjóla er 12,5 sm og ávallt 
eru 2 af fjórum hjólum læsanleg. 
 
Taka þarf tillit til aðstæðna sem bókavagninn er notaður við þ.e. í 
afgreiðslu, vinnuherbergi, lesstofu, barnadeild o.fl. og velja gerð 
hans í samræmi við það. 
 
Gotland, Halland, Ven og Öland bókavagnar eru í hæsta 
gæðaflokki og hafa reynst vel á íslenskum bókasöfnum sl. 
tvo áratugi. Hliðar og hillur eru gerðar úr 150 mm þykkum 
spónarplötum lögðum  beykispæni, hliðar og brúnir eru lagðar 
gegnheilu beyki. Stálhlutar, rammi og bakkantur á hillum eru 
epoxylökkuð.  Á lager er stálið hvítt eða rautt. 
 
Yfirborðsmeðferð viðarins vendar hann gegn höggum, rispum og 
dældum. 
 
Bókavagninn er eitt mikilvægasta hjálpartækið á bókasafninu. 
Þetta á við hvort sem safnið er á einni eða fleiri hæðum.  
Mikilvægt er að vanda vel val á bókavagni. 
 
Hjólin á bókavögnunum hafa kúlulegur. Þau eru hönnuð til að 
bera mikinn þunga. Bókavagninn er jafn lipur hvort sem hann er 
fullur af bókum eða tómur og auðvelt er að færa vagninn hvort 
sem er á teppa- eða dúklögðu gólfi, yfir þröskulda og inn í lyftu.  
 
Viður er beyki og velja má hvort litur á stáli er rauður eða hvítur. 
 
Halland og bókaskilakassi fást einnig í birki 
 
Til eru aðrar og nútímalegar gerðir sem kosta að jafnaði meira 
en þessir vinsælu klassísku bókavagnar. Vinsamlega hafið 
samband um frekari upplýsingar.  



 
 

GOTLAND 
Tvöfaldur bókavagn með átta 
færanlegum hillum. (600) 
 

Tekur um  135-150 bækur 
 

Mál :  H-109, B-67, D-43 sm 
HD-18 sm  
 

Gotland tekur mikið af bókum en 
er um leið fyrirferðarlítill 
 
 
 
 

HALLAND 
Einfaldur bókavagn með fjórum 
hallandi hillum, þar af tveimur 
færanlegum  (605) 
 

Vagninn tekur um 70 bækur 
 

Mál : H-101, B-52, D-48 sm,  
HD-18 sm 
 

Halland er vinsæll við vinnuborð, 
fyrir orðabækur og annað sem er 
sent inn í skólastofur. 
 
 
 
VEN 
Bókavagn með þremur  föstum 
hillum sem hægt er að setja í frá 
báðum hliðum. Hillur eru 76 sm 
breiðar og 43 sm djúpar. Bil milli 
hillna er 35 sm.  (610) 
 

Vagninn tekur um 200 bækur.  
 
Mál H-109, B-101, D-43 sm 
HD-43 sm 
 
Ven er góður í afgreiðsluna til að 
leggja frá sér bækur. Ven er 
sérstaklega góður í skjalasöfn þar 
sem safngögn eru í öskjum. 

 
 

 
  
 



 
 

  
ÖLAND 
 

Einfaldur bókavagn með þrem 
föst-um hallandi hillum. Hver hilla 
er 76 sm breið og 25 sm djúp. Bil 
milli hillna er 33 sm  (615) 
 
Vagninn tekur um 100 bækur 
 
Mál : H-109, B-101, D-35 sm 
HD-25 sm 
 
Öland er sérstaklega handhægur 
vagn til að nota fyrir uppstillingar  
eða sem viðbótarhillu þar sem 
þrengsli eru mikil.  

 
 
 
 
BÓKASKILAKASSI 
 
Kassi sem hægt er að láta standa 
á gangi í stofnunum, skólum og 
söfnum. Þá er hægt að skila 
bókum utan opnunartíma. 
Kassinn er læsanlegur, með rauf 
að framan og lagður beykispæni. 
Í botni er 4 sm motta úr eld-
hamlandi efni.  (830) 
 
Mál: H-89, B-55, D40 sm 
Mál á rauf: B46xH7,5 sm 
 
Góður t.d. í grunnskólum þegar 
allur bekkurinn er að skila í einu! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


