
Technische fiche

stumpf
gereedschapswagen
Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1310 x

500 x 500 mm, uitgerust met 1 lade, 2

legborden, 1 lessenaar, 1 lade(n),

romp met slag- en krasvaste

poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,

front met slag- en krasvaste

poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 946024

stumpf Gereedschapskast Serie 3000

met uittrekbare legborden en laden

gereedschapswagen

· hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm

· constructie van plaatstaal

· uitgerust met 1 lade, 2 legborden, 1 lessenaar

· vleugeldeur

· met draaigreep

· Per 25 mm verstelbaar

· draagvermogen per niveau 35 kg

· 1 lade(n)

· ladegeleider 100 %

· Per 25 mm verstelbaar

· 2 uittrekbak(ken), draagvermogen per bak 35 kg

· afsluitbaar met cilinderslot

· onderbouw rollen

· romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

· front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

· niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

· 5 jaar garantie



Technische details
meubeltype kast verrijdbaar ja

type lessenaar lessenaarkast sluitsysteem cilinderslot

type deur vleugeldeur onderbouw rollen

hoogte 1310 mm garantie 5 jaar

breedte 500 mm oppervlak legbord verzinkt

diepte 500 mm uittrekrails kogelgelagerd

lessenaar uitrusting
1 lade, 2 legborden, 1
lessenaar

materiaal plaatstaal

draagvermogen legbord 35 kg afsluitbaar ja

laden aantal 1 stuks greep draaigreep

draagvermogen
uitgetrokken

35 kg
in hoogte verstelbaar

legbord
25 mm

uittrekbare legborden 2 stuks uitrusting gedetailleerd
1 lade, 2 uittrekbare
legborden, lessenaar,
rijplaat

kleur romp lichtgrijs // RAL7035 hoogteverstelraster lade 25 mm

kleur voorkant lichtgrijs // RAL7035 uittrekbare lade 100 %

oppervlak romp m. poedercoating uittrekbaar legbord 100 %

oppervlak front m. poedercoating gewicht 44,6 kg

Gerelateerde Producten
946432 uittrekbaar legbord voor werkplaatskast, met bakrand, breedte x diepte 500 x 500

mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

946454 geribbelde mat, breedte x diepte 500 x 500 mm, in zwart

946498 lade voor werkplaatskast, hoogte 90 mm

974529 indelingsset, met 11 vakken, van kunststof in zwart

Dit past ook bij ...
147357 milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud

194847 werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte
18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197 gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van
staal in hamerslagblauw

974176 magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van
polypropyleen in rood




