
Kérje külön árlistánkat

Szerszám- és műhelykocsik
Szerszámkocsi

Folytatás a következő oldalon

Szerszámkocsi
6 vagy 7 100%-ban kihúzható fiókkal

Kivitel:
•stabil acéllemez szerkezet, porszórt
•Oldószerálló műanyag munkalap, 2 beépített tárolórekesszel, a  Kód 572-nél kiegészítésképpen doboztar-

tókkal
•egyéni rögzítési lehetőségek az oldalfalon lévő derékszögű lyuk raszterrel, pl.  szerszám akasztókkal vagy 

más felépítményekkel pl. adagolótartó, papírkosár, stb.
•a bevont oldalfalak védik a pótlólagosan feszerelt részegységeket a sérülésektől, mivel ezek a kocsimé-

reten belül függnek
•A szimpla zár biztosítja, hogy a fiókok ne nyílhassanak ki véletlenül.
•Hengerzáras központi reteszelés biztosítja az összes fiókot, 2 kulccsal, Kód 572 esetén 2 csuklós kulc-

csal.
•műanyagbevonatú fém tolófogantyú, közvetlenül a keretre rögzítve
Kód 560-570
•Görgővezetéses fiókok, 100%-ban kihúzható, fiók belső méretek: szélesség x mélység 527 x 348 mm 
•Fiókonkénti teherbírás 20 kg, teljes terhelhetőség 300 kg
•4 gumiabroncsos kerék Ø 100 mm, ebből 2  kormányozható, 1 kormányozható kerék rögzíthető, súrlódá-

sálló gumiabroncs
Kód 572
•Golyós csapágyazású teleszkópsínes fiókok, 100%-ban kihúzható, fiók belső méretek 

szélesség x mélység 527 x 348 mm 
•Fiókonkénti teherbírás 25kg, teljes terhelhetőség 440 kg 
•fiókok ellentétes kihúzási zára, ami csak egy fiók kinyitását engedélyezi, így a kocsi felborulás 

ellen biztosított
•függőleges, átmenő élvédő mind a 4 járműsarkon
•A feliratmezős fiókok a piktogramos öntapadó matricákkal egyénileg megjelölhetők.
•2 golyóscsapágyazott támasztógörgő és 2 terelőgörgő segítségével mozgatható, Ø 125 mm, rögzítőfékkel
Kód 575 a szerszámos kocsi 151 részes szerszámválasztékkal:
•részei: a szerszámkocsi kód 570 7 fiókkal, 7 keményhab modulbetéttel, 151 szerszámmal. A 

7 keményhab modulbetét kitölti a szerszámkocsi 4 fiókját. Az egyes betétek tartalma a jobb oldali négy 
ábrán, valamint a oldal 0 50535 rendelési számtól található.

Festés: Test RAL 7035, világosszürke, fiókok RAL 5010, enciánkék, porfestett
Szállítás: fiókonként 1 válaszlemezzel együtt, Kód 572 esetén kiegészítő piktogram-címke a fiók-jelölés-
hez.
Tartozékok:
•a keményhab modulbetét szerszámokkal, a fiókok flexibilis feltöltéséhez, lásd R.sz. 50535 505-

590 oldal 0.
•Adagoló tartó, dokumentumtároló, felakasztható dobozok, kábeldob, papírkosár, papírtekercs tartó, pár-

huzamos satu, csúszásgátló szőnyeg, gumírozott szőnyeg, kiegészítő leválasztó lemezek.
•Szerszámkampó a négyszög perforált oldalfalhoz, 

lásd R.sz. 50638 300-650 oldal 0.
•AQURADO rovátkolt gumiszőnyeg fiókokhoz lásd R.sz. 50540 620 oldal 0
Szerszámos kocsi 6 fiók 7 fiók 6 fiók
Magasság x szélesség x mélység mm 913 x 778 x 496 913 x 778 x 496 1040 x 817 x 502
Fiók belső méretek: szélesség x mélység mm 527 x 348 527 x 348 527 x 348
Fiók nyílásmagasság mm 4 x 80/2 x 165 6 x 80/1 x 165 3 x 75/ 3 x 160
Súly kg 60 62 88
50278 Szerszámos kocsi Kód 560 570 572
Darabár E 588,60 621,00 788,40

50278 Szerszám kocsik benne 7 keményhab betét 
és 151 részes Univerzális szerszámkészlet

Kód – 575 –

Darabár E – 1074,60 –

50278 Csúszásgátló szőnyeg fiókhoz Kód 578
Darabár E 7,80

50278 Rovátkolt gumiszőnyeg, olajálló, fiókokhoz Kód 579
Darabár E 12,40

50278 5 további válaszlemez (60 x 347 mm) 80 mm-
es fiók nyílásmagasságig

Kód 580

Készletár E 17,20

50278 5 kiegészítő elválasztó lemez (120 x 347 mm) 
165 mm fiók nyílásmagasságig

Kód 582

Készletár E 23,70

50278 Dokumentumtároló DIN A4 Kód 584
Darabár E 15,90
50278 Doboztartó 3 dobozhoz, szerelőkészlettel 

együtt
Kód 586

Darabár E 19,30

50278 Akasztódobozok Kód 588
Darabár E 25,10

50278 Papírkosár szerelőkészlettel együtt Kód 590
Darabár E 57,80
h Az egyes betétek tartalma a oldal 0 R.sz. 50535 rendelési számtól található. Rész-

letes szerszámlista külön érdeklődésre.
t Műszaki segélyvonal: +36 (1) 371-2900

Kód 575 = Term.csop. 586
Kód 560-590 = Term.csop. 588

Kód 560

Kód 572

Kód 575 kocsi 7 keményhab-betéttel, 151-részes szer-
számkészlettel felszerelve:

R.sz. 50535 530 és 50535 509

R.sz. 50535 516 és 50535 515

R.sz. 50535 526 és 50535 517

R.sz. 50535 590




