
0100 630 x 410 x 930 482 x 345 x  75 25 210 48
482 x 345 x 150 25
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wózki narzędziowe

Wykonanie: Stabilna konstrukcja z blachy stalowej z 4 szufladmi
wysuwanymi obustronnie, z prowadzeniem na koszyczkach kul -
kowych, z blokadą zapobiegającą przypadkowemu otwarciu się szuflady.
Obszerna szuflada dolna na zabierające dużo miejsca narzędzia. Po obu
stronach drzwiczki przesuwne z metalu zabezpieczające całe wnętrze
wózka. Ściany boczne wyposażone w otwory 4-kątne (10 x 10 mm)
służące do powieszenia narzędzi. Blokada centralna za pomocą kłódki.
Blat roboczy wyłożony materiałem z tworzywa sztucznego i gumowe 
listewki do ochrony krawędzi. Wysoka stateczność wózka zapewniona
jest dzięki 2 w pełni ogumionym kołom tocznym i 2 kołom skrętnym z
hamulcem po jednej stronie (pełne zatrzymanie). Dodatkowo wózek ten
posiada profilowaną listwę obramowującą z miękkiej gumy do ochrony
krawędzi.
Obudowa z blachy stalowej, odpornej na zarysowania, lakierowana 
proszkowo. Obudowa i drzwiczki w kolorze czerwonym, szuflady w
kolorze czarnym.

Informacja dodatkowa: Kłódka patrz (nr zam. 7356).

0100 625 x 400 x 930 478 x 325 x 45 20 300 38

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6172 wymiary szuflady dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Wózek narzędziowy

Wykonanie: Z wyjmowanymi słupkami, które mogą służyć jako uchwyt.
Zamykany za pomocą kłódki. Z pojemną szufladą dolną na zajmujące
dużo miejsca narzędzia, dwiema półkami z 4 przegródkami na każdej
półce. Blat zaopatrzony w powłokę z tworzywa sztucznego i listwy
gumowe jako ochrona kantów. Dużą stateczność wózka zapewniają
4 w pełni ogumione koła, w tym 2 koła skrętne z hamulcem. Czerwona
obudowa, odporna na zarysowania, lakierowana proszkowo.

Informacja dodatkowa: Kłódka patrz (nr zam. 7356).

0060 680 x 350 x 965 (465) 24,5

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6172 ciężar
zam. mm kg

Wózek narzędziowy teleskopowy

475,00
(536)

299,00
(536)

Wykonanie: Solidne multifunkcyjne wykananie z blachy stalowej z 
6 szufladami wysuwanymi jednostronnie, z zintegrowaną blokadą.
Blokada centralna z zamkiem bębenkowym. Blat roboczy wyłożony
tworzywem sztucznym ABS z przegródkami na drobne elementy, ściany
wózka wyposażone w otwory 4-kątne służące do wieszania narzędzi.
Dużą stateczność wózka zapewniają 2 w pełni ogumione koła toczne, 
2 skrętne z hamulcem na obu kołach.
Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo i odpornej na 
zarysowania. Obudowa w kolorze rubinowym, szuflady w kolorze 
antracytowym.
Dostawa wraz z zamkiem centralnym i dwoma kluczami.

Informacja dodatkowa: Wyposażenie dodatkowe na zapytanie.

Wózek narzędziowy

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflady dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Na zdjęciu widoczne dodatkowe
komory na narzędzia.
Dostępne na zamówienie.

345,50

(547)

maks. 215
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wózki narzędziowe

Wykonanie: Stabilna obudowa z blachy stalowej z 4 szufladami 
wysuwanymi obustronnie prowadzonymi na koszyczkach kulkowych i
z blokadą zapobiegającą przypadkowemu otwarciu się szuflad. Wypo-
sażenie podstawowe zawiera 8 przegródek wzdłużnych i 2 poprzeczne.
Obszerna szuflada dolna na zabierające dużo miejsca narzędzia. Po obu
stronach drzwiczki przesuwne z metalu zabezpieczające całe wnętrze
wózka. Blokada centralna z zamkiem bębenkowym. Blat roboczy
wyłożony materialem z tworzywa sztucznego i miękką gumą zabez-
pieczającą kanty wózka. Dużą stateczność wózka zapewniają 2 koła
jezdne, 2 koła skrętne z hamulcem z jednej strony (pełne zatrzymanie).
Dodatkowo wózek ten posiada profilowane listwy obramowujące z
miękkiej gumy do ochrony krawędzi. Przednia strona zawiera otwory 
4-kątne 9 x 33 mm.
Solidna obudowa z blachy stalowej, lakierowana proszkowo, odporna 
na zarysowania. Obudowa w kolorze GEDORIT niebieski, szuflady w
kolorze GEDORIT srebrny.

0040 625 x 400 x 930 480 x 325 x 45 22 300 40

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflady dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Wózek narzędziowy, model 1580

752,00
(535)

Wykonanie: Stabilna obudowa z blachy stalowej, większa stabilność
dzięki trapezowej budowie z 5 szufladami wysuwanymi obustronnie
prowadzonymi na koszyczkach kulkowych i z blokadą zapobiegającą
przy padkowemu otwarciu się szuflad. Wyposażenie podstawowe 
zawiera 10 przegródek wzdłużnych i 2 poprzeczne. Z bardzo obszerną 
i łatwo dostępną szufladą dolną na zabierające dużo miejsca narzędzia.
Wyposażony w dwustronne żaluzje zabezpieczające całe wnętrze wózka.
Blokada centralna z zamkiem bębenkowym. Blat roboczy wyłożony
materiałem z tworzywa sztucznego i miękką gumą zabezpieczającą
krawędzie wózka. Dużą stabilność zapewniają 2 koła toczne, 2 koła
skrętne z hamulcem na jednym z nich (pełne zatrzymanie). Dodatkowo
wózek ten posiada profilowane listwy obramowujące z miękkiej gumy
do ochrony krawędzi.
Solidna obudowa z blachy stalowej, lakierowana proszkowo, odporna 
na zarysowania. Obudowa i żaluzje w kolorze GEDORIT niebieski, 
szuflady w kolorze GEDORIT srebrny.

Informacja dodatkowa: Kłódka patrz (nr zam. 7356).

0050 625 x 400/545 x 930 480 x 325 x 45 22 300 47

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflady dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Wózek narzędziowy, model 2000

823,00
(535)

0070 625 x 400/545 x 960 480 x 330 x  79  45 300 60
480 x 400 x 152 45

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflad dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Wózek narzędziowy, model 2500

1.125,00

(535)

Wykonanie: Stabilna obudowa z blachy stalowej, większa stabilność
dzięki trapezowej budowie, z 8 szufladami wysuwanymi jedno -
stronnie (z tego 7 dających się indywidualnie podzielić) prowadzonych
na koszyczkach kulkowych i z blokadą zapobiegającą przypadkowemu
otwarciu się szuflad. Wyposażenie podstawowe zawiera 10 przegródek
wzdłużnych i 2 poprzeczne. Blokada centralna z zamkiem bębenko -
wym. Blat roboczy wyłożony materiałem z tworzywa sztucznego i
miękką gumą zabezpieczającą kanty wózka. Dużą stabilność zapewniają
2 koła toczne, 2 koła skrętne z hamulcem na jednym z nich (pełne
zatrzymanie). Dodatkowo wózek ten posiada profilowane listwy 
obramowujące z miękkiej gumy do ochrony krawędzi.
Obudowa z blachy stalowej, lakierowana proszkowo, odporna na 
zarysowania. Obudowa i drzywiczki dostępne w kolorze GEDORIT 
niebieski, szuflady dostępne w kolorze GEDORIT srebrny.
Dostawa wraz z zamkiem centralnym i dwoma kluczami.

maks. 325

maks. 215

maks. 215
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wózki narzędziowe

Wykonanie: Stalowa obudowa z blachy stalowej, stabilna, wielofunk-
cyjna z 8 szufladami wysuwanymi jednostronnie (wszystkie dają się
indywidualnie podzielić), prowadzonych na koszyczkach kulkowych z
blokadą zapobiegającą przypadkowemu otwarciu się szuflad. Szuflady
stabilne i dające się wyciągnąć. Wyposażenie podstawowe zawiera 
10 przedródek wzdłużnych i 2 poprzeczne. Dodatkowo z 4 ściąganymi
komorami na małe części umieszczone z tyłu drziwczek. Przednia strona
zawiera otwory 4-kątne służące do powieszenia dodatowych narzędzi.
Blokada centralna z zamkiem bębenkowym. Obszerny i wygodny blat
roboczy wykonany z tworzywa sztucznego ABS z podwyższoną, szerszą
krawędzią i 3 przegródkami na drobne elementy. Dużą stateczność i
zwrotność zapewniają 2 duże koła jezdne, 2 koła skrętne z hamulcem na
jednym z nich. Dodatkowo wózek ten wyposażony jest w zderzak
umieszczony wokół wózka w dolnej jego części.
Obudowa z blachy stalowej, lakierowana proszkowo, odporna na zaryso-
wania. Obudowa dostępna w kolorze GEDORIT niebieski, szuflady i
komory na drobne elementy dostępne w kolorze GEDORIT srebrny.

Wózek narzędziowy, model 2004

0130 775 x 435 x 985 480 x 400 x  67 40 500 84
480 x 400 x 137 40
480 x 400 x 207 60

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflad dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Wykonanie: Stabilna obudowa z blachy stalowej, wielofunkcyjna z 
7 szufladami wysuwanymi jednostronnie (wszystkie dają się indywi-
dualnie podzielić), prowadzonymi na koszyczkach kulkowych i z blokadą
zapobiegającą przypadkowemu otwarciu się szuflad z możliwością
osobnego ryglowania szuflad, szuflady stabilne i dające się wyciągnąć. 
Wyposażenie podstawowe zawiera 10 przegródek wzdłużnych i 
2 poprzeczne. Po obu stronach znajdują się otwory 4-kątne 9 x 33 mm
służące do powieszenia dodatkowych narzędzi. Blokada centralna z
zamkiem bębenkowym. Obszerny i wygodny blat roboczy wykonany z
tworzywa sztucznego ABS z podwyższoną, szerszą krawędzią i 3 prze-
gródkami na drobne elementy. Dużą stateczność i zwrotność zapewniają
2 duże koła jezdne, 2 koła skrętne z hamulcem na jednym z nich. 
Dodatkowo wózek ten wyposażony jest w zderzak umieszczony wokół
wózka w dolnej jego części.
Obudowa z blachy stalowej, lakierowana proszkowo. Obudowa
dostępna w kolorze GEDORIT niebieski, szuflady dostępne w kolorze
GEDORIT szary.

0140 775 x 435 x 985 640 x 400 x  67 40 500 93
640 x 400 x 137 40
640 x 400 x 207 60

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflad dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Wózek narzędziowy, model 2005

1.392,00

(535)

1.494,00

(535)

Wykonanie: Z paskami magnetycznymi i 10 lampkami LED w kolorze
białym. Zasilana 3 bateriami 1,5 V dającymi się łatwo wymienić baterii.

Zastosowanie: Nadaje się do zamocowania powyżej szuflad wózków
narzędziowych (idealna dla produktów nr zam. 6170 0130 i 0140), 
do zamocowania na chowanych ścianach lub do szafek narzędziowych.
Dzięki listwie można uniknąć pomyłkowego sięgania po narzędzia.

1000 400 35

nr długość 6170 wysokość
zam. mm mm

Listwa oświetleniowa

25,20
(522)

Listwa magnetyczna

Do przechowywania/mocownia narzędzi.

1/4"
strona 6/14

3/8"
strona 6/20

1/2"
strona 6/32

maks. 390

maks. 390
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy narzędzi

Zastosowanie: Wózek narzędziowy, jezdny stół warsztatowy.

6173 0005 17 kluczy płasko-oczkowych (nr zam. 5735) 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22 mm

8 kluczy imbusowych 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

6173 0010 8 kluczy oczkowych dwustronnych (nr zam. 5742) 
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 
18 x 19; 20 x 22 mm

6173 0015 10 kluczy płaskich dwustronnych (nr zam. 5703) 6 x 7;
8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19;
20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm

6173 0020 17  kluczy płasko-oczkowych (nr zam. 5723) 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22 mm

8 kluczy imbusowych 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

6173 0026 10 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 
(nr zam. 5738) 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19 mm

6173 0030 19 nasadek sześciokątnych 1/2" (nr zam. 6113) 10;
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24;
26; 27; 28; 30; 32 mm

7 nasadek wkrętakowych do śrub z gniazdem sześcio -
kątnym (nr zam. 6124) 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm

6173 0035 1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 3/8" 
(nr zam. 6059)

14 nasadek 6-kątnych 3/8" (nr zam. 6071) 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

5 nasadek wkrętakowych 3/8" do śrub z gniazdem 
6-kątnym (nr zam. 6071) 4; 5; 6; 8; 10 mm

1 przegub Cardana 3/8" (nr zam. 6065)
1 pokrętło z przetyczką 3/8" (nr zam. 6063)
2 przedłużki 3/8" (nr zam. 6061) 125; 250 mm

6173 0040 1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 1/2"
1 przegub Cardana 1/2" (nr zam. 6104)
1 pokrętło z przetyczką 1/2" (nr zam. 6101)
2 przedłużki 1/2" (nr zam. 6096)

6173 0045 9 nasadek wkrętakowych 1/2" do śrub z gniazdem 
6-kątnym (nr zam. 6124) 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14;
17 mm

6 nasadek wkrętakowych 1/2" długich do śrub z 
gniazdem 6-kątnym (nr zam. 6124) 5x90; 6 x 90; 
8 x 90; 10 x 140; 12 x 140; 14 x 140 mm

6173 0050 9 nasadek wkrętakowych 1/2" 55 mm do śrub z 
gniazdem TORX® (nr zam. 6130) T20; 25; 27; 30; 
40; 45; 50; 55; 60

9 nasadek wkrętakowych 1/2" 100 mm do śrub z 
gniazdem TORX® (nr zam. 6130) T20; 25; 27; 30;
40; 45; 50; 55; 60

1 sprawdzian do śrub TORX®

6173 0055 1 grzechotka z przełącznikiem dźwigniowym 1/4" 
(nr zam. 6023)

12 nasadek 6-kątnych 1/4" (nr zam. 6040) 4; 5; 5,5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

5 nasadek wkrętakowych 1/4" do śrub z gniazdem 
6-kątnym (nr zam. 6045) 3; 4; 5; 6; 8 mm

6 nasadek 1/4" do śrub z łbem TORX® (nr zam. 6046)
E4; 5; 6; 7; 8; 10

9 nasadek wkrętakowych 1/4" do śrub z gniazdem
TORX® (nr zam. 6054) T8; 9; 10; 15; 20; 25; 27;
30; 40

1 pokrętło z przetyczką 1/4" (nr zam. 6021)
1 przedłużka 1/4" (nr zam. 6016) 97 mm
1 przegub Cardana 1/4" (nr zam. 6034)
1 uchwyt do wkrętaka 1/4" (nr zam. 6028)

0005 25 części 315,0 x 310 2/3
0010 8 części 157,5 x 310 1/3
0015 10 części 157,5 x 310 1/3
0020 25 części 315,0 x 310 2/3
0026 10 części 157,5 x 310 1/3
0030 26 części 157,5 x 310 1/3

nr zawartość 6173 wymiary dł. x szer. rodzaj wkładki
zam. mm

Zestawy narzędzi

0035 24 części 157,5 x 310 1/3
0040 5 części 157,5 x 310 1/3
0045 15 części 157,5 x 310 1/3
0050 19 części 157,5 x 310 1/3
0055 37 części 157,5 x 310 1/3

nr zawartość 6173 wymiary dł. x szer. rodzaj wkładki
zam. mm

6173 0050

6173 0055

6173 0005

6173 0010

6173 0015

6173 0020

6173 0026

6173 0030

6173 0035

6173 0040

6173 0045

169,50
76,10
59,90

137,50
127,50
174,50

(522)

209,50
116,00
117,50
209,50
238,50

(522)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Przewoźne stoły warsztatowe

Wykonanie: Sztywna obudowa z blachy stalowej, z 6 szufladami 
wysuwanymi jednostronnie (5 z nich podzielne indywidualnie), 
z prowadzeniem na koszykach kulkowych, z blokadą zapobiegającą 
przypadkowemu otwarciu szuflady, z możliwością ryglowania szuflad.
Podstawowe wyposażenie zawiera 10 przegródek wzdłużnych, 
2 poprzeczne i 2 przegrody na narzędzia. Blokada centralna z zamkiem
bębenkowym. 2 obszerne półki na materiały dodatkowe. Blat roboczy
wykonany z soldnego drewna bukowego-grubość 25 mm, powierzchnia
blatu pokryta lakierem bezbarwnym. Wysoki standart bezpieczeństwa, 
2 koła toczne i 2 koła skrętne z hamulcem.
Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Obudowa 
dostępna w kolorze GEDORIT niebieski, szuflady dostępne w kolorze
GEDORIT szary.

Informacja dodatkowa: Kłódka patrz (nr zam. 7356).

0010 950 x 550 x 870 480 x 400 x  79  40  700 78
480 x 400 x 180 60

Przewoźny stół warsztatowy – model 1502

0015 1100 x 550 x 985 480 x 400 x  67  40 700 100
480 x 400 x 137  40
480 x 400 x 207 60

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflad dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflad dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm kg kg kg

Przewoźny stół warsztatowy – model 1504

Wykonanie: Sztywna obudowa z blachy stalowej, z 7 szufladami 
wysuwanymi jednostronnie (każda z nich podzielne idnywidualnie), 
z prowadzeniem na koszyczkach kulkowych, z blokadą zapobiegającą
przypadkowemu otwarciu szuflad, z możliwością osobnego ryglowania
szuflad. Wyposażenie podstawowe zawiera 10 przegródek wzdłużnych 
i 2 poprzeczne jak również 2 przegrody na narzędzia. Centralna 
blokada z zamkiem bębenkowym. Za zamykanymi drzwiczkami 
metalowymi wózka znajduje się duży schowek, który może być 
dowolnie podzielony za pomocą dodatkowych półek. Blat roboczy 
30 mm z drewna bukowego. Tylna oś, 2 koła toczne jak również 
2 koła skrętne z dwoma hamulcami (zatrzymanie) zapewniają dużą
stateczność postojową.
Obudowa odporna na zarysowania, lakierowana proszkowo. Obudowa
dostępna w kolorze GEDORIT niebieski, szuflady i drzwiczki dostępne w
kolorze GEDORIT srebrny.

Informacja dodatkowa: Kłódka patrz (nr zam. 7356).

1.235,00

(535)

1.402,00

(535)

maks. 390
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Przewoźne stoły warsztatowe/Stoły warsztatowe składane

Wykonanie: Sztywna obudowa z blachy stalowej, z 5 szufladami
wysuwanymi jednostronnie (każda z nich podzielne idywidualnie), 
z prowadzeniem na koszyczkach kulkowych, z blokadą zapobiegającą
przypadkowemu otwarciu szuflad, z możliwością osobnego ryglowania
szuflad. Wyposażenie podstawowe zawiera 9 przegródek wzdłużnych i
9 poprzecznych jak również 2 przegrody na narzędzia. Centralna 
blokada z zamkiem bębenkowym. Z dużą i dającą się zamknąć 
szafką wraz z półkami. Blat roboczy 40 mm z drewna bukowego.
Powierzchnia blatu zabezpieczona dodatkowo lakierem. Solidne 4 koła 
z hydraulicznym tłumionym opuszczaniem, zwolnienie mechanizmu
poprzez podniesienie lub opuszczenie uchwytu.
Obudowa odporna na zarysowania, lakierowana proszkowo. Obudowa i
drzwiczki dostępne w kolorze GEDORIT niebieski, szuflady dostępne w
kolorze GEDORIT srebrny.

0020 1100 x 652 x 900 480 x 550 x  79 40 1000 138
480 x 550 x 160 40
480 x 550 x 180 40

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6170 wymiary szuflad dł. x szer. x wys. obciążenie szuflad nośność statyczna ciężar
zam. mm mm kg kg kg

Przewoźny stół warsztatowy – model 1505

Wykonanie: Konstrukcja podstawy z rurek stalowych (38 x 2 mm) 
z dodatkową poprzeczką, do której przymocowany jest blat stołu. 
Blat roboczy z drewna bukowego, klejony wodoodpornie, powlekany
lakierem bezbarwnym. Krawędzie zabezpieczone metalowym 
kątownikiem. Rozłożenie następuje za pomocą umieszczonych 
pośrodku napinaczy. Części metalowe lakierowane proszkowo na 
kolor niebieski.

Zastosowanie: Użycie uniwersalne.

1000 1000 x 700 x 30 850
1200 1200 x 700 x 30 850

nr blat roboczy 6174 wysokość robocza
zam. mm mm

Stół warsztatowy składany

2.270,00

(535)

223,00
251,50

(536)

maks. 505


