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7/80 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Kłódki

Wykonanie: Mocny mosiężny korpus z hartowanym, chromowanym kabłąkiem, z podwójnym
ryglowaniem. Nierdzewny precyzyjny mechanizm zamykający z wysoką odpornością na
 rozrywanie. Dostawa z dwoma kluczami.

0031 30 5 16
0041 40 6 22
0051 50 7 26

nr wielkość 7356 grubość kabłąka wysięg kabłąka
zam. mm mm

Kłódka z mosiądzu

Wykonanie: Mocny mosiężny korpus z ultratwardym kabłąkiem z podwójnym ryglowaniem.
Nierdzewny precyzyjny mechanizm zamykający z wysoką odpornością na rozrywanie. 
Cylinder odporny na rozwiercenie. Dostawa z dwoma kluczami.

0040 40 7,5 23
0050 50 9,0 28

nr wielkość 7500 grubość kabłąka wysięg kabłąka
zam. mm mm

Kłódka z mosiądzu „Diamant”

Wykonanie: Mocny mosiężny korpus z kabłąkiem z twardej stali z podwójnym ryglowaniem.
Nierdzewny cylinder.
Dostawa z 2 kluczami, z 6 kluczami (nr zam. 7503 0041). 

0030 30 5 17,5
0040 40 6 23,5
0041 40 6 23,5
0050 50 8 27,5

nr wielkość 7503 grubość kabłąka wysięg kabłąka
zam. mm mm

Kłódki z mosiądzu „Karat”

Wykonanie: Mocny mosiężny korpus z kabłąkiem z twardej stali, z podwójnym ryglowaniem.
Jeden klucz zamyka wszystkie kłódki w zestawie.
Dostawa z 4 kluczami w zestawie.

0005 40, po 2 w zestawie 6 22
0010 40, po 3 w zestawie 6 22
0015 40, po 4 w zestawie 6 22

nr wielkość 7506 grubość kabłąka wysięg kabłąka
zam. mm mm

Zestaw jednakowych kłódek z mosiądzu „C-Line”

Wykonanie: Mocny mosiężny korpus z kabłąkiem z twardej stali z podwójnym ryglowaniem.
Dostawa z dwoma kluczami.

0030 30 5 17,5
0130 30 5 30,0
0040 40 6 22,0
0140 40 6 45,0
0050 50 8 27,0

nr wielkość 7509 grubość kabłąka wysięg kabłąka
zam. mm mm

Kłódka z mosiądzu „Profi”

0030 30 5,0 27,0 3
0040 40 6,5 32,5 4

nr wielkość 7512 grubość kabłąka wysięg liczba rolek z 
zam. kabłąka kombinacjami liczbowymi

mm mm

Kłódka z mosiądzu „Combi Lock”

Wykonanie: Mocny mosiężny korpus. Z indywidualnie regulowaną kombinacją liczb.

5,08
5,50
8,00
(587)

23,60
29,00
(585)

7,05
10,40
14,55
13,70
(585)

17,95
26,20
35,50
(585)

12,30
15,80
14,90
19,10
19,90
(585)

9,50
14,10
(585)
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7/81Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Tworzywo sztuczne, dwie otwarte, oddzielone od siebie komory, aluminiowy 
uchwyt do noszenia.

1001 440 x 255 x 210

nr wymiary 7351
zam. mm

Skrzynka narzędziowa

Wykonanie: Z wysokiej jakości blachy stalowej, 0,9 mm, wewnątrz i na zewnątrz pomalowana
na niebiesko, farba młotkowa niebieska, z uchylanym uchwytem oraz funkcją automatycznego
zamykania składowych skrzynek narzędziowych poprzez pociągnięcie uchwytu. 
Rozkładanie i składanie dzięki nitowanym zawiasom. 5-częściowa, zamykana na kłódkę 
(nie jest zawarta w dostawie).

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

0430 430 x 200 x 200
0530 530 x 200 x 200
0600 600 x 200 x 200

nr wymiary 7358
zam. mm

Skrzynki narzędziowe z blachy stalowej

Wykonanie: Wykonana z blachy stalowej, wewnątrz i na zewnątrz niebiesko emaliowana,
bryzgoszczelna i odporna na warunki atmosferyczne. Z 2 dużymi bocznymi uchwytami do
 łatwego przenoszenia. Zintegrowaną wewnętrzną skrzynkę na drobne elementy można
wyciągnąć i rozdzielić, perforowana kieszeń na rysunki znajduje się w pokrywie zamykającej.
 Ścianki wewnętrzne wyłożone twardymi płytami z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę
(nie jest zawarta w dostawie).

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

0005 690/678 360/350 312/247 15
0010 833/822 440/432 343/278 20
0015 910/900 532/520 432/368 25
0020 985/975 360/347 302/236 19

nr długość zew./wew. 7360 głębokość zew./wew. wysokość zew./wew. ciężar
zam. mm mm mm kg

Walizki narzędziowe z blachy stalowej

Wykonanie: Z 1 mm aluminium, z gumową uszczelką w pokrywie, bryzgoszczelna i odporna na
warunki atmosferyczne. Z 2 dużymi bocznymi uchwytami do łatwego przenoszenia. Z mocnymi,
solidnymi zawiasami oraz paskiem zabezpieczającym. Ze względu na specjalne narożniki i
 profilowaną podstawę łatwa do sztaplowania. Zamykana 2 dźwignami zaciskowymi, zamykanymi
dodatkowo na kłódkę (nie jest zawarta w dostawie). Podstawowe wymiary są dopasowane do
wymiarów palety.

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

0029 29 400 x 300 x 245 432 x 335 x 277 3,25
0047 47 550 x 350 x 245 582 x 385 x 277 4,50
0076 76 560 x 353 x 380 592 x 388 x 409 5,30
0091 91 750 x 350 x 350 782 x 385 x 379 6,10
0140 140 870 x 460 x 350 902 x 495 x 379 8,00
0157 157 750 x 550 x 380 782 x 585 x 412 8,20
0163 163 1150 x 350 x 380 1182 x 385 x 412 9,50
0240 240 750 x 550 x 590 782 x 585 x 622 10,00
0415 415 1160 x 755 x 485 1192 x 790 x 517 16,00

nr zawartość 7362 wymiary wew. wymiary zewn. ciężar
zam. dł. x szer. x wys. dł. x szer. x wys.

l mm mm kg

Walizki narzędziowe z metali lekkich

Wykonanie: Korpus, kabłąk i cylinder ze szlachetnej stali nierdzewnej, w związku z tym 
zamek posiada wysoką wytrzymałość na rozrywanie. Kabłąk jest podwójne ryglowany 
i posiada  dodatkową ochronę ramion.
Dostawa z dwoma kluczami.

0040 40 7 14

nr wielkość 7515 grubość kabłąka wysięg kabłąka
zam. mm mm

Kłódka ze stali szlachetnej „DELTA”

INOX

20,60
(585)

8,30
(587)

27,80
31,00
36,20
(587)

119,50
146,00
172,00
141,50

(587)

93,50
121,50
179,00
193,50
248,50
287,50
297,00
309,00
392,00

(712)

Kłódki/Skrzynki narzędziowe/Walizki narzędziowe
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7/82 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Skrzynki narzędziowe

Wykonanie: Wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, mocna konstrukcja 
do b. ciężkich części, odporna na wodę rozpryskiwaną, wkład z przegródkami oraz dodatkowy
pojemnik z przegródkami do przechowywania małych elementów. Zawiasy pasowe na całej
długości, uchwyt przechylany z tworzywa sztucznego oraz uchwyty po obu stronach dla
 ułatwienia transportu. Zamykana na dwa zapięcia ze stali nierdzewnej.

0005 584 x 260 x 248 2700
0010 660 x 260 x 248 3400

nr wymiary dł. x szer. x wys. 7359 ciężar
zam. mm g

Skrzynka narzędziowa 

Wykonanie: Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, mocna konstrukcja do używania 
w ciężkich warunkach, bryzgoodporna powierzchnia zewnętrzna z 3 w pełni chowanymi i 
wyjmowanymi szufladami (452 x 188 x 54 mm) z metalu dla optymalnego dostępu do narzędzi i
sprzętu. Z wyformowanym przeźroczystym wiekiem do przechowywania drobnych elementów i 
z uchylanym uchwytem z tworzywa sztucznego, a także z 2 dużymi bocznymi uchwytami do
 łatwego przenoszenia. Zamknięcie wieka powoduje zamknięcie wszystkich pozostałych szuflad 
w jednym czasie. Dwie stopki stabilizują skrzynkę podczas jej otwarcia. Zamykana 2 dźwignami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Przystosowana do sztaplowania.

0100 584 x 265 x 340 7100

nr wymiary dł. x szer. x wys. 7359 ciężar
zam. mm g

Skrzynka narzędziowa 

Wykonanie: Z metalu, z praktyczną, specjalnie głęboką metalową skrzynką wewnętrzną,
 wysokim wiekiem dla dużych narzędzi, z zawiasami klawiszowymi na całej szerokości skrzyni i 
z ergonomicznym uchwytem. Zamykana 2 dźwignami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
 zamykanymi dodatkowo na kłódkę (nie jest zawarta w dostawie).

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

0005 508 x 178 x 203 4000

nr wymiary dł. x szer. x wys. 7361 ciężar
zam. mm g

Skrzynka narzędziowa 

50,20
63,50
(537)

106,50
(537)

82,70
(537)
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7/83Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Z metalu z 2 w pełni chowanymi i wyjmowanymi szufladami (453 x 188 x 54 mm)
dla optymalnego dostępu do narzędzi i sprzętu. Zamknięcie wieka powoduje zamknięcie
 wszystkich pozostałych szuflad w jednym czasie. Bardzo duży schowek pod wiekiem do dużych
narzędzi i ergonomicznie uformowany uchwyt. Zamykana 2 dźwignami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej, zamykanymi dodatkowo na kłódkę (nie jest zawarta w dostawie). W stanie 
zamkniętym skrzynka narzędziowa jest wodoodporna.

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

0010 522 x 217 x 241 8200

nr wymiary dł. x szer. x wys. 7361 ciężar
zam. mm g

Skrzynka narzędziowa 

Wykonanie: Z metalu z 3 w pełni chowanymi i wyjmowanymi szufladami (455 x 188 x 54 mm)
dla optymalnego dostępu do narzędzi i sprzętu. Zamknięcie wieka powoduje zamknięcie
 wszystkich pozostałych szuflad w jednym czasie. Bardzo duży schowek pod wiekiem do dużych
narzędzi i ergonomicznie uformowany uchwyt. Zamykana 2 dźwignami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej, zamykanymi dodatkowo na kłódkę (nie jest zawarta w dostawie). W stanie 
zamkniętym skrzynka narzędziowa jest wodoodporna.

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

0015 522 x 217 x 304 9800

nr wymiary dł. x szer. x wys. 7361 ciężar
zam. mm g

Skrzynka narzędziowa 

Wykonanie: Z metalu z 3 w pełni chowanymi i wyjmowanymi szufladami (453 x 188 x 54 mm)
dla optymalnego dostępu do narzędzi i sprzętu oraz wyformowanym przeźroczystym wiekiem 
do przechowywania drobnych elementów. Zamknięcie wieka powoduje zamknięcie wszystkich
pozostałych szuflad w jednym czasie. Bardzo duży schowek pod wiekiem do dużych narzędzi i
ergonomicznie uformowany uchwyt. Zabudowane narożniki z tworzywa sztucznego chronią inne
powierzchnie przed uszkodzeniami. Zamykana 2 dźwignami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
zamykanymi dodatkowo na kłódkę (nie jest zawarta w dostawie). W stanie zamkniętym skrzynka
narzędziowa jest wodoodporna.

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

0020 522 x 217 x 343 10,7

nr wymiary dł. x szer. x wys. 7361 ciężar
zam. mm kg

Skrzynka narzędziowa 

132,50
(537)

151,50
(537)

163,50
(537)

Skrzynki narzędziowe
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7/84 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Torby montażowe i narzędziowe

0005 220 x 140 x 250 1200

nr wymiary wewnętrzne 7369 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa

Wykonanie: Z grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, z 2 skórzanymi przegrodami. 
Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi
zamkami zatrzaskowymi.

Wyposażona w:
10 nastawnych uchwytów pętelkowych na tylnej ściance.

Informacja dodatkowa: Pasek do noszenia patrz (nr zam. 7375).

0005 370 x 110 x 250 1400

nr wymiary wewnętrzne 7364 ciężar
zam. mm g

Torba montażowo-warsztatowa

Wykonanie: Części podstawy i boczne wykonane z odpornego na uderzenia i wilgoć tworzywa
sztucznego HDPE, korpus z mocnej, tłoczonej skóry bydlęcej, czarna, z dwoma skórznymi
 przegrodami, ze wzmocnieniem aluminiowym korpusu i rękojeścią. Bardzo stabilna i ze stopkami
chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.

Wyposażona w:
9 stałych uchwytów pętelkowych w uchylanej ściance przedniej

11 stałych uchwytów pętelkowych zamocowanych na tylniej ściance
1 torbę przednią

Informacja dodatkowa: Pasek do noszenia patrz (nr zam. 7375).

0005 420 x 160 x 250 2600

nr wymiary wewnętrzne 7367 ciężar
zam. mm g

Torba montażowo-warsztatowa

Wykonanie: Części podstawy i boczne wykonane z odpornego na uderzenia i wilgoć tworzywa
sztucznego HDPE, korpus z mocnej, tłoczonej skóry bydlęcej, czarna, z dwoma skórznymi
 przegrodami, ze wzmocnieniem aluminiowym korpusu i ergonomicznie uformowaną rękojeścią.
Bardzo stabilna i ze stopkami chroniacymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi
zamkami zatrzaskowymi.

Wyposażona w:
8 przestawnych uchwytów pętelkowych w uchylanej ściance przedniej
8 przestawnych uchwytów pętelkowych zamocowanyych na tylniej ściance

Informacja dodatkowa: Pasek do noszenia patrz (nr zam. 7375).

0005 440 x 185 x 300 2900

nr wymiary wewnętrzne 7368 ciężar
zam. mm g

Torba montażowo-warsztatowa

Wykonanie: Z grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, z 2 skórzanymi przegrodami i
 odpinanym, regulowanym paskim skórzanym, czarnym, z dwoma haczykami karabińczy -
kowymi. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). 
Zamykana jednym wsuwanym zamkiem zatrzaskowym.

Wyposażona w:
17 przegród wtykowych na przedniej, środkowej i tylnej ściance

1 przeźroczystą przegrodę dociskową w wieku skrzynki.

Wykonanie: Części boczne dolna podstawa wykonane z odpornego na uderzenia i wilgoć
 tworzywa sztucznego HDPE, korpus z mocnej, tłoczonej skóry bydlęcej, czarna, z dwoma
 skórznymi przegrodami, ze wzmocnieniem aluminiowym korpusu i ergonomicznie uformowaną
rękojeścią. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniacymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma
 wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi i dwoma paskami mocującymi.

Wyposażona w:
9 stałych uchwytów pętelkowych w uchylanej ściance przedniej

19 przestawnych uchwytów pętelkowych zamocowanych na stałej ściance środkowej
11stałych uchwytów pętelkowych w uchylanej ściance tylnej

Informacja dodatkowa: Pasek do noszenia patrz (nr zam. 7375).

0005 460 x 210 x 340 4400

nr wymiary wewnętrzne 7370 ciężar
zam. mm g

Torba montażowo-warsztatowa

78,80
(589)

54,40
(589)

84,40
(589)

114,50
(589)

147,50
(589)
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7/85Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Części boczne i podstawa wykonane z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa
sztucznego-ABS, klapa (wieko) z mocnej tłoczonej skóry bydlęcej, czarna, z ergonomicznie
 uformowaną rękojeścią. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). 
Zamykana dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi. Dostawa bez zawartości torby.

Informacja dodatkowa: (nr zam. 7363 0010) ze ściankami wykonanymi z trwałego materiału
Con-Pearl®  odpornego na zadrapania, odkształcenia, wilgoć, działanie smarów i chemikaliów.

0005 360 x 110 x 170 600
0010 390 x 170 x 230 1400

nr wymiary wewnętrzne 7363 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa uniwersalna „New Classic”

Wykonanie: Podstawa ze stalowej blachy ocynkowanej. Torba z klapą (wiekiem) z grubej,
wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, z paskiem do noszenia. Bardzo stabilna i ze stopkami 
chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.

Wyposażona w:
8 przestawnych uchwytów pętelkowych w uchylanej ściance przedniej
1 małą torbę wewnętrzną na uchylanej ściance przedniej
1 przegrodę wpustową w uchylanej ściance przedniej

11uchwytów pętelkowyych na wyciąganej ściance środkowej
1 przegrodę dociskową na wyciąganej ściance środkowej
9 stałych uchwytów pętelkowych na ściance tylnej

0005 400 x 140 x 280 3000

nr wymiary wewnętrzne 7374 ciężar
zam. mm g

Torba montażowo-warsztatowa

Wykonanie: Pasek z poliestru, czarny, z dwoma karabinkami, nakładką ochronną na ramię,
długość regulowana.

0005 1120 x 20

nr wymiary 7375
zam. mm

Pasek do torby montażowo-narzędziowej

Wykonanie: Części boczne i podstawa wykonane z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa
sztucznego-ABS, klapa (wieko) z mocnej skóry bydlęcej, z rękojeścią i otworem chwytowym.
Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi
zamkami zatrzaskowymi.

Wyposażona w:
8 przegród wtykowych na częściowo uchylanej ściance przedniej

13 nastawnych uchwytów pętelkowych na tylnej ściance
5 uchwytów pętelkowych na każdej ściance bocznej

0005 390 x 185 x 310 1900

nr wymiary wewnętrzne 7377 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowo-montażowa

Wykonanie: Klapa z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze ściankami
 odpornymi na zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia, działanie wilgoci,
smarów i chemikaliów, ze wzmocnieniem profilami aluminiowymi, z dwiema skórzanymi
 przegrodami i dwoma hakami karabińczykowymi, z ochraniaczem na ramię. Bardzo stabilna ze
stopkami chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana jednym wsuwanym zamkiem zatrzaskowym.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w:
17 przegrodód wtykowych na przedniej, środkowej i tylnej ściance

1 przezroczystą przegrodę dociskową w wieku skrzynki

0005 220 x 140 x 250 1300

nr wymiary wewnętrzne 7378 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line”

11,25
(589)

94,30
(589)

92,00
(589)

26,50
54,70
(590)

80,00
(590)

Torby montażowe i narzędziowe
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7/86 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Torby montażowe i narzędziowe

Wykonanie: Podstawa z blachy, ocynkowana, ścianki boczne z odpornego na ścieranie i wilgoć
tworzywa sztucznego ABS, klapa z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze
 ściankami odpornymi na zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia i defor-
macje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, ze wzmocnieniem profilami aluminiowymi,
a także z ergonomicznie uformowaną rękojeścią z miękko wyściełanymi zagłębieniami w
rękojeści. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma 
wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w: 
4 oddzielne przedziały w uchylanej ściance przedniej
1 torbę wewnętrzną na małe elementy w uchylanej ściance przedniej
1 przegrodę dociskową w uchylanej ściance przedniej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 11 mm i ∅ 15 mm na ściance środkowej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 26 mm na ściance tylnej

0005 415 x 165 x 275 3500

nr wymiary wewnętrzne 7379 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line” 

Wykonanie: Podstawa i ścianki boczne z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa sztucznego
ABS, klapa z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze ściankami odpornymi na
zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci,
smarów i chemikaliów, ze wzmocnieniem aluminiowym korpusu, a także z ergonomicznie
uformowaną rękojeścią z polstrowanymi zagłębieniami w rękojeści i otworem chwytowym.
Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi
zamkami zatrzaskowymi.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w: 
8 przedziałów wsuwkowych w częściowo uchylanej ściance przedniej i tylnej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 11 mm na ściance środkowej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 26 mm na ściance środkowej

0005 420 x 185 x 315 3100

nr wymiary wewnętrzne 7381 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line”

Wykonanie: Z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze ściankami odpornymi 
na zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci,
smarów i chemikaliów, ze wzmocnieniem aluminiowym korpusu, a także z ergonomicznie
uformowaną rękojeścią z miękko wyściełanymi zagłębieniami w rękojeści i otworem 
chwytowym. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi podstawę (spodu). 
Zamykana 1 paskiem  opasającym i dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w:
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 15 mm na częściowo uchylanej ściance przedniej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 11 mm i ∅ 15 mm na ściance środkowej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 26 mm na częściowo uchylanej ściance tylnej
1 torbę przednią
1 z tworzywa sztucznego półkę z wieczkiem i dnem

0005 460 x 210 x 340 5400

nr wymiary wewnętrzne 7383 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line” 

Wykonanie: Klapa z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze ściankami
 odpornymi na zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje,
działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, ze wzmocnieniem aluminiowym korpus, a także 
z ergonomicznie uformowaną rękojeścią z miękko wyściełanymi zagłębieniami w rękojeści i
otworem chwytowym. Z 2 skórzanymi przegrodami. Bardzo stabilna i z stopkami chroniącymi
podstawę (spodu). Zamykana dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w: 
1 tablicę narzędziową do narzędzi do ∅ 26 mm w częściowo uchylanej ściance przedniej
1 tablicą narzędziową do narzędzi do ∅ 11 mm na ściance środkowej
1 tablicą narzędziową do narzędzi do ∅ 15 mm na ściance środkowej
1 tablicą narzędziową do narzędzi do ∅ 15 mm w częściowo uchylanej ściance tylnej

0005 460 x 210 x 340 4500

nr wymiary wewnętrzne 7365 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line”

164,50
(590)

132,50
(590)

190,00
(590)

220,00
(590)
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Wykonanie: Klapa z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze ściankami
 odpornymi na zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje,
działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, z uchylaną przednią ścianką, ze wzmocnieniem
 aluminiowym korpusu, a także z ergonomicznie uformowaną rękojeścią z miękko 
wyściełanymi zagłębieniami w rękojeści. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi 
podstawę (spodu).  Zamykana dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w: 
5 szuflad
1 90 mm międzyprzegrodę umieszczoną za szufladami
1 wyciągany pojemnik przenośny
1 dzielony pojemnik na małe części
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 15 mm na ściance tylnej

0005 410 x 220 x 310 4900

nr wymiary wewnętrzne 7373 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line” z systemem szuflad

Wykonanie: Klapa z wyjątkowo grubej, wytłaczanej skóry bydlęcej, czarna, ze ściankami
 odpornymi na zużycie z Con-Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje,
działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, z uchylaną przednią ścianką, ze wzmocnieniem
 aluminiowym korpusu, a także z ergonomicznie uformowaną rękojeścią z miękko 
wyściełanymi zagłębieniami w rękojeści. Bardzo stabilna i ze stopkami chroniącymi 
podstawę (spodu).  Zamykana dwoma wsuwanymi zamkami zatrzaskowymi.
Dostawa nie zawiera zawartości torby.

Wyposażona w: 
4 szuflady
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 15 mm na ściance środkowej
1 CP-7 uchwyt do narzędzi, ∅ 26 mm na częściowo uchylanej ściance tylnej
1 wkładkę do noszenia
1 przedzielony pojemnik na małe części

0005 410 x 190 x 280 4600

nr wymiary wewnętrzne 7385 ciężar
zam. mm g

Torba narzędziowa „Top-Line”

Wykonanie: Z czarnej skóry syntetycznej, zapinany paskiem ze sprzączką.
Dostawa nie zawiera zawartości futerału.

0000 550 x 315 12-częściowy 260
0003 660 x 315 15-częściowy 300
0005 750 x 330 20-częściowy 340

nr wymiary zewnętrzne 7387 wykonanie ciężar
zam. mm g

Futerał rolowany

177,00
(590)

183,50
(590)

7,50
9,10

10,85
(590)

Torby z szufladami/Futerały rolowane
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Aktówki narzędziowe/Plecak narzędziowy

Wykonanie: Z trwałej, impregnowanej tkaniny nylonowej, czarno-szary, wzmocniony stelażem
wewnętrznym z tworzywa sztucznego, z 4 nakładkami chroniącymi dno plecaka podczas kontaktu
z podłożem, wyściełana zewnętrzna ścianka tylna. 3 regulowane paski ograniczające, jeden 
regulowany pasek przedni oraz dwa regulowane i wyściełane paski nośne do zapewnia 
optymalnego komfortu noszenia.
Dostawa nie zawiera zawartości plecaka.

Wyposażony w:
16 kieszeni wtykowych

5 gumowych objemek
2 przegrody dociskowe na dokumenty
1 duży schowek
1 wbudowany mały przedział na długopisy, wizytówki itp.

0005 320 x 170 x 425 1850

nr wymiary wewnętrzne 7350 ciężar
zam. mm g

Plecak narzędziowy

Wykonanie: Nieduża, poręczna z wysokiej jakości syntetycznej skóry, czarna, składana, 
z obwodowym zamkiem błyskawicznym. 25 objemek gumowych do mocowania narzędzi.

0100 255 x 45 x 225 420

nr wymiary wewnętrzne 7354 ciężar
zam. mm g

Aktówka narzędziowa

Wykonanie: Praktyczna aktówka narzędziowa z wysokiej jakości syntetycznej skóry, czarna,
składana, z rękojeścią i wsuwanym zamkiem zatrzaskowym. Posiada 13 kieszeni wtykowych i 
2 objemki do mocowania narzędzi, a także 2 fartuchy zakrywające z dwoma zatrzaskami i
zapięciem rzepowym.

0200 320 x 50 x 250 850

nr wymiary wewnętrzne 7354 ciężar
zam. mm g

Aktówka narzędziowa

23,40
(590)

47,50
(590)

79,00
(590)
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Wykonanie: Z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa sztucznego ABS, czarna, ze ściankami
odpornymi na zużycie ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na zadrapania, odkształ -
cenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, posiada też stabilną rękojeść z
 ergonomicznie uformowanymi zagłębieniami. Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o wysokości
58 mm. Z ustalającymi zawiasami, wytrzymałość obciążeniowa walizki do 30 kg, podwójna rama
aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi nakładkami chroniącymi dno podczas kontaktu z
podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

Wyposażona w:
2 listwy mieszczące narzędzia do ∅ 11 mm
1 listwę mieszczącą narzędzia do ∅ 15 mm
1 listwę mieszczącą narzędzia do ∅ 26 mm
1 przegrodę dociskową na dokumenty w wieczku

0005 460 x 170 x 310 5200

nr wymiary wewnętrzne 7391 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa

Informacja ogólna

Wykonanie: Z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa sztucznego ABS, czarna, z tablicami
narzędziowymi odpornymi na zużycie z specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na
 zadrapania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów i stabilną
 rękojeścią. Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o wysokości 58 mm.
Z ocynkowanymi metalowymi zawiasami, wytrzymałość obciążeniowa walizki do 20 kg,
 obwodowa rama aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi nakładkami chroniącymi dno
podczas kontaktu z podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

Wyposażona w: 
21 kieszeni na tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową, 400 mm, na tablicy narzędziowej
6 kieszeni w płycie przykrywającej
1 przegrodę zaciskową 400 mm w płycie przykrywającej
1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą

0005 465 x 170 x 310 3700

nr wymiary wewnętrzne 7393 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa

Dobra wytrzymałość

Ergonomicznie uformowana
rękojeść

Klawiszowe zamki
naciskowe

Niezwykła wytrzymałość

Zawiasy ustalające

Wszystkie właściwości materiału zostają
zachowane w zakresie temperatur
od –30 °C do +85 °C

Zintegrowane nakładki
chroniące dno podczas
kontaktu z podłożem

Odporność na 
standardowe oleje i smary

0005 460 x 190 x 310 4700

nr wymiary wewnętrzne 7395 ciężar
zam. mm g

Wykonanie: Z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa sztucznego ABS, czarna, ze ściankami
odpornymi na zużycie ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na zadrapania, odkształ -
cenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, posiada też stabilną rękojeść z
 ergonomicznie uformowanymi zagłębieniami. Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o wysokości
58 mm. Z ustalającymi zawiasami, wytrzymałość obciążeniowa walizki do 30 kg, podwójna rama
aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi nakładkami chroniącymi dno podczas kontaktu z
podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

Wyposażona w:
25 kieszeni na 2-stronnej tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową, 400 mm, na 2-stronnej tablicy narzędziowej
10 kieszeni w danym wypadku na 1-stronnej tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm, w płycie przykrywającej
1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę na dokumenty w wieczku

Walizka serwisowa

218,00
(589)

130,50
(589)

196,00
(589)

Walizki narzędziowe i serwisowe
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Walizki narzędziowe/Walizki na rolkach

Wykonanie: Z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa sztucznego ABS, czarna, z tablicami
narzędziowymi odpornymi na zużycie ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na zadra-
pania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, posiada też stabilną
rękojeść z ergonomicznie uformowanymi zagłębieniami. Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o
wysokości 88 mm. Z ustalającymi zawiasami, wytrzymałość obciążeniowa walizki do 30 kg,
wewnętrzna podwójna rama aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi nakładkami chro-
niącymi dno podczas kontaktu z podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

0005 470 x 190 x 355 5000

nr wymiary wewnętrzne 7388 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa

Wykonanie: Z odpornego na ścieranie i wilgoć tworzywa sztucznego ABS, czarna, z tablicami
narzędziowymi odpornymi na zużycie ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na zadra-
pania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, posiada też stabilną
rękojeść z ergonomicznie uformowanymi zagłębieniami. Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o
wysokości 88 mm. Z ustalającymi zawiasami, wytrzymałość obciążeniowa walizki do 30 kg,
wewnętrzna podwójna rama aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi nakładkami chro-
niącymi dno podczas kontaktu z podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

0005 470 x 200 x 360 5000

nr wymiary wewnętrzne 7390 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa

201,00
(589)

Wykonanie: Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE, czarna, z odpornymi na
zniszczenie tablicami narzędziowymi i wytrzymałą rękojeścią, z zapadkowym ergonomicznym
uchwytem teleskopowym i dużymi, lekko pracującymi rolkami transportowymi. Skorupa 
podłogowa o wysokości 200 mm z docietą odpowiednio pianką. Wytrzymałość obciążeniowa
walizki do 30 kg, podwójna rama aluminiowa. Bardzo stabilna, z możliwością sztaplowania i 
z ochronnymi stopkami gumowymi. Zamykana przez dwa zamki zatrzaskowe.

0100 470 x 300 x 390 8000

nr wymiary wewnętrzne 7384 ciężar
zam. mm g

Walizka na rolkach

329,50
(589)

Wykonanie: Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE, cimno-szara, z odpornymi
na zniszczenie, wyciąganymi tablicami narzędziowymi i wytrzymałą rękojeścią, z zapadkowym
ergonomicznym uchwytem teleskopowym i lekko pracującymi rolkami transportowymi. Wolna
przestrzeń w dolnej skorupie o wysokości 160 mm. Wytrzymałość obciążeniowa walizki do 
25 kg, podwójna rama aluminiowa. Bardzo stabilna, z zintegrowanymi ochronnymi stopkami
gumowymi. Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

0200 465 x 255 x 352 5500

nr wymiary wewnętrzne 7384 ciężar
zam. mm g

Walizka na rolkach

(589)218,50
(589)

224,50
(589)

Wyposażona w:
1 listwę mieszczącą narzędzia do ∅ 11 mm
1 listwę mieszczącą narzędzia do ∅ 15 mm
1 listwę mieszczącą narzędzia do ∅ 26 mm

1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę dociskową na dokumenty w

wieczku

Wyposażona w: 
25 kieszeni na dwustronnej tablicy 

narzędziowej
1 przegrodę zaciskową 400 mm na 

dwustronnej tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej i

1 przegrodę zaciskową 400 mm w płycie 
przykrywającej

1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę zaciskową na dokumenty w

wieczku

Wyposażona w: 
24 kieszenie na dwustronnej tablicy

 narzędziowej
12  gumowych nakładek na dwustronnej tablicy

narzędziowej
1 dużą torbę z klapą na dwustronnej tablicy

narzędziowej
6 kieszeni w płycie przykrywającej

12  gumowych nakładek w płycie
 przykrywającej

1 skorupę podłogową z wykładziną piankową
i płytą przykrywającą

3 małe pudełka
1 przegrodę zaciskową na dokumenty w

wieczku

Wyposażona w: 
24 kieszenie na dwustronnej tablicy

 narzędziowej
12 gumowych nakładek na dwustronnej tablicy

narzędziowej
1 dużą torbę z klapą na dwustronnej tablicy

narzędziowej

6 kieszeni w płycie przykrywającej
9 gumowych nakładek w płycie 

przykrywającej
1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę zaciskową na dokumenty w

wieczku



7
N

ar
zę

d
zi

a
rę

cz
n
e

7/91Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0005 465 x 120 x 310 3800
0010 465 x 170 x 310 4200

nr wymiary wewnętrzne 7371 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa „Silver”

0005 460 x 170 x 310 5200

nr wymiary wewnętrzne 7376 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa „Classic” z aluminium

Wykonanie: Z wytrzymałego, odpornego na
temperaturę, zadrapania i pękanie tworzywa
sztucznego X-ABS , czarna, z tablicami
narzędziowymi odpornymi na zużycie z Con-
Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształ -
cenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i
chemikaliów, posiada też stabilną rękojeść z
ergonomicznie uformowanymi zagłębieniami.
Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o wyso-
kości 58 mm.
Z ocynkowanymi i zabezpieczająco blokującymi
metalowymi zawiasami, wytrzymałość
obciążeniowa walizki do 30 kg, podwójna rama

aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi
nakładkami chroniącymi dno podczas kontaktu
z podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe
zamki naciskowe. 
Model dopuszczony do transportu lotniczego.

Wyposażona w:
13 kieszeni na tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm w płycie
przykrywającej

1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą

Dostawa nie zawiera zawartości torby.

0005 460 x 120 x 310 4100

nr wymiary wewnętrzne 7380 ciężar
zam. mm g

Walizka narzędziowa „Classic”

Wykonanie: Z mocnego, wytrzymałego ter-
micznie tworzywa sztucznego ABS, czarna,
zawiasy utrzymujące pokrywę, stabilny ergo -
nomicznie uformowany uchwyt. Ocynkowane
zawiasy ryglujące, rama aluminiowa obciążalna
do 25 kg, walizka zamykana na dwa zamki.

Wyposażona w:
1 skorupę podstawy ABS

21  kieszonek na dwustronnej tablicy
 narzędziowej

6 kieszonek na płycie nakrywającej
1 kieszeń na dokumenty w pokrywie

0005 460 x 160 x 310 4200

nr wymiary wewnętrzne 7382 ciężar
zam. mm g

Walizka serwisowa

Wykonanie: Z odpornego na ścieranie i wilgoć
tworzywa sztucznego ABS, czarna, z tablicami
narzędziowymi odpornymi na zużycie z Con-
Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształ -
cenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i
chemikaliów, a także z uchwytem pokrywy i
stabilną rękojeścią. Wolna przestrzeń w dolnej
skorupie o wysokości 58 mm.
Z ocynkowanymi metalowymi zawiasami, z
wytrzymałością obciążeniową walizki do 20 kg
i obwodową ramą aluminiową. Bardzo stabilna
z zintegrowanymi nakładkami chroniącymi dno
podczas kontaktu z podłożem. Zamykana przez
2 klawiszowe zamki naciskowe.

(0005) Wyposażona w: 
13 kieszeni na dwustronnej tablicy 

narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm w płycie
przykrywającej

1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę na dokumenty w wieczku

(0010) Wyposażona w: 
25 kieszeni na tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na tablicy
narzędziowej

10 kieszeni na tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm w płycie
przykrywającej

1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę na dokumenty w wieczku

Dostawa nie zawiera zawartości walizki.
7371 0005

7371 0010

Wykonanie: Z odpornego na odkształcenia
anodowanego aluminium z tablicami
narzędziowymi odpornymi na zużycie z Con-
Pearl®, odpornego na zadrapania, odkształ -
cenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i
chemikaliów, posiada też stabilną rękojeść z
ergonomicznie uformowanymi zagłębieniami.
Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o wyso-
kości 58 mm.
Z ocynkowanymi i zabezpieczająco blokującymi
metalowymi zawiasami, wytrzymałość
obciążeniowa walizki do 30 kg, podwójna rama
aluminiowa. Bardzo stabilna z zintegrowanymi
nakładkami chroniącymi dno podczas kontaktu
z podłożem. Zamykana przez dwa klawiszowe
zamki naciskowe. 

Model dopuszczony do transportu lotniczego.

Wyposażona w:
25 kieszeni na tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na tablicy
narzedziowej

10 kieszeni na tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm w
płycieprzykrywającej

1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę na dokumenty w wieczku

Dostawa nie zawiera zawartości torby.

79,90
(588)

157,50
168,00

(590)

285,00
(590)

188,50
(590)

Walizki serwisowe/Walizki narzędziowe



0000 460 x 190 x 310 6200
0005 470 x 210 x 360 6800
0010 575 x 220 x 425 9200

nr wymiary wewnętrzne 7392 ciężar
zam. mm g
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7/92 Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Walizki na rolkach

Walizka na rolkach „Classic”

Wykonanie: Z wytrzymałego, odpornego na temperaturę, zadrapania i pękanie tworzywa
sztucznego X-ABS, czarna, z tablicami narzędziowymi odpornymi na zużycie z Con-Pearl®,
odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów,
posiada też stabilną, powlekaną metodą proszkową 4-krotnie przedłużaną teleskopową rękojeść i
bardzo szerokie, gumowe rolki. Bardzo stabilna dzięki szerokiej rozstawie osi. Wolna przestrzeń w
dolnej skorupie o wysokości 58 mm.
Z ocynkowanymi i zabezpieczająco blokującymi metalowymi zawiasami, wytrzymałość
obciążeniowa walizki do 40 kg, podwójna rama aluminiowa. Zamykana przez dwa klawiszowe
zamki naciskowe. Model dopuszczony do transportu lotniczego.

(0000) Wyposażona w:
25 kieszeni na tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na tablicy narzędziowej
10 kieszeni na tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na tablicy narzędziowej
1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą o wysokości 58 mm, 

przestrzeń do dowolnej dyspozycji
1 przegrodę na dokumenty w wieczku

(0005) Wyposażona w:
25 kieszeni na dwustronnej tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na dwustronnej tablicy narzędziowej
10 kieszeni na jednostronnej tablicy narzędziowej
15 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na tablicy narzędziowej
1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą, o wysokości 88 mm,

przestrzeń do dowolnej dyspozycji
1 przegrodę na dokumenty w wieczku
1 uchwyt pokrywy zabezpieczająco-blokujący

(0010) Wyposażona w:
31 kieszeni na dwustronnej tablicy narzędziowej
12 kieszeni na dwustronnej tablicy narzędziowej
19 kieszeni w płycie przykrywającej

1 przegrodę zaciskową 530 mm w płycie przykrywającej
1 podzielną przegrodę 560 x 90 (67) x 223 mm w skorupie podłogowej
1 stałą przegrodę 540 x 57 x 140 mm w skorupie podłogowej
2 objemki mocujace do poziomnicy
1 przegrodę na dokumenty w wieczku
1 uchwyt pokrywy zabezpieczająco-blokujący

Dostawa nie zawiera zawartości walizki.

Wykonanie: Z wytrzymałego, odpornego na temperaturę, zadrapania i pękanie tworzywa
sztucznego X-ABS, czarna, z tablicami narzędziowymi odpornymi na zużycie z Con-Pearl®,
odpornego na zadrapania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów,
posiada też stabilną, powlekaną metodą proszkową 4-krotnie przedłużaną teleskopową rękojeść 
i bardzo szerokie, gumowe rolki. Wolna przestrzeń w dolnej skorupie o wysokości 88 mm.
Z ocynkowanymi i zabezpieczająco blokującymi metalowymi zawiasami, wytrzymałość
obciążeniowa walizki do 40 kg, wewnętrzna podwójna rama aluminiowa. Bardzo stabilna z
 zintegrowanymi nakładkami chroniącymi dno podczas kontaktu z podłożem. 
Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe. 
Model dopuszczony do transportu lotniczego. 

Wyposażona w:
2 tablice narzędziowe na narzędzia do ∅ 11 mm
1 tablicę narzędziową na narzędzia do ∅ 15 mm
1 tablicę narzędziową na narzędzia do ∅ 26 mm
1 skorupę podłogową z płytą przykrywającą
1 przegrodę na dokumenty w wieczku

Dostawa nie zawiera zawartości walizki.

0005 470 x 210 x 355 6600

nr wymiary wewnętrzne 7396 ciężar
zam. mm g

Walizka na rolkach „Cargo”

7392 0000

7392 0005

7392 0010

279,50
307,50
400,00

(590)

328,00
(590)
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7/93Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Z bardzo wytrzymałego, odpornego na temperaturę, zadrapania i pękanie
 tworzywa sztucznego Xenoy, antracyt, posiada też stabilną, powlekaną metodą 
proszkową 3-krotnie przedłużaną teleskopową rękojeść i bardzo szerokie, gumowe rolki. 
Skorupa wewnętrzna o  wysokości 22–54 mm z 4 przedziałkami i płytą przykrywającą.
Z ocynkowanymi i zabezpieczająco-blokującymi metalowymi zawiasami, wytrzymałość
obciążeniowa walizki do 40 kg, wewnętrzna podwójna rama aluminiowa. 
Bardzo stabilna z  zintegrowanymi nakładkami chroniącymi dno podczas kontaktu z podłożem.
Zamykana przez dwa klawiszowe zamki naciskowe.

Dostawa nie zawiera zawartości walizki.

0005 465 x 210 x 355 8800 11100

nr wymiary wewnętrzne 7397 7399 ciężar g
zam. mm 7397 7399

Uniwersalna walizka serwisowa na rolkach PARATOOL

Wyposażona w:
25 kieszeni na dwustronnej tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na dwustronnej tablicy narzędziowej
15 kieszeni na jednostronnej tablicy narzędziowej

1 przegrodę zaciskową 400 mm na jednostronnej tablicy narzędziowej

Pozycja 1
Klasyczna walizka narzędziowa.

7397

Wyposażona w:
2 tablice narzędziowe na narzędzia do ∅ 11 mm
1 tablicę narzędziową na narzędzia do ∅ 15 mm
1 tablicę narzędziową na narzędzia do ∅ 26 mm
1 przegrodę zaciskową na dokumenty w wieczku

7399

Pozycja 2
Wyciągnięty uchwyt teleskopowy,
transport na rolkach.

Pozycja 3
Dzielona część walizki wysunięta,
co umożliwia umieszczenie
większego ładunku.

Pozycja 4
Otwarta walizka z łatwym dostępem
do narzędzi – wysunięta część dolna
zapewnia wysoką stabilność.

7397

7399

329,00
(590)

336,00
(590)

Walizki na rolkach


