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ПОЛИЕТИЛЕНОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

Полиетиленов контейнер за използване в автомобил
Тип: 4632

- Изработен от сив полиетилен.

- За безопасно транспортиране на инструменти, материали, резервни части и други.

- Снабден със солидни механизми за затваряне.

- Механизъм тип "ножица" за придържане на капака в отворено положение.

- Пригоден за манипулация с подемна техника.

- Силно издръжлив на атмосферни условия.

Механизъм 
за придържане 
на капака.

Механизъм 
за затваряне.

Пример за използване:

- В строителството.

- В подръжката и др.

Бокс за транспортиране и складиране
Тип: 3341

- Боксовете са идеално решение за съхранение 
и транспорт на различни инструменти и други дребни
аксесоари. Подходящо избраните размери на
изделието дават възможност за превозване 
с автомобил.

- Здравата и стабилна конструкция, висококачественият
полиетилен и модерната техно-логия на ротационно
оформяне, използвана при тяхното производство,
осигурява изключителна устойчивост на механични
повреди и атмосферни влияния.

- Конструкцията на бокса предотвратява проникването
на вода до вътрешността му.

- Капакът е закачен на три масивни панти.
- При отваряне в максимална позиция, капакът остава

отворен.
- Специалната конструкция на пантите дава възмож-

ност за отваряне на бокса и в случай, че е поставен до
стена. Заоблената форма осигурява стичане на
дъждовната вода.

- Боксът може да се повдига с помощта на
високоподемна количка или с помощта на дръжките
разположени отстрани.

- Специални крачета и вдлъбнатини дават възможност
за удобно и безопасно складиране на боксовете един
върху друг – максимум 3 броя. Боксът е оборудван 
с две стоманени ключалки, които дават възможност
за употреба на катинар за безопасно складиране на
по– скъпи инструменти, които по този начин са
предпазени от неоторизирани лица.

2 години гаранция

1 825,42
c ДДС: 2 190,50

1840 x 740 x 940 мм

750 л

40 кг

990 x 550 x 590 мм

200 л

16 кг
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