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TÍPUS SZÍN
FŐ MÉRETEK 

ho x mé x ma (mm)
SÚLY 
(kg)

ÁR 
(Ft)

4633 Sárga 890 x 590 x 670 12 81 900,-
4634 Sárga 1200 x 800 x 720 22 117 500,-
4635 Szürke-narancs 1340 x 990 x 780 26 172 100,-

Könnyen egymásra rakhatók

4852 típus

Polietilén tároló láda
- A tároló polietilénből készült.

- Szerszámok és kisebb alkatrészek szállítására 
és tárolására alkalmas.

- Alapkivitelben a láda tartozékok nélkül kerül kiszállításra.

- A fedél tömítése cseppálló.

- Rögzítés nyitott helyzetben.

- A ládák egymásra rakhatók. 

Univerzális láda
- Szurke tartály és narancssárga fedél vagy teljesen sárga kivitel.

- Üvegszálból készult.

- 100% időjárásálló.

- Nagy mechanikai ellenállás.

- Ideális megoldás szerszámok és apró alkatrészek tárolására.

4636-B típus Ár (Ft):  7 100,-
4852-B típus Ár (Ft): 14 800,-

Válaszfal.

4636-A típus Ár (Ft): 13 800,-
4852-A típus Ár (Ft): 17 300,-

Kivehető rekesz.

Tartozékok

111 200,- 244 500,-

1700 x 800 x 800 mm

750 l

42 kg

1200 x 600 x 540 mm

250 l

18 kg

4636 típus

POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK

Polietilén láda
4632 típus

- Szerszámok, építőanyag, apróbb alkatrészek stb. biztonságos
szállítására szolgál.

- A láda lezárható.

- A nyitott tetejű ládák egymásba rakhatók. 

- Emelő targoncával vagy daruval mozgatható.

- Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben.

276 300,-

1840 x 740 x 940 mm

750 l

40 kg

Szállító és tároló láda
3341 típus

- Ideális megoldás szerszámok, tartozékok stb.
tárolására.

- Méreteinek köszönhetően a dobozok alkalmasak
gépjárművel való szállításra.

- A fedél nyitása után a felső helyzetben megmarad.

- A láda targoncával is mozgatható vagy fogantyúi
vannak mindkét oldalon.

- A doboz két acélzárral rendelkezik, amelyek
lehetővé teszik a lakattal való lezárását is.

5 év garancia

58 200,-
990 x 550 x 590 mm 200 l16 kg
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