
O etajera (290 x 350 mm)
poate servi de suport pentru
documente sau alte articole.
Cand nu e necesara, poate fi
pur si simplu impinsa inapoi.
Capacitatea de incarcare este
de 10 kg.

Peretii laterali au cosuri de gunoi

Colturile caruciorului sunt
intarite cu protectoare de
cauciuc ANTI-SOC, care
protejeaza caruciorul si mediul
de stricaciuni

Caracteristicile caruciorului de scule EuroPLUS

Material de inalta calitate
• tabla perforata
• sertare pe rulmenti
• covorase sintetice pentru protejarea sertarelor si
a sculelor
• sistem de inchidere
• mecanism protector pentru inchiderea sertarelor
• etajera multifunctionala
• colturi antisoc din cauciuc
• vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
• roti de 125 mm pentru manevrabilitate si
stabilitate

Dimensiuni:

Carucior: 810x510x945 mm
Sertar mare: 565x385x150 mm
Sertar mic: 565x365x70 mm

Capacitate:
Sertar: 50 kg
Capacitate de incarcare statica: 2000 Kg

40 kg

10 kg

Noile glisiere cu rulmenti cu bile de
400mm sunt de o calitate mai buna decat

la modelele standard. Aceasta permite
cresterea sarcinii utile cu 10%, in timp ce
sertarul continua sa alunece fara sincope

si practic fara zgomot. Glisierele sunt
concepute astfel incat sertarele pot �

inlaturate usor, printr-o simpla apasare pe
butoanele de deblocare din plastic

Mecanismul de inchidere al sertarelor
asigura deschiderea nedorita a acestora

Acoperirea speciala anti-derapaj protejeaza
sertarul contra eventualelor stricaciuni,

oprind sculele sa alunece in timpul
deschiderii si inchiderii sertarului

Roti rezistente cu diametrul de 125mm cu
o frana de siguranta permit mobilitatea

si stabilitatea, chiar daca ruleaza complet
incarcate peste un cablu.

SUPORT PENTRU HARTIE
Suportul pentru hartie, disponibil in doua
versiuni, asigura ca hartia sa � e totdeauna
la indemana (920ES4A, 619445)

SEPARATOARE
Sertarele caruciorului EuroPLUS pot � impartite
la dorinta in parti de dimensiuni diferite
instaland partitii ( 920 ES3, 617823)

PERETE DE AGATARE SCULE
Caruciorul EuroPLUS poate � echipat cu un
perete din tabla perforata, suport pentru
scule si alte accesorii (920.1, 619711)

MODULE PENTRU SCULE
Modulele SOS din spuma poliuretanica permit
aranjarea si protectia sculelor
SOS = Siguranta
Organizare
Supraveghere

Accesorii


