
Wózek warsztatowy Facom Roll - czerwony

Wózek z 6 szufladami:

3 szuflady o wysokości 60 mm

2 szuflady o wysokości 130 mm

1 szuflada o wysokości: 200 mm

Szuflady mogą być wyposażone we wszystkie moduły termoformowane lub piankowe z asortymentu

Facom 

Modular System (możliwość ułożenia 15 modułów w szufladach 60 i 130 mm oraz możliwość

układania 

modułów również w szufladach 200 mm)

Maksymalne obciążenie szuflad: 20/25/30 kg

Blat roboczy: duży blat roboczy z polipropylenu zbrojonego włóknem (wytrzymałość na

obciążenie statyczny 700 kg)

Odporność na uderzenia i na działanie produktów ropopochodnych; specjalne miejsce na 3

wkrętaki
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Bezpieczeństwo: uchylna fasada szuflad z polipropylenu z zaczepami zabezpieczającymi; brak

ryzyka otwarcia podczas przemieszczania; zamek centralny (umieszczony z boku) na klucz,

dostarczany z 2 kluczami, w tym 1 przegubowym

Zwrotność: 4 kółka o średnicy 125 mm, 2 skrętne, w tym jedno z hamulcem i 2 stałe; wózek

dostarczany z już zamontowanymi kółkami

Akcesoria: w zestawie uchwyt na pojemniki (możliwość zamocowania po stronie prawej lub lewej);

ściankiboczne wózka perforowane z możliwością zaczepiania akcesoriów serii JETXL; opcjonalne

przegródki metalowe (JET2.15 dla szuflad 60 mm i JET2.16 dla szuflad 130 mm)

Wymiary całkowite z kółkami i blatem roboczym (dł. x gł. x wys.): 748 x 515 x 970 mm

Wymiary użytkowe szuflad (dł. x gł. x wys.): 569 x 421 x 60/130/200 mm
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