Přepravní bedna K 470 Plus
- bedny s víkem - 40500
K 470 Plus společnosti ZARGES sleduje inovativní
koncept balení: dvoudílný transportní systém,
skládající se z horní a dolní části. Tento jedinečný
systém umožňuje kombinovat prvky různé výšky, čímž
umožňuje bezpočet možností kombinací.

Základní popis
Odnímatelná horní část a víko vybavené
celoobvodovým těsněním.
Víko s nerezovými panty a celoobvodovým těsněním.
2 základní rozměry (550 x 350 mm a 750 x 550 mm)
standardně k dispozici, zvláštní rozměry možné, na
vyžádání.
Lze stohovat na bedny řady K 470.
Dle výšky obvodové a rohové prolisy, které zvyšují
stabilitu i pevnost.
Univerzální stohovatelná hliníková bedna.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z
hliníkového odlitku.
Spoje profilů plně vařeny.
Sklopné uzávěry. Jištění zástrčkovým zámkem, pečetí,
pojistnou pružinou proti náhodnému otevření nebo
visacím zámkem (max. tloušťka 6 mm).
Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní
rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na
vyžádání.
Komfortní rukojeti ZARGES pro ergonomickou
manipulaci a zatížení do 50 kg.
Komfortní uzávěr ZARGES pro ergonomické ovládání
a extrémně dlouhou životnost.

k produktu

Rady a speciální funkce
Spodní díl.
Lze použít jen ve spojení s horním dílem.

Vlastnosti produktu
Barva stohovacích rohů: přírodní hliník
Hmotnost: 2.6 kg
Kontinuální lemy: ne
Madla: Pružinová sklopná madla
Material: Hliník
Materiál stohovacích rohů: Hliník
Objem: 29 l
Označení: Spodní díl
Rohové lemy: ne
Stohovací rohy: ano
Těsnění: Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry: Komfortní uzávěry
Vnitřní rozměr D x Š x V: 550 mm × 350 mm × 150 mm
Vnější rozměr D x Š x V: ca. 600 mm × ca. 400 mm × ca.
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180 mm
Zabudovaná kolečka: ne

Příslušenství a náhradní díly
obraz

Číslo objednávky

název

Typ

40735

Předřezaná pěnová výplň

Doplněk

40832

Sada zámků

Doplněk

40833

Sada zámků

Doplněk

40834

Pojistná pružina proti
samovolnému otevření

Doplněk

46989

Visací zámek

Doplněk

46789

Visací zámek TSA

Doplněk
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