Boks ZARGES
Bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie transportowe kompaktowa konstrukcja.

Opis produktu
Skrzynia uniwersalna z aluminium.
Pokrywa z zawiasą taśmową ze stali szlachetnej,
dwoma pasami i uszczelką na całym obwodzie,
montowaną za pomocą pianki.
Pokrywa samotrzymająca.
Pokrywa formowana wgłębnie bez narożników do
sztaplowania.
Wysoka stabilność dzięki ramie pokrywy, profilom
krawędziowym i dennym z całkowicie zgrzewanych
profili aluminiowych.
Styki profili całkowicie zgrzewane.
Narożne rowki zapewniają dodatkowa stabilność
kształtu.
Zamknięcia klapowe z zatrzaskami. Dodatkowe
zabezpieczenie plombami lub kłódką (maks. grubość
pałąka 6 mm).
Uchwyty zapadkowe o wysokiej obciążalności na
powierzchniach czołowych.
Uchwyt walizki z przodu w modelach 40860 i 40861.

do produktu

Wskazówki i funkcje specjalne
Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od
wymiaru wewnętrznego.
Boks Mini XS - specjalny w formacie bagażu ręcznego!
(patrz nr 1)

Cechy produktu
Materiał: Aluminium
Narożniki do sztaplowania: nie
Rowki na całym obwodzie: nie
Uszczelka: Piankowa uszczelka pokrywy
Zintegrowane rolki: nie

Warianty produktu
Numer
zamówieni
a

Masa

Narożne
rowki

Objętość

Oznaczenie

Uchwyty

Wymiar wewnętrzny D x S x
W

Wymiar zewnętrzny D x S x W

40860

3.1 kg

nie

24 l

Boks Mini XS

Uchwyt zapadkowy

450 mm × 290 mm × 180 mm

ca. 500 mm × ca. 340 mm × ca. 200
mm

40861

4 kg

tak

42 l

Boks Mini

Uchwyt zapadkowy

550 mm × 350 mm × 220 mm

ca. 600 mm × ca. 400 mm × ca. 240
mm

40877

4.5
kg

tak

60 l

Boks Mini
Plus

Sprężynowe uchwyty
zapadkowe

550 mm × 350 mm × 310 mm

ca. 600 mm × ca. 400 mm × ca. 330
mm

40862

5.5 kg

tak

81 l

Boks Midi

Sprężynowe uchwyty
zapadkowe

750 mm × 350 mm × 310 mm

ca. 800 mm × ca. 400 mm × ca. 330
mm

40863

6.9
kg

tak

135 l

Boks Maxi

Sprężynowe uchwyty
zapadkowe

850 mm × 450 mm × 350
mm

ca. 900 mm × ca. 500 mm × ca. 370
mm
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