K 424 XC Mobil Box
Nowa skrzynia K 424 XC łączy w sobie legendarną jakość
skrzyń ZARGES z nową mobilnością.

Opis produktu
Mocna, mobilna skrzynia aluminiowa o jakości
ZARGES, długiej trwałości, niezawodny towarzysz.
Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym rolkom
50 mm i uchwytowi wyciąganemu (nr. kat.
41810-41814) lub drugiemu sprężynowemu uchwytowi
zapadkowemu po stronie czołowej (nr. kat. 41815).
Spokojny bieg dzięki rolkom specjalnym ø 50 mm z
poliuretanu i poliamidu.
Zamknięcia ZARGES Comfort o bardzo długiej
trwałości, wyposażone w zatrzaski.
Wysoka obciążalność do 50 kg ciężaru całkowitego
przy małym ciężarze własnym.
Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych
dostępny za dopłatą.
Dostępny opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub
Offroad Set 220 mm (do skrzyń od 60 litrów
pojemności) zapewniający lepszą przejezdność w
terenie.
Bezpieczne sztaplowanie dzięki narożnikom do
sztaplowania z udarowego tworzywa sztucznego i
zintegrowanym elementom do sztaplowania w ramie
nośnej. Nadaje się do sztaplowania także ze
skrzyniami ZARGES typoszereg K 470 i Europo.
Rowki na całym obwodzie i na narożnikach
dodatkowo zwiększają stabilność kształtu.
Wszechstronne dzięki bogatemu asortymentowi
nadającego się do adaptacji wyposażenia
wewnętrznego.
Zabezpieczenie przed zapyleniem i bryzgami wody
przez piankowe uszczelnienie pokrywy na całym
obwodzie.

do produktu

Wskazówki i funkcje specjalne
Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od
wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości
specjalne na zapytanie.

Cechy produktu
Kolor narożników do sztaplowania: czarny
Materiał: Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania: Tworzywa
sztuczne
Narożniki do sztaplowania: tak
Uchwyty: Sprężynowe uchwyty zapadkowe
Uszczelka: Piankowa uszczelka pokrywy
Zamknięcia: Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki: tak
Średnica rolki: 50 mm
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Warianty produktu
Numer
zamówieni
a

Masa

Narożne
rowki

Objętość

Rowki na całym
obwodzie

Uchwyt pociągany

Wymiar wewnętrzny D x S
xW

Wymiar zewnętrzny D x S x W

41810

6.3
kg

nie

28 l

nie

3-częściowe

516 mm × 350 mm × 159
mm

ca. 550 mm × ca. 400 mm × ca.
233 mm

41811

7.3 kg

tak

60 l

tak

3-częściowe

550 mm × 350 mm × 310
mm

600 mm × 400 mm × 385 mm

41812

9 kg

tak

99 l

tak

2-częściowy

750 mm × 350 mm × 380
mm

800 mm × 400 mm × 455 mm

41813

9.5
kg

tak

105 l

tak

2-częściowy

750 mm × 450 mm × 310
mm

800 mm × 500 mm × 385 mm

41814

12 kg

tak

195 l

tak

2-częściowy

750 mm × 635 mm × 410
mm

800 mm × 685 mm × 485 mm

41815

9.5
kg

tak

120 l

tak

2. Sprężynowy uchwyt
zapadkowy

910 mm × 350 mm × 380
mm

960 mm × 400 mm × 455 mm
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