K 424 XC mobil låda
K 424 XC förenar den legendariska kvaliteten hos
ZARGES lådor med behändig mobilitet.

Produktbeskrivning
Robust, mobil aluminiumlåda i ZARGES-kvalitet, hög
livslängd, pålitlig medföljare.
Optimal mobilitet tack vare integrerade 50 mm-hjul
och utdragbart handtag (beställningsnr. 41810-41814)
resp. ett andra fjäderbelastat handtag på framsidan
(beställningsnr. 41815).
Mycket tyst och jämn gång tack vare specialhjul, ø 50
mm, av polyuretan och polyamid.
ZARGES Comfortlås med extremt lång livslängd,
utrustade med säkerhetslås.
Hög belastningsbarhet på upp till 50 kg totalvikt och
låg egenvikt.
UN-godkännande för transport av farligt gods möjligt
mot pristillägg.
Valbar hjulsats, 125 mm, eller offroadsats, 220 mm
(för lådor från 60 liters volym), för förhöjd
användningsförmåga i terräng.
Säker staplingsbarhet tack vare stapelhörn av tålig
plast och integrerade stapelelement i stödramen.
Kan även staplas med ZARGES serie K 470 och
Eurobox.
Förstärkta kanter och hörn runt om för extra
formstabilitet.
Mångsidig tack vare ett omfattande sortiment med
anpassningsbar innerutrustning.
Damm- och stänkvattenskydd tack vare runtgående
locktätning av skum.

till produkten

Tips och specialfunktioner
Inre/Fritt passagemått ca 30mm mindre än innermåttet
(längd och bredd). Specialstorlekar på begäran.

Produktfunktioner
Förslutningar: Comfortförslutningar
Handtag: Fjäderbelastade handtag
Hjuldiameter: 50 mm
Inbyggda hjul: ja
Material: Aluminium
Stapelhörn: ja
Stapelhörnens färg: svart
Stapelhörnens material: Plast
Tätning: Locktätning av skum

Produktvarianter
Ordernum
mer

Förstärkta
hörn

Innermått L x B x H

Kantförstärkningar runt
om

Utdragbart handtag

Vikt

Volym

Yttermått L x B x H

41810

nej

516 mm × 350 mm × 159

nej

3-delad

6.3

28 l

ca. 550 mm × ca. 400 mm × ca. 233
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Ordernum
mer

Förstärkta
hörn

41811

ja

41812

Innermått L x B x H

Kantförstärkningar runt
om

Utdragbart handtag

550 mm × 350 mm × 310
mm

ja

3-delad

7.3
kg

60 l

600 mm × 400 mm × 385 mm

ja

750 mm × 350 mm × 380
mm

ja

2-delad

9 kg

99 l

800 mm × 400 mm × 455 mm

41813

ja

750 mm × 450 mm × 310
mm

ja

2-delad

9.5
kg

105 l

800 mm × 500 mm × 385 mm

41814

ja

750 mm × 635 mm × 410
mm

ja

2-delad

12 kg

195 l

800 mm × 685 mm × 485 mm

41815

ja

910 mm × 350 mm × 380
mm

ja

2. Fjäderbelastat
handtag

9.5
kg

120 l

960 mm × 400 mm × 455 mm

mm

Vikt
kg
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