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Dulap de scule 304 buc.

FIA DE PRODUS

Descrierea produsului
Dulap practic și spaţios pentru atelierul de lucru cu 7 sertare, inclusiv accesorii și inserții pentru unelte, pentru 
un total de 304 scule. Construcția robustă și solidă garantează o utilizare de lungă durată în condiții de atelier, în 
timp ce 4 roți, inclusiv 2 roți pivotante, asigură mobilitatea, astfel încât dulapul va fi întotdeauna la locul potrivit. 
Este perfect pentru atelierele de reparații auto, precum și în garajul oricărui pasionat de bricolaj.

Caracteristici
 . 7 sertare extensibile: 6 sertare cu înălț. de 60 mm, 1 sertar cu înălț. 140 mm;
 . sarcina maximă a sertarelor: 30 kg;
 . posibilitatea de deschidere completă a sertarelor facilitează accesul la scule;
 . ghidajele marca GTV Versalite+ cu funcția de autoînchidere previn trântirea și garantează închiderea sigură  

a sertarelor;
 . ghidajele cu rulmenți cu bile asigură o durată de viață lungă chiar și în condiții de sarcini mari;
 . construcție stabilă, realizată în întregime din profile de 1,0 mm grosime;
 . greutatea cu accesorii (fără inserții pentru scule) este de 65 kg;
 . accesorii suplimentare: raft lateral cu suport pentru prosoape de hârtie, coș de gunoi, raft pentru cutii de 

metal, cârlige duble și simple pentru agățarea uneltelor și accesoriilor;
 . roți din cauciuc, durabile, dimensiune 5x1,25” cu rulmenți cu bile;
 . două roți pivotante, dintre care una cu frână, permit manevrarea dulapului și împiedică deplasarea acestuia;
 . blocarea dulapului cu o cheie, 2 chei incluse, protejează uneltele împotriva furtului și împotriva deschiderii 

sertarelor în timpul transportului;
 . blatul din placaj poate fi folosit ca suprafață de lucru;
 . fabricate în Polonia.

Conținutul inserțiilor: 
HT7G120, HT7G124, HT7G132, HT7G133, HT7G134, HT7G148, HT7G149, HT7G150, HT7G151.
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