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Lennundusala tööriistakäru koos tööri...
K 7649 See tööriistakäru on

loodud koostöös lennunduse ja

kosmosetööstuse inseneride ja

mehaanikutega. Tööriistakäru

sisaldab 233 tööriista, mis on

spetsiaalselt välja valitud nii

propeller- kui ka reaktiivlennukite,

samuti helikopterite hoolduseks ja remondiks. Erilist tähelepanu on

pööratud kõrgeima kvaliteediga täieliku tööriistavaliku

pakkumisele, prioriteediks kasutuslihtsus ja töökeskkonna

ühtlustamine.

Magnetanum, nelinurkne

 

K 195 Magnetanum väikestele

detailidele, poltidele ja mutritele.
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Magnetanum, ümar

 

K 192 Magnetanum väikestele

detailidele, poltidele ja mutritele.

Paberrulli hoidik
K 10368 Stabiilne paberihoidik

on mõeldud kinnitamiseks

tööriistakärudele. Kruvitakse

tugevalt käru mutrite külge.

Pealiskapiga tööriistakäru, kitsas
K 11308 Tööriistakärul ja pealiskapil on kokku 10

sahtlit, millest igaühes on ruumi 3

standardsuuruses tööriistakomplektile. Sahtlid on

täielikult väljatõmmatavad, tugevate 46 mm

kuullaagritel juhikutega. Kahel sügavamal sahtlil

on topeltsiinid. Kõigil sahtlitel on sisselükatud

asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi

teisaldada, ilma et sahtlid avaneksid. Pealiskapis

on ruumi aerosoolidele ja muudele mahukatele esemetele. Nii kärul

kui ka pe...

Pealiskapiga tööriistakäru, lai
K 11306 Kärul ja pealiskapil on kokku 10

sahtlit, millest igaühes on ruumi 5

standardsuuruses tööriistakomplektile. Sahtlid

on täielikult väljatõmmatavad, tugevate 46 mm

kuullaagritel juhikutega. Kahel sügavamal

sahtlil on topeltsiinid. Kõigil sahtlitel on

sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis

võimaldab kappi teisaldada, ilma et sahtlid

avaneksid. Pealiskapis on ruumi aerosoolidele ja muudele

mahukatele esemetele. Nii kärul kui ka pealiskapil...

Pealiskapp, 3 sahtlit, hall
K 10365 Pealiskapp, tugeva

kahekordse seinaga

teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on

täielikult väljatõmmatavad tugevate,

46 mm kuullaagritel juhikutega.

Tööriistade raskuse mõjul kapi

ümbermineku võimaluse vältimiseks

võib korraga avada ainult ühe sahtli.

Kõik sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on

sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi

teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Komplekti kuuluvad tugev

kummimatt tööpin...

Pealiskapp, 3 sahtlit, roheline
K 10363 Pealiskapp, tugeva kahekordse

seinaga teraskonstruktsiooniga. Sahtlid

on täielikult väljatõmmatavad tugevate,

46 mm kuullaagritel juhikutega.

Tööriistade raskuse mõjul kapi

ümbermineku võimaluse vältimiseks

võib korraga avada ainult ühe sahtli.

Kõik sahtlid on

kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud

asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada ilma, et

sahtlid avaneksid. Komplekti kuuluvad tugev kummimatt tööpin...
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Pealiskapp, 8 sahtlit, hall
K 10366 Pealiskapp, tugeva

kahekordse seinaga

teraskonstruktsiooniga. Sahtlid

on täielikult väljatõmmatavad

tugevate, 46 mm kuullaagritel

juhikutega. Tööriistade raskuse

mõjul kapi ümbermineku

võimaluse vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik

sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on

sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi

teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Tugev kummimatt tööpinnale

ja õhemad mati...

Pealiskapp, 8 sahtlit, roheline
K 10362 Pealiskapp, tugeva

kahekordse seinaga

teraskonstruktsiooniga. Sahtlid

on täielikult väljatõmmatavad

tugevate, 46 mm kuullaagritel

juhikutega. Tööriistade raskuse

mõjul kapi ümbermineku

võimaluse vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik

sahtlid on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on

sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi

teisaldada ilma, et sahtlid avaneksid. Tugev kummimatt tööpinnale

ja õhemad ma...

Riiul tööriistakärudele
K 10369 Kõrgete servadega riiul.

Suurepärane hoiupaik erinevatele

pihustipurkidele jne. Kruvitakse

tugevalt käru mutrite külge.

Riiulkäru, 3 riiultasapinnaga
K 6480 Kolme riiultasapinnaga ja

kõrgete külgseintega tugev käru.

Suured, laagritel kummirattad,

kaks ratast on varustatud

piduritega. Riiuli maksimaalne

koormus: 50 kg.

Töölaud tööriistakärudele
K 10367 Kokkupandav töölaud

on mõeldud tööriistakärudele

kinnitamiseks. Maksimaalne

koormus: 10 kg.

Tööriistakäru, 5 sahtlit, hall
K 10766 Tool trolley in sturdy

double-wall steel construction.

The drawers pull out fully and

have sturdy, 46 mm ball bearing

runners. To avoid the risk of the

trolley tipping forward under the

weight of the tools, only one

drawer can be opened at a time. All drawers are locked with a

central locking system. All drawers also have transport locking

when closed, ensuring that the trolley can be moved without the

drawers sliding out. Large, caster wheel...
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Tööriistakäru, 5 sahtlit, roheline
K 10358 Tool trolley in sturdy double-wall steel

construction. The drawers pull out fully and have

sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the

risk of the trolley tipping forward under the

weight of the tools, only one drawer can be

opened at a time. All drawers are locked with a

central locking system. All drawers also have

transport locking when closed, ensuring that the

trolley can be moved without the drawers sliding out. Large, caster

wheel...

Tööriistakäru, 7 sahtliga, heleroheline
K 10772 Tugeva

konstruktsiooniga tööriistakäru,

mille igas nurgas on

amortisaator. Täielikult

väljatõmmatavad sahtlid,

vastupidava kuullaagritel

raamiga. Kõik sahtlid on

ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi

transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi

liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on

pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava

kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...

Tööriistakäru, 7 sahtliga, kollane
K 10773 Tugeva

konstruktsiooniga tööriistakäru,

mille igas nurgas on

amortisaator. Täielikult

väljatõmmatavad sahtlid,

vastupidava kuullaagritel

raamiga. Kõik sahtlid on

ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi

transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi

liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on

pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava

kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...

Tööriistakäru, 7 sahtliga, oranž
K 10776 Tugeva

konstruktsiooniga tööriistakäru,

mille igas nurgas on

amortisaator. Täielikult

väljatõmmatavad sahtlid,

vastupidava kuullaagritel

raamiga. Kõik sahtlid on

ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi

transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi

liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on

pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava

kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...

Tööriistakäru, 7 sahtliga, violettpun...
K 10774 Tugeva

konstruktsiooniga tööriistakäru,

mille igas nurgas on

amortisaator. Täielikult

väljatõmmatavad sahtlid,

vastupidava kuullaagritel

raamiga. Kõik sahtlid on

ühendatud kesklukustusega ja varustatud suletud asendi

transpordilukuga, mis takistab sahtlite väljalibisemist kapi

liigutamise ajal. Suured kuullaagritel rattad (PP-st), millest kahel on

pidur; rataste mõõtmed 125x50 mm. Tööpind kaetud vastupidava

kummimatiga; kõik sahtlipõhjad kaetu...

Tööriistakäru, 7 sahtlit, hall
K 10360 Tool trolley in robust double-wall steel

construction. The drawers pull out fully and have

sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the

risk of the trolley tipping forward under the

weight of the tools, only one drawer can be

opened at a time. All drawers are locked with a

central locking system. All drawers also have

transport locking when closed, ensuring that the

cabinet can be moved without the drawers sliding out. Large, ball

bearing ...
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Tööriistakäru, 7 sahtlit, roheline
K 10359 Tool trolley in sturdy double-wall steel

construction. The drawers pull out fully and have

sturdy, 46 mm ball bearing runners. To avoid the

risk of the trolley tipping forward under the

weight of the tools, only one drawer can be

opened at a time. All drawers are locked with a

central locking system. All drawers also have

transport locking when closed, ensuring that the

trolley can be moved without the drawers sliding out. Large, caster

wheels...
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