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Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz

PLASTOVÉ A KOŽENÉ KUFRY NA NÁŘADÍ

KUFR NA NÁŘADÍ S KOLEČKY GIGANT COMPACT
 
Kompaktní verze z řady GIGANT. Jako malý, šikovný vozík je kufr vybaven 3 platy na nářadí, z nichž jedno 
má pohodlný lamelový systém a jedno systém s kapsami. Kufr na nářadí s kolečky GIGANT COMPACT je 
vybaven všemi výhodami řady GIGANT (viz podrobnosti k obj. č. CIMCO 17 0094). To, co jej odlišuje, je 
jeho nízká hmotnost a kompaktní rozměry.

KUFR NA NÁŘADÍ S KOLEČKY GIGANT PRO
 
Robustní kufr na nářadí pro náročné každodenní použití, vodotěsný a prachotěsný podle IP67, vzduchotěsný, 
nárazuvzdorný a tlakuvzdorný, šrouby v oblasti pantů odolné vůči kyselinám. Pryžové těsnění skořepiny kufru 
chrání obsah kufru před vnějšími vlivy.

• 2 přepínací zámky po stranách a 2 v přední části s novým dvoustupňovým mechanismem pro snadnější 
otevírání. 

• 3 mimořádně široké a robustní rukojeti zajišťují optimální pohodlí při přenášení. Rukojeť vozíku lze 
zaaretovat v dolní i horní poloze pro snadné přejíždění.

• Je vybaven 2 platy na nářadí, ve víku pouzdra a ve spodní části; spodní plato na nářadí ve spodní skořepině 
leží na podpěrách, druhé plato na nářadí je upevněno na čtyřech kovových úhelnících ve vzdálenosti 
50 mm od spodní.

KUFR NA NÁŘADÍ GIGANT-S

• Prachotěsný a vodotěsný kufr na nářadí podle IP 67.

• Stohovatelné, odolné proti rozbití a rázům.

• Odolává kyselinám a teplotám -33 °C / +90 °C.

• Vybaven přihrádkou na dokumenty, ergonomickou dvoudílnou rukojetí a zaklapávacími zámky pro případný 
visací zámek.

• Ručně ovládaný ventil pro vyrovnávání tlaku.

• O-kroužek kolem víka chrání obsah.

KUFR NA NÁŘADÍ S KOLEČKY GIGANT, ČERVENÝ
 
Tento kufr je technicky shodný s obj. č. CIMCO 17 0094, ale není vybaven lamelový systém. Byl vyroben 
v červené barvě pro použití v sektoru VDE nebo e-mobility. 

Prázdný kufr 6 970 g 550/350/225 mm 520/285/120/60/180 mm 1 17 0098

Prázdný kufr 14 500 g 630/475/293 mm 538/405/180/60/240 mm 1 17 0094

Prázdný kufr 6 500 g 478/412/214 mm 445/345/130/60/190 mm 1 17 0092

Prázdný kufr 14 500 g 630/475/293 mm 538/405/180/60/240 mm 1 17 0096

Provedení Hmotnost Vnější rozměry Š/H/V Vnitřní rozměry Š/H/V1/V2/V Bal. Obj. č. CIMCO

NOVINKA!




