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PLASTOVÉ A KOŽENÉ KUFRY NA NÁŘADÍ

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

KUFR NA NÁŘADÍ BOMBER

Dvoustěnný pevný kufr vyrobený z rázuvzdorného polyetylenového plastu. Mimořádně odolný, téměř 
nezničitelný. Odolává vysokým i nízkým teplotám a mnoha chemikáliím. Se 2 platy na nářadí, přihrádkou na 
dokumenty, nastavitelnými odděleními ve spodní části kufru.

• 2 uzamykatelné kolébkové zámky integrované do povrchu kufru.

• Pianový závěs místo pantů.

• Rukojeť s měkkou pryžovou vložkou.

• Zploštělé hrany jako ochrana kufru.

• Dvojité vyfukované skořepiny kufru (bez hliníkového rámu / velmi robustní provedení).

• Odnímatelná plata na nářadí, zajištěné otočným kloubem.

• Stabilní přepážky pro variabilní rozdělení spodní části.

KOŽENÝ KUFR NA NÁŘADÍ 

Se spodní částí z pozinkovaného, nýtovaného plechu; přední a zadní stěna, základna, víko a boční panely 
dodatečně zesílené; pevná rukojeť, 2 uzamykatelné zámky, boční zámky, podlahové kluzáky, boční poutka pro 
ramenní popruhy, vnitřní strany s četnými kapsami na nářadí a nastavitelnými poutky, všechny vnější okraje 
navíc zesílené hliníkovými úhelníky, odnímatelná přepážka a přední kapsa na dokumenty.

• Dvojité prošití.

• Hliníkové okraje pro stabilizaci kufru.

KUFR NA NÁŘADÍ BOMBER MEGA-WHEEL

Dvoustěnné skořepiny kufru z nárazuvzdorného a nerozbitného polyetylenu, zvláště odolného vůči teplotám 
a chemikáliím, 80 mm hluboká spodní skořepina s přepážkami pro volné rozdělení vnitřku podle individuálních 
požadavků, 2 odnímatelná plata s inovativními, patentovanými kapsami FLEXIPOUCH pro vložení nástroje 
a malé součástky, prostorný dvoudílný prostor pro dokumenty, stabilní držáky víka na obou stranách jsou 
vyrobeny z kovu, 2 velká kolečka s kuličkovými ložisky (ø 98 mm!) pro větší stabilitu a robustnost, 4 pryžové 
podlahové kluzáky a odpovídající vybrání na víku kufru umožňují kufry stohovat na sebe. Teleskopická rukojeť 
je nenápadně integrována do spodní skořepiny kufru a při běžném transportu kufru nepřekáží. Rukojeť lze 
prodloužit na ergonomicky pohodlných 115 cm. Pevná rukojeť pro bezpečné uchopení, 2 robustní klíčem 
uzamykatelné zámky.

• Stabilní nohy pro bezpečné postavení.

• Rukojeť s měkkou pryžovou vložkou.

• Mimořádně velká kolečka.

• Pogumované kapsy na nářadí.

• Přihrádka na dokumenty s dalšími kapsami.

• Stabilní teleskopická rukojeť integrovaná ve skořepině kufru.

Prázdný kufr 5 500 g 475/402/211 mm 422/327/100/85/185 mm 1 17 0076

Prázdný kufr 5 300 g 500/375/245 mm 475/340/85/80/165 mm 1 17 6028

Prázdný kufr 8 000 g 548/448/247 mm 453/345/110/75/185 mm 1 17 0074




