
Πληροφορίες προϊόντος

98 99 15

Εργαλειοθήκη "BIG Twin Move RED"
Ηλεκτρολόγου

● Ανθεκτική κατασκευή από ABS, σε κόκκινο χρώμα. Εξοπλισμένη με
μια σειρά εργαλείων KNIPEX για εργασίες υπό/κοντά σε τάση, DIN
EN/IEC 60900

● Τηλεσκοπική λαβή στη βάση και δύο εξωτερικές ρόδες ομαλής κύλισης
● Παραμένει ανοικτή χωρίς στήριγμα στην επιλεγμένη θέση χάρη

στους μεντεσέδες που είναι τοποθετημένοι και στις δύο πλευρές,
ρυθμιζόμενη κλίση

● Μπορεί να ανοίξει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές. Το κάτω
μέρος και το καπάκι μπορούν να ανοίξουν ανεξάρτητα μεταξύ τους

● Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: 30 kg
● Όγκος: 38 λίτρα

● Χώρος τοποθέτησης αυτοκόλλητης ετικέτας με τα στοιχεία του
ιδιοκτήτη

● Περιμετρικό πλαίσιο προστασίας από αλουμίνιο, σταθερό κεντρικό
πλατώ, και οι δύο πλευρές διαθέτουν πολλές επιλογές τοποθέτησης
εργαλείων σε ελαστικούς ιμάντες και 12 μικρές τσέπες

● μεταλλικοί μεντεσέδες
● Κλειδαριά συνδυασμού τριών ψηφίων για ασφαλές κλείδωμα της

εργαλειοθήκης
● Δύο μηχανισμοί κλειδώματος κλίσης για στερέωση του καλύμματος και

της βάσης
● Αφαιρούμενη θήκη εγγράφων και αφαιρούμενο πλατώ εργαλείων από

διπλό φύλλο PP ανθεκτικό στη βρωμιά, 13 τσέπες για τοποθέτηση
εργαλείων

● Πλατώ βάσης ύψους 58 mm που μπορεί να στερεωθεί με μπουτόν και
μπορεί να χωριστεί σε τμήματα. Κάλυμμα με 6 μεγάλες θέσεις

● Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β): 520 x 435 x 290, εσωτερικές
διαστάσεις (Π x Υ x Β): 490 x 370 x 110/100 mm

● IEC 60900, DIN EN 60900
● Με συνολικά 95 επιλογές τοποθέτησης εργαλείων

προγράμματος
Κωδικός 98 99 15
EAN 4003773084341
Βάρος 15.095 g
Διαστάσεις 432 x 317 mm
REACH  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτερικές διαστάσεις (εσωτερικό) φάρδος 520 mm (490 mm)
Εξωτερικές διαστάσεις (εσωτερικό) ύψος 435 mm (370 mm)
Εξωτερικές διαστάσεις (εσωτερικό) βάθος 290 mm (110 mm) / (100 mm)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων
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