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Oﬀshore Box AL 640
Oﬀshore Box AL 640
KOMPROMISSZUMMENTES TELJESÍTMÉNY IPARI
KÖRNYEZETBEN.
Univerzális alumínium box széleskörű alkalmazási
lehetőségekkel, a tengeri szállítástól kezdve a gyártásig,
csomagolásig, raktározásig, valamint szárazföldi
szállításra, rendszerezésre és védelemre. Akár
szárazföldön vagy tengeren, ezek a dobozok tartós
teljesítményt nyújtanak, mivel extrém körülmények
közötti oﬀshore alkalmazások gyakorlati tapasztalatain
alapuló tervezéssel és kivitelezéssel készültek. Szilárd
kivitelükkel megbízható és egyúttal gazdaságos
csomagolási megoldást nyújtanak.
33 sztenderd méretben + egyedi méretekben
ajánlatkérésre.

Ez a sorozat ipari alkalmazásokra készült aluminium
dobozokból áll, mindenkinek, akinek tartós és egyben
gazdaságos dobozra van szüksége.
Az AL 640 sorozat 33 dobozból áll, 13-tól 874 literes
térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg
igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
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Magas minőségű, nagy teherbírású ötvözött
alumínium lemezből készült doboz. Minden
doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és
tartósságra tervezve.
33 sztenderd méret, sorozaton belül
rakatolható, kiegészítőkkel logisztikai, mint
csomagolási, tárolási és szállítási feladatokra.
Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval és műanyagozott
fogórésszel.
Békazár alu/rozsdamentes acél elemekből.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat
(6mm kengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve.
Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium
profilból. Mérettől függően a fenék és a tető
pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.
2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű
szegecsekkel a kiszakadás ellen.
95-100° tető nyílásszög.
IP 54 sztenderd kivitel.
Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos
öntéssel.
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák
mérettől függően.
Rozsdamentes acél zongorapántok a
doboz köpenylemezéhez és a tető tömör
keretbordájához szegecselve a doboz teljes
hosszában.
Nagy teherbírású hegesztett illesztések.
A köpenylemez nagy teherbírású,
ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású
illesztéssel.
Tömör szilikon tömítő profil, 8x7mm, a köpeny
felső keretprofiljában, speciális kialakítással a
kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési
tartomány az alacsony és a magas
hőmérsékletek esetén is.
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Oﬀshore Box AL 640
A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Oﬀshore Box AL 640
AZ ÖN ELŐNYE: SZILÁRD KIVITEL ÉS A GAZDASÁGOSSÁG EGYENSÚLYA
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk. Megoldásokat, melyek
minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Fogantyúk
Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,viszszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.

Sarokelemek
Alumínium öntvény
sarokelemek nyomásos
öntéssel.

Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből,
40mm széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.

Szegecsek
Minden szegecskötés
fröccsenő víz
ellen tömített
vakszegecsekkel.

Merevítő bordák
Körbefutó merevítő
bordák + sarokbordák
mérettől függően.

Rozsdamentes acél
zongorapántok
A doboz
köpenylemezéhez
és a tető tömör
keretbordájához
szegecselve a doboz
teljes hosszában.

Alumínium profil merevítő bordák
Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. Mérettől függően a fenék és a
tető pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
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Oﬀshore Box AL 640

Hevederek
2 tető heveder, 20mm
széles, a végek szegve a
kifoszlás elkerülésére.
Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.

Szilikon tömítőprofil
Tömör szilikon tömítő
profil, 8x7mm, a köpeny
felső keretprofiljában,
speciális kialakítással a
kicsúszás ellen. Széles
hőmérséklettűrési
tartomány az alacsony és
a magas hőmérsékletek
esetén is.
Nagy teherbírású hegesztett illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI
Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.
Belső osztó-panelek
Állítható, alumíniumból készült osztó-panelek a dobozokhoz, melyek elválasztó
falakból és támasztékokból
állnak. A doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne
szállított vagy tárolt tartalomhoz alakítható.
Dokumentum tartó
A/4 v. A/5
Igény esetén alumínium
dokumentum tartók a fedél
belsejébe, amelyek lehetővé
teszik a tartalomhoz tartozó
dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb.
elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.

Hengerzár - zár szettek
A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
egyező kulcs szetten belül, egyező kulcs az összes zárhoz.
Polifoam betétek
Speciális belső betétek.
Nyitott cellás PU-habból
készített betétek, alakformára
és méretre vágva. Gyors
és egyszerű megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis
sorozatok esetén is.

Opcionális extrák

KÜLÖNLEGES IGÉNYEKRE
Extrák a tervezett felhasználás követelményeinek való megfeleléshez.
RAL 6031 F9
Szükségessé válhat, hogy a dobozt a felhasználási célnak megfelelő színre kell festeni.
Porszórásos festés minden RAL színben vagy egyedi színben, mint RAL 6031 F9 NATO zöld.
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Oﬀshore Box AL 640
Méretválaszték Oﬀshore Box AL 640
TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg
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TÍPUS

Cikkszám

Belméret mm
(HxSzxM)

Külméret mm
(HxSzxM)

Űrtartalom

Súly

AL 640

10210075

500x170x150

530x200x170

13

3,6

AL 640

10210076

785x170x150

815x200x170

20

5,0

AL 640

10210077

1270x220x230

1300x250x250

64

8,4

AL 640

10210078

750x550x780

780x580x800

322

11,8

AL 640

10210079

550x350x150

580x380x170

29

4,9

AL 640

10210080

370x350x310

400x380x330

40

4,5

AL 640

10210081

1150x450x380

1180x480x410

197

11,2

AL 640

10210082

1950x300x155

1980x330x175

91

12,2

AL 640

10210083

350x250x310

380x280x330

27

3,8

AL 640

10210084

550x350x310

580x380x330

60

5,7

AL 640

10210085

550x350x220

580x380x240

42

5,2

AL 640

10210086

550x350x380

580x380x400

73

6,0

AL 640

10210087

750x350x310

780x380x330

81

7,0

AL 640

10210088

750x550x380

780x580x400

157

9,0

AL 640

10210089

750x550x580

780x580x600

239

10,4

AL 640

10210090

850x450x350

880x480x370

134

8,7

AL 640

10210091

1150x750x480

1180x780x500

414

15,2

AL 640

10210092

600x400x485

630x430x505

116

7,3

AL 640

10210093

550x550x220

580x580x240

67

6,5

AL 640

10210094

550x550x380

580x580x400

115

7,4

AL 640

10210095

550x550x580

580x580x600

175

8,6

AL 640

10210096

1470x270x280

1500x300x300

111

10,4

AL 640

10210097

1150x750x310

1180x780x330

267

13,5

AL 640

10210098

1150x750x680

1180x780x700

587

17,3

AL 640

10210099

1550x550x480

1580x580x500

409

16,5

AL 640

10210100

1670x770x680

1700x800x700

874

23,1

AL 640

10210101

360x260x165

390x290x185

15

3,5

AL 640

10210102

1000x350x310

1030x380x330

109

8,6

AL 640

10210103

1000x350x550

1030x380x570

193

10,3

AL 640

10210104

1700x300x310

1730x330x330

158

12,5

AL 640

10210105

390x350x310

420x380x330

42

4,6

AL 640

10210106

370x370x380

400x400x400

52

4,9

AL 640

10210107

1950x300x300

1980x330x320

176

13,9
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Alap Box DL 540
Alap Box DL 540
ALAPÉRTÉK, MELY BIZTONSÁGOSAN TELJESÍT A
LEGKÜLÖNBÖZŐBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:
•

Ipari és általános használatra készült, széleskörű
felhasználási lehetőségekkel, mint pl.: gyártás,
csomagolás, tárolás & szállítás, rendszerezés vagy
megóvás. Szilárd szállító- és tároló dobozok, kiváló
biztonsággal és gazdaságos használatra, minden
szükséges jellemzővel a legkülönbözőbb feladatok
teljesítésére.
9 sztenderd méretben + egyedi méretekben
ajánlatkérésre.

Alumínium dobozok ipari alkalmazásokra
vagy mindenkinek, akinek biztonságos és
gazdaságos dobozra van szüksége.
A DL 540 sorozat 9 méretből áll. 29 – 425 literes
térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg
igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Minőségi, tartós alumínium doboz. Minden méret
1.0 mm-es aluminium lemezből, szilárdságra és
tartósságra tervezve.
9 sztenderd méret, sorozaton belül rakatolható,
kiegészítőkkel logisztikai, mint csomagolási, tárolási
és szállítási feladatokra.
Alumínium profil biztonsági fogantyúk
műanyagozott fogórésszel.
Sarokelemek nylon/poliészter anyagból, -40/+180
C° hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton
belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis
helyigényű tároláshoz.
Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből,
40mm széles. Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és
lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve.
Korrózióálló zsanérok zsanérvédelemmel ellátva.
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől
függően.
Nagy teherbírású hegesztett illesztések. A
köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
Gumi tömítő profil a köpeny felső bordájában víz és
por elleni védelemhez.
Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített
vakszegecsekkel.
A 163 és 415 literes dobozok feneke és teteje
pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű
szegecsekkel a kiszakadás ellen.
95-100° tető nyílásszög.
Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni
védelemhez.
IP 54 sztenderd kivitel.
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Alap Box DL 540
A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Alap Box DL 540
AZ ÖN ELŐNYE: KIVÁLÓ BIZTONSÁG ÉS GAZDASÁGOS HASZNÁLAT
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.
Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Fogantyúk
Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval
és műanyagozott
fogórésszel.

Sarokelemek
Sarokelemek nylon/
poliészter anyagból,
-40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a
dobozok sorozaton belüli
rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis
helyigényű tároláshoz.

Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből,
40mm széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.

Védőfólia
Eltávolítható védőfólia a
tetőn a karcolások elleni
védelemhez.

Merevítő bordák
Körbefutó merevítő
bordák + sarokbordák
mérettől függően.

Zsanérok
Korrózióálló zsanérok
zsanérvédelemmel
ellátva.

Alumínium profil merevítő bordák
Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. A 163 és 415 literes dobozok
feneke és teteje pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.

6
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Alap Box DL 540

Szegecsek
Minden szegecskötés
fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.

Hevederek
2 tető heveder, 20mm
széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére.
Túlméretezett fejű
szegecsekkel a
kiszakadás ellen.

Tömítőprofil
Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz
és por elleni védelemhez.

Nagy teherbírású hegesztett illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI
Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.
Belső osztó-panelek
Állítható, alumíniumból
készült osztó-panelek a 47,
90 és 91 literes dobozokhoz,
melyek elválasztó falakból
és támasztékokból állnak. A doboz belseje gyorsan és
egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz
alakítható.

Polifoam betétek
Speciális belső betétek.
Nyitott cellás PU-habból
készített betétek,
alakformára és méretre
vágva. Gyors és egyszerű
megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis sorozatok
esetén is.

7

Hengerzár - zár szettek
A békazárak kialakítása
lehetővé teszi hengerzárak
utólagos felszerelését
a doboz lezárásához az
értékes/bizalmas tartalom
megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.
Dokumentum tartó
A/4 v. A/5
Igény esetén alumínium
dokumentum tartók a fedél
belsejébe, amelyek lehetővé
teszik a tartalomhoz tartozó
dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb.
elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.
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Alap Box DL 540
Méretválaszték Alap Box DL 540

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg

8

TÍPUS

Cikkszám

Belméret mm
(HxSzxM)

Külméret mm
(HxSzxM)

Űrtartalom

Súly

DL 540

10210035

400x300x245

432x335x277

29L

3,3

DL 540

10210036

550x350x245

582x385x275

47L

4,6

DL 540

10210037

550x350x380

582x385x410

73L

5,3

DL 540

10210038

750x350x350

782x385x380

92L

6,2

DL 540

10210039

870x460x350

902x495x380

140L

8,7

DL 540

10210040

750x550x380

782x585x410

157L

9,0

DL 540

10210041

1150x350x380

1182x385x410

153L

10,5

DL 540

10210042

750x550x590

782x585x620

243L

10,7

DL 540

10210043

1160x755x485

1192x790x515

425L

17,5
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Katonai Box NA 740
Katonai Box NA 740
VALÓDII ÉRTÉK, AMELY EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
IS TARTÓSAN TELJESÍT.
Minden földrajzi szélességen a sarkkörökig vagy
azokon túl, akár szárazföldön vagy tengeren, ezek a
dobozok tartós teljesítményt nyújtanak, mivel extrém
körülmények közötti katonai alkalmazások gyakorlati
tapasztalatain alapuló tervezéssel és kivitelezéssel
készültek. A kiegészítő megerősítéseknek és a nagy
igénybevételt bíró alkatrészeknek köszönhetően hó-,
sivatag- és tengerálló csomagolást biztosít, mobil
műveletekre szánva.
19 sztenderd méretben + egyedi méretekben
ajánlatkérésre.

A védelmi ipar számára készült aluminium doboz
sorozat,
vagy bármilyen igényre, amely tartós, nagy szilárdsági
dobozt követel.

Az NA 740-es sorozat 19 modellből áll, 27-től
673 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike
sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is
elkészítjük.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
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Magas minőségű, nagy teherbírású ötvözött
alamínium lemezből készült doboz. Minden
doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és
tartósságra tervezve.
Nagy teherbírású, rozsdamentes acél
biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó
rugóval és műanyagozott fogórésszel.
1,5mm-es alátét lemez belül a fogantyúk
rögzítésénél a teherbírás növeléséhez.
Békazár alu/rozsdamentes acél elemekből.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat
(6mm kengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve. A zár 4-, a fül 3 tömörszegeccsel
rögzítve.
Minden doboz feneke pótlólagos alumínium
bordákkal merevítve.
Minden szegecselt kötés tömör szegecsekkel
kivitelezve.
2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű
szegecsekkel a kiaszakadás ellen.
115-120° tető nyitási szög, a véletlenszerű
lecsapódás elkerüléséhez.
Vízzáró PU műgyanta szigetelés belül minden
illesztésnél és szegecsnél.
IP 54 sztenderd kivitel, IP 65 verzió pótlólagos
szigetelő profillal a tetőben opció, ahol extra
védelemre van szükség.
Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos
öntéssel.
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák
mérettől függően.
Rozsdamentes acél zongorapánt a doboz teljes
hosszában. A doboz köpenylemezéhez és a tető
tömör keretbordájához szegecselve.
Nagy teherbírású hegesztett illesztések.
A köpenylemez nagy teherbírású,
ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású
illesztéssel.
Tömör szilikon tömítőprofil, 8x7mm, a köpeny
felső keretprofiljában, speciális kialakítással
a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési
tartomány az alacsony és a magas
hőmérsékletek esetén is.
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Katonai Box NA 740
A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Katonai Box NA 740
AZ ÖN ELŐNYE: VALÓDII ÉRTÉK, AMELY TARTÓSAN TELJESÍT
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.
Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Sarokelemek
Alumínium öntvény
sarokelemek nyomásos
öntéssel.

Fogantyúk
Nagy teherbírású,
rozsdamentes acél
biztonsá-gi rugós
fogantyúk, visszacsapó
rugóval és műanyagozott
fogórésszel.

Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel
átmérőig) felszereléséhez felkészítve. A zár 4 tömörszegeccsel, a
fül 3 tömörszegeccsel rögzítve.

Minden szegecs tömör
szegecs
Minden szegecselt kötés
tömör szegecsekkel
kivitelezve.

Nagy teherbírású hegesztett illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
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Merevítő bordák
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák
mérettől függően.

Rozsdamentes acél zongorapántok
A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör
keretbordájához szegecselve a doboz teljes
hosszában.

Alumínium profil merevítő
bordák Pótlólagos merevítő
bordák stabil alumínium profilból. Minden doboz
feneke pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
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Katonai Box NA 740

Alátét lemez
1,5mm-es alátét lemez
belül a fogantyúk
rögzítésénél a teherbírás
növeléséhez.

Hevederek
2 tető heveder, 20mm
széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére.
Túlméretezett fejű
szegecsekkel a
kiszakadás ellen.

Szilikon tömítőprofil
Tömör szilikon tömítőprofil, 8x7mm, a köpeny felső
keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen.
Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a
magas hőmérsékletek esetén is.

PU-szigetelés
Vízzáró PU műgyanta
szigetelés belül minden
illesztésnél és szegecsnél.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI
Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.
Belső osztó-panelek
Állítható, alumíniumból
készült osztó-panelek
a dobozokhoz, melyek
elválasztó falakból és
támasztékokból állnak. A
doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne szállított
vagy tárolt tartalomhoz alakítható.

Polifoam betétek
Speciális belső betétek.
Nyitott cellás PUhabból készített
betétek, alakformára és
méretre vágva. Gyors és egyszerű megoldás egyedi
tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.
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Hengerzár - zár szettek
A békazárak kialakítása
lehetővé teszi hengerzárak
utólagos felszerelését
a doboz lezárásához az
értékes/bizalmas tartalom
megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.
Dokumentum tartó A/4 v.
A/5
Igény esetén alumínium
dokumentum tartók a fedél
belsejébe, amelyek lehetővé
teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl.
csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5ös formátumban.
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Katonai Box NA 740
Opcionális extrák

KÜLÖNLEGES IGÉNYEKRE
Extrák a tervezett műveletek követelményeinek való megfeleléshez.
RAL 6031 F9
Szükségessé válhat, hogy a
dobozt a
felhasználási célnak
megfelelő színre kell festeni.
Porszórásos festés minden RAL színben vagy
egyedi színben, mint RAL 6031 F9 NATO zöld.

Pótlólagos szigetelőprofil a
tetőben
Pótlólagos szigetelőprofil a
tetőben,
a megnövelt, IP 65
védelemhez.

Méretválaszték Katonai Box NA 740
TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg
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Típus

Cikkszám

Belméret
mm (HxSZxM)

Külméret
mm (HxSZxM)

Űrtartalom

Súly

NA 740

10210006

350x250x310

380x280x330

27

3,9

NA 740

10210007

550x350x150

580x380x170

29

5,0

NA 740

10210008

550x350x220

580x380x240

42

5.3

NA 740

10210009

550x350x310

580x380x330

60

5,8

NA 740

10210026

1150x350x150

1180x380x170

60

8,4

NA 740

10210010

550x350x380

580x380x400

73

6,1

NA 740

10210014

750x350x310

780x380x330

81

7,1

NA 740

10210013

670x370x430

700x400x450

107

7,3

NA 740

10210003

550x550x380

580x580x400

115

7,5

NA 740

10210027

1350x400x220

1380x430x240

119

10,7

NA 740

10210025

2000x350x220

2030x380x240

154

14,1

NA 740

10210015

750x550x380

780x580x400

157

9,1

NA 740

10210017

950x450x380

980x480x400

162

9,8

NA 740

10210024

1180x440x350

1210x470x370

182

11,1

NA 740

10210005

1160x450x400

1190x480x420

209

11,5

NA 740

10210002

730x540x550

760x570x570

217

10,0

NA 740

10210001

750x550x580

780x580x600

239

10,5

NA 740

10210018

1150x750x480

1180x780x500

414

15,4

NA 740

10210004

1150x750x780

1180x780x800

673

18,4
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Mobil:
+36 30 288 6238
Telefon/Fax:
+36 76 427 128
E-mail:
info@alu-logic.eu
H - 6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

