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BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Pojízdné pracovní stoly STOREMASTER®

Robustní. Mobilní. Bezpečné. Pojízdné pracovní stoly STORAGEMASTER nesou váhu na vícero 
způsobů. Nejsou pouze otypované na půl tuny, ale jsou to užitečná centra na pracovišti poskytující 
praktické pracovní plochy a utříděný ukládací prostor všude, kde je ho třeba na práci. 

• Zámkový systém WATCHMAN® IV s 3bodovou západkou a se zapuštěným pouzdrem zámku pro 
dokonalou ochranu před vypáčením. Jednoduchá montáž zámku znamená, že neexistují žádné 
prostoje kvůli výměně zámků.

• Robustní ocelová konstrukce s plně svařovanými spoji obloukovým svářením.
• Vsazené pianové panty po celé délce odolávají vypáčení. 
• Povrchová úprava práškovou barvou zaručuje odolnost, a to i proti povětrnostním vlivům.
POZOR:

Brzdy koleček nejsou vhodné pro zabezpečení beden během transportu. Zajistěte je jiným způsobem. 
Nepoužívejte kolečka na hrubém nebo nerovném povrchu. Netahejte bedny opatřené kolečky.

• Zahrnuje: 
– (3) Zásuvky, model 471-3.
– (4) Zásuvky, model 472-3.
– (1) Zásuvky, model 476-3.
– (1) Police, model 477-3.
– (1) Sada 150 mm koleček.
• Nosnost: 345 kg.

Pracovní stůl, model 49
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BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Pracovní stůl, model 47

Pracovní stůl, model 62
Máte nějaký problém? Tento velikán vám ho 
vyřeší svou schopností uložit více než 2,5 tun 
čehokoli, co do něj budete chtít naložit. Jeho 
velká pracovní plocha, 1,2 m2, a nižší pracovní 
výška usnadňují splnění tohoto úkolu.

• Systém WATCHMAN® IV s jedním zámkem.
• Troje dvířka vpředu a troje vzadu pro nejlepší 

přístup.
• Těleso z oceli 2,66 mm, kompletně svařené.
• Ocelová pracovní deska a spodní panel o síle 

4,5 mm.
• Standardní kapacita zásuvek je 45 kg, 

kapacita zásuvek pro velké zatížení je 90 kg.

• Základní jednotka bez zásuvek.
• Tento model můžete použít pro navržení 

vašeho vlastního pojízdného pracovního stolu. 
• Obsahuje: (1) sadu 150 mm koleček.
• Nosnost: 510 kg.

Navrhněte si svou vlastní soupravu
Pojízdné pracovní stoly snadno umožňují zvládat různé situace na pracovišti pomocí poliček 
a standardních zásuvek anebo v kombinaci obou.

• Začněte s modelem 47.
• V prostoru dveří kabinetu je patnáct zářezů 

pro připevnění zásuvek.
• Pokud součet zářezů nepřesáhne 15, 

můžete dát dohromady jakoukoli kombinaci 
standardních zásuvek.

• Všechny zásuvky se dodávají s připevněnými 
kluznými prvky.

• Nosnost každé zásuvky je 45 kg.

• 25 mm hluboká zásuvka.
• Model: 477-3 (88727). 
• 555 mm D x 445 mm Š x 

25 mm V.
• Požadovaný zářez: 1.

• 25 mm hluboká zásuvka.
• Model: 471-3 (88712).
• 560 mm D x 410 mm Š x 

25 mm V.
• Požadovaný zářez: 1.

• 65 mm hluboká zásuvka.
• Model: 472-3 (88717).
• 560 mm D x 410 mm Š x 

65 mm V.
• Požadovaný počet zářezů: 

2.

• 115 mm hluboká zásuvka.
• Model: 474-3 (88722).
• 560 mm D x 410 mm Š x 

115 mm V.
• Požadovaný počet zářezů: 3.

• 155 mm hluboká zásuvka.
• Model: 476-3 (74746).
• 560 mm D x 410 mm Š x 

155 mm V.
• Požadovaný počet zářezů: 4.

Katalogové 
č.

Č. 
modelu

Rozměry (mm) Nosnost Hmotnost 
(kg)Délka Hloubka Výška 1 kg

28281 47 1175 635 953 510 104

28301 49 1175 635 953 453 160

28381 62 1575 813 864 1542 271

• Zahrnuje: 
 – (2) Model 471-3, Std. 
 – (1) Zásuvka pro velké zatížení, model 486-3.
 – (1) Zásuvka pro velké zatížení, model 490-3.
 – (1) Sada 150 mm koleček.
• Nosnost: 1.540 kg


