
Technický list

TextFlow 12

Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 2 tabulemi na nástroje a zámky TSA

Údaje o objednávce

Artikové číslo 692500

GTIN 4006793799714

Třída artiklu 63X

Popis

Provedení:
X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu..
Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale
chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování
pro aretaci víka kufru a kluzáky.
1 miska na dně s krycí deskou, bez rozdělení, výška 58 mm.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 25 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm, 1 nástrojová
tabule s 10 zásuvnými přihrádkami, 1 krycí deska s 15 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací
přihrádkou 400 mm a 1 přihrádka na dokumenty se 2 přihrádkami na vizitky a 2 poutky na psací
potřeby.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny
a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za
účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.
Upozornění:
Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.
Vlastnost kufru: Schopen letecké přepravy
Vnitřní rozměr délka: 460 mm
Vnitřní rozměr šířka: 190 mm
Vnitřní rozměr výška: 310 mm
Objem: 27 l
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Hmotnost: 4,6 kg

Technický popis

Vnitřní rozměr šířka 190 mm

Vnitřní rozměr výška 310 mm

Hmotnost 4,6 kg

Objem 27 l

Vnitřní rozměr délka 460 mm

Materiál X-ABS

Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky

Zatížitelnost kufru 30 kg

Vlastnost kufru Schopen letecké přepravy

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Příslušenství

Ochranná rohož 692800

Příčná příčka pro misky na dno 692170

Podélná příčka pro misky na dno 692150

Vkládací miska se střední příčkou, 6 malými příčkami a
víkem

692770

Sada příslušenství číselný zámek 692755
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