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Pojízdný pracovní stůl s 5 zásuvkami, oboustranně výsuvné, 20×16G, Počet
zásuvek: 5

Údaje o objednávce

Artikové číslo 914582 5

GTIN 4045197892317

Třída artiklu 9GT

Popis

Provedení:
Stabilní plášť pojízdného pracovního stolu z ocelového plechu obsahuje 2 integrované odkládací
police. Boční stěna je děrovaná pro uchycení příslušenství. Vnitřní strana zásuvky hladká,
přesto vhodná pro rozdělení zásuvky. Odemykání zásuvek pomocí centrálního uvolňovacího
mechanismu integrovaného v madlu. Zásuvka s centrálním zamykáním pomocí cylindrického
zámku. S pojízdnými kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2
pevná kolečka) 25 mm silná bambusová pracovní deska vhodná pro montáž svěráku.
Osazení:
Výška čela zásuvky: 75; 75; 125; 125; 200 mm
Rozsah dodávky:
Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.
Lakování:
Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou šedou RAL 7016.
Upozornění:
Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 200,
rovněž krajové příčka č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel.
200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
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dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel.125 a č. 951741 – 951821
vel. 200.
Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
Výška: 900 mm
Šířka: 1000 mm
Hloubka: 525 mm
Užitná šířka zásuvek: 500 mm
Užitná hloubka zásuvek: 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G: 20

Technický popis

Hloubka 525 mm

Užitná hloubka zásuvek 400 mm

Užitná šířka zásuvek 500 mm

Počet zásuvek 5

Hmotnost 63,4 kg

Šířka 1000 mm

Výška 900 mm

Užitná šířka zásuvky v G 20

Užitná hloubka zásuvek v G 16

Užitná plocha zásuvek v G 20×16

Podle konfigurátoru ano

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 75 %

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm

Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka

Atribut názvu produktu 20×16G

Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Příslušenství
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Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 75 mm

951510 75

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 125 mm

951510 125

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl
Typ G

915567 G
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