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SKRZYNIA PELI STORM IM2875 57.1 x
53.6 x 28.9 cm
Cena brutto

1 781,04 zł

Cena netto

1 448,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-10 dni

Producent

PELI

Opis produktu
Wykonana z żywicy HPX skrzynia PELI STORM IM2875 jest lekka, a jednocześnie wodoszczelna i odporna na pył oraz
zgniecenie.
Zaprojektowana by zmaksymalizować odporność na zgniecenie i uderzenia (wzmocnione, zaokrąglone krawędzie,
ożebrowania przy zawiasach). Dla łatwego transportowania wyposażona została w kółka oraz teleskopową rączkę, co
czyni ją wygodną w podróży oraz ułatwia przewóz ciężkiego sprzętu.
Opcjonalna pianka pozwala do zabezpieczenie cennego sprzętu przed uderzeniami i drganiami.
Komfort użytkowania skrzyni IM2875 zapewnia osiem zabezpieczonych przed przypadkowym otwarciem zatrzaski
press & pull, których konstrukcja pozwala na otwieranie skrzyni bez użycia siły oraz trzy wygodne wyściełane gumą
uchwyty.
Dodatkowe zabezpieczenie dla cennego sprzętu stanowi możliwość zamknięcia skrzyni na kłódkę.
Skrzynia posiada zaworek rozszczelniający.
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 57.2 x 53.6 x 29 cm
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 63.2 x 60.2 x 33.3 cm
DOSTĘPNE KOLORY: czarny, zielony
WERSJE WYPEŁNIENIA: pusta, z pianką p'n'p, z przegródkami
DOSTEPNE AKCESORIA: pianka, przegródki, ramka panelu, ramka panelu do wieczka, organizer
CERTYFIKATY: MIL-STD-810F, ATA 300, FED-STD-101C
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 57.2 x 53.6 x 29 cm
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 63.2 x 60.2 x 33.3 cm
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY: 5,1 cm
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU: 23,9cm
WAGA (Z PIANKĄ P’N’P): 11,2 kg
WAGA (PUSTA): 9,1 kg
MAX. PŁYWALNOŚĆ: 88,1 kg
TEMPERATUROWY ZAKRES PRACY: -29°C - 60°C
MATERIAŁY:
SKRZYNIA: Żywica HPX ®
ZAWIASY: stal nierdzewna
ZATRZASKI: Valox PBT
USZCZELKA: EPDM
GĄBKA (OPCJA): poliuretan
ZAWÓR: ABS, membrana z goretexu, Polyester/Polycarbonate blend
PROSIMY NIE ŁACZYĆ W JEDNYM ZAMÓWIENIU PRODUKTÓW OD INNYCH PRODUCENTÓW
W przypadku zapotrzebowania na części składowe, itd. – wszystko to możemy sprowadzić dla Państwa.
Prosimy pytać hurt@chemhurt.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
rodzaj PELI: skrzynia z gąbką/ czarna , skrzynia bez gąbki / czarna , gąbka do tego modelu , przegródki , skrzynia bez gąbki,
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zielona , ramka panelu do wieczka , ramka panelu , organizer

PELI
FIRMA PELI - produkuje profesjonalne rozwiązania do transportu produktów delikatnych, wrażliwych na wstrząsy
Są to: Skrzynie i kontenery transportowe z tworzywa sztucznego firmy PELI
oraz :Oświetlenie firmy PELI do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem dla służb ratowniczych, wojska, policji, itd

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

