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Εξοπλισμός αποθήκευσης RIDGID® KNAACK®

•  Πλήρης γκάμα χαλύβδινων αποθηκευτικών κατασκευών βαρέος τύπου πολλαπλών χρήσεων.

•  Κορυφαία παγκοσμίως συστήματα στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα.

•  Ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις για μέγιστη ανθεκτικότητα.

•  Βαφή πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.

•  Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN IV με μανδάλωση 3 σημείων για μέγιστη προστασία.

Ασφαλής αποθήκευση στο εργοτάξιο Αρ. 
μοντέλων

Χωρητικότητα 
(m3) Σελίδα

MONSTER BOX™ 3 0,88 - 1,47 13.4

Ψηλές κασέλες STORAGEMASTER® 4 1,00 - 1,63 13.6

Χαμηλές κασέλες JOBMASTER® 7 0,14 - 0,71 13.8

Ερμάρια JOBMASTER® 4 1,34 - 1,72 13.10

Τροχήλατοι πάγκοι εργασίας 3 453 - 1542* 13.12

Ψηλό ερμάριο 1 3,42 13.14

Κλασική κασέλα 1 0,88 13.15

Εξαρτήματα – – 13.16

Συρταρωτός αναρτήρας σκάλας 1 – 13.17
*Δυνατότητα φορτίου σε kg.
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Οι αποθηκευτικές λύσεις εργοταξίου της RIDGID® χαρακτηρίζονται από την ισχυρότερη δεοντολογία εργασίας – και την εξυπνότερη. Όχι μόνο κάθε κασέλα και ερμάριο αναγκάζει τους επίδοξους κλέφτες 
να το ξανασκεφτούν σοβαρά, αλλά και οι αποθηκευτικές λύσεις εργοταξίου της RIDGID παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση, καλύτερη οργάνωση, δυνατότητα εύκολης μετακίνησης και πολυχρηστικότητα.

Χαμηλές κασέλες 

JOBMASTER®

Διαθέσιμες σε πολλά μοντέλα, αυτές οι κασέλες είναι 
το βασικότερο σύστημα αποθήκευσης με χρήση στις 
επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι ευέλικτες και φορητές, ιδίως 
με τους βοηθητικούς τροχίσκους, και χωρούν οτιδήποτε, από 
εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία έως συμπιεστές.
Βλ. σελίδες 13.8 - 13.9

Ψηλές κασέλες 
STORAGEMASTER®

Οι ψηλές κασέλες STORAGEMASTER είναι τα πλέον ανθεκτικά 
συστήματα αποθήκευσης στο εργοτάξιο. Είναι ιδανικές για κάθε 
επαγγελματική χρήση, όπως μηχανικές, υδραυλικές, ψυκτικές, 
ηλεκτρικές, σκληρές και ξυλουργικές εργασίες. Διαθέτουν 
υποδοχές για τροχίσκους και περιλαμβάνουν ράφια πλήρους 
πλάτους για την οργάνωση μικρών έως μεγάλων εργαλείων και 
προμηθειών. Το μοντέλο 91 διαθέτει ανακλινόμενη ράμπα για τη 
φόρτωση μεγάλων και βαριών αντικειμένων.
Βλ. σελίδες 13.6 - 13.7

MONSTER BOX™

Αυτές οι κασέλες παρέχουν μέγιστη ασφάλεια, φέρουσα 
ικανότητα και οργάνωση. Μπορούν επίσης να μεταφερθούν 
εύκολα στον ψηλότερο όροφο με το αποκλειστικό μας σύστημα 
ανύψωσης γερανού τεσσάρων σημείων.
Βλ. σελίδες 13.4 - 13.5
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Ερμάρια JOBMASTER®

Τα ερμάρια JOBMASTER είναι εξαιρετικά ασφαλή και 
διαμορφώσιμα για οποιαδήποτε ανάγκη. Λειτουργούν ως 
ξεχωριστό σημείο αποθήκευσης εργαλείων και παρέχουν 
οργάνωση με "πρόσβαση με μια ματιά".
Βλ. σελίδες 13.10 - 13.11

Τροχήλατοι πάγκοι 
STORAGEMASTER®

Αυτοί οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας αποτελούν ασφαλή 
συστήματα αποθήκευσης με ρόδες. Η οροφή βαρέος τύπου 
χρησιμοποιείται άριστα ως επιφάνεια εργασίας και για τη 
στερέωση βιδολόγου σωλήνων ή μέγγενης.
Βλ. σελίδες 13.12 - 13.13

Ψηλά ερμάρια RIDGID®

Τα ψηλά ερμάρια λειτουργούν ως γραφεία στο εργοτάξιο. 
Χρησιμοποιούνται για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων, 
προμηθειών, εγγράφων και άλλων.
Βλ. σελίδες 13.14 - 13.15

Ασφάλεια RIDGID; 
Είναι "κλειδωμένη".
Όλα τα συστήματα αποθήκευσης RIDGID, με εξαίρεση τη σειρά MONSTER BOX, 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το σύστημα ασφάλισης ABUS 41/50 ή με σύστημα 
αντίστοιχων διαστάσεων. 

•  Το σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV, με το λουκέτο προφυλαγμένο σε 
εσοχή, αποτρέπει την παραβίαση με κόφτη μπετόβεργας.

•  Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την 
αντικατάσταση κλειδαριάς.

•  Σύστημα ασφάλισης τριών σημείων μανδάλωσης με μάνδαλο βαρέος τύπου, 
για απόλυτη ασφάλεια.

Λουκέτο με επίστρωση πλαστικού ABUS 41/50 (Κατ. Αρ. 73626)

D E F
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RIDGID® 
MONSTER BOX®

Εξοπλισμός 
αποθήκευσης

Γιατί ένα MONSTER BOX θεωρείται 'τέρας' χωρητικότητας;

Αποκλειστικό βαρέος τύπου ατσάλινο σωληνοειδές πλαίσιο, 
το πρώτο στον κλάδο, παρέχει δομική ακαμψία και ισχύ και 
περιβάλλει το καπάκι για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το τεσσάρων σημείων σύστημα ανύψωσης με γερανό 
διευκολύνει την ισομερή ανάρτηση για ασφαλέστερη ανύψωση 
σε σχέση με τα συστήματα δύο σημείων και μπάρας και 
παρέχει δυνατότητα ανύψωσης φορτίου μικτού βάρους 1.100 
κιλών.

Αποκλειστικό μη γραμμικό σύστημα ασφάλισης τριών σημείων 
με εν εσοχή λαβή που χρησιμοποιείται για το κάλυμμα 
κλειδαριάς, ενώ τα άλλα δύο σημεία μανδάλωσης λειτουργούν 
ως μάνδαλα.

Η ροδέλα ηλεκτρικής διέλευσης Power Pass™ παρέχει εύκολη 
πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας με προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες για τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η 
κασέλα είναι κλειστή.

Οι μεντεσέδες βαρέος τύπου είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, και 
ιδίως στο άνοιγμα με λοστό.

Η ενσωματωμένη κλειδαριά σε εσοχή διαθέτει προστασία 
διάτρησης και είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες γεγονός 
που την καθιστά ουσιαστικά 'άτρωτη' στη διάτρηση και το 
άνοιγμα με λοστό.1

1. Η RIDGID ενθαρρύνει τους πελάτες της να δηλώσουν τους κωδικούς προϊόντος και κλειδιού, για κλειδιά αντικατάστασης. Τα κλειδιά 
δεν μπορούν να αντιγραφούν και πρέπει να πωλούνται μόνο στον εγγεγραμμένο κάτοχο. Οι κασέλες μπορούν να παραγγελθούν με ίδιο 
κλειδί.
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PianoBox μοντέλο 1000

•  Τα προστατευτικά των αμορτισέρ αερίου προστατεύουν τα 
αμορτισέρ από ζημιά λόγω μετατόπισης φορτίου.

•  Δύο ράφια για καλύτερη αποθήκευση και οργάνωση.

•  Εσωτερικό πλέγμα αποθήκευσης για την ανάρτηση 
εξοπλισμού ασφαλείας και άλλων αντικειμένων.

•  Δύο εν εσοχή λαβές για ασφαλές κλείσιμο, ακόμη και όταν 
φοράτε γάντια.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 1010

•  Σχεδιασμός βαθέος καλύμματος για αντοχή και ασφάλεια.

•  Υποστήριγμα μονού καλύμματος βαρέος τύπου για εύκολο 
κλείσιμο.

Ερμάριο μοντέλο 1020

•  Το επάνω ράφι είναι στα 267 mm από το επάνω μέρος του 
χείλους του ερμαρίου και το δεύτερο ράφι βρίσκεται στα 
190 mm από το κάτω μέρος του επάνω ραφιού. Το κάτω 
ράφι είναι ρυθμιζόμενο για την εύκολη αποθήκευση των 
ογκωδών αντικειμένων.

•  Το χαμηλό κέντρο βάρους παρέχει σταθερότητα.

•  Ανοικτός σχεδιασμός, χωρίς κεντρική κολόνα, για μέγιστο 
χώρο αποθήκευσης και προσβασιμότητα.

•  Στεγανές πόρτες για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις 
καιρικές συνθήκες.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 Ύψος 2 m3

30293 1000 1680 762 1380 2048 1,36 184
30298 1010 1680 762 910 1502 0,88 130
30308 1020 1680 762 1380 – 1,47 182
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Εξοπλισμός αποθήκευσης, ψηλή κασέλα STORAGEMASTER®

Τίποτα δεν λειτουργεί σκληρότερα ή εξυπνότερα από τις ψηλές κασέλες STORAGEMASTER όταν πρόκειται για την ασφαλή 
αποθήκευση στο εργοτάξιο, την ανθεκτικότητα και την ευκολία χρήσης. Λάβετε υπόψη σας αυτά τα χαρακτηριστικά όταν χρειαστείτε 
ένα εξαιρετικά στιβαρό pianobox.

•  Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και θέση λουκέτου σε εσοχή για απόλυτη προστασία από 
προσπάθειες ανοίγματος με λοστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση 
κλειδαριάς.

•  Ροδέλα ηλεκτρικής διέλευσης Power Pass™ για εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας με προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες.

•  Ενισχυμένη προστασία εσοχής λουκέτου για απαράμιλλη αντοχή.

•  Οι μεντεσέδες βαρέος τύπου είναι πονταρισμένοι και συγκολλημένοι για να αντέχουν οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης με 
λοστό.

•  Εν εσοχή λαβές για ασφαλές κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.

•  Φινίρισμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.

•  Διπλά αμορτισέρ αερίου για εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι.

•  Τα προστατευμένα αμορτισέρ αερίου αποτρέπουν τυχόν ζημιά από τη μετατόπιση φορτίων.

•  Χαλύβδινοι τάκοι 2,66 mm με έτοιμες υποδοχές για προαιρετικές ρόδες για μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης  
(βλ. σελίδα 13.16).

•  Ατσάλινη κατασκευή 1,52 mm βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.
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Οι προαιρετικές πόρτες ραφιών σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Οι 
πόρτες που κλειδώνουν παρέχουν ασφάλεια, ενώ επιτρέπουν στη χαμηλή κασέλα να παραμείνει ανοικτή 
στη διάρκεια της ημέρας εργασίας.

Διαθέτει μια ενσωματωμένη, ατσάλινη ράμπα 12-gauge για 
την εύκολη φόρτωση των μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 89

Προαιρετικές πόρτες ραφιών

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 79

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 91 Χαμηλή κασέλα μοντέλο 69

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, η χαμηλή κασέλα μοντέλο 69 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 Ύψος 2 m3

28111 69 1524 762 956 1692 1,00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1,08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1,35 153
28151 91 1829 762 1260 1997 1,63 186

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου Τοποθέτηση

74756 479 79
74766 489 89
74776 491 91
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Εξοπλισμός αποθήκευσης, χαμηλή κασέλα JOBMASTER®

Ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Οι χαμηλές κασέλες JOBMASTER® είναι αποθηκευτικές λύσεις εργαλείων που είναι τόσο εύκολες στη 
χρήση όσο και ανθεκτικές.

Είναι αρκετά συμπαγείς ώστε το προσωπικό να μπορεί να τις σηκώσει και να τις μετακινήσει στο εργοτάξιο ή σε όχημα εργασίας με 
ελάχιστη προσπάθεια. Ωστόσο, οι χαμηλές κασέλες JOBMASTER περιλαμβάνουν όλα τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας με τις ψηλές 
κασέλες STORAGEMASTER®.

•  Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή για απόλυτη προστασία 
από προσπάθειες ανοίγματος με λοστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση 
κλειδαριάς.

•  Ροδέλα ηλεκτρικής διέλευσης Power Pass™ για εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας με προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες.

•  Ενισχυμένη προστασία εσοχής λουκέτου για απαράμιλλη αντοχή.

•  Οι μεντεσέδες βαρέος τύπου είναι πονταρισμένοι και συγκολλημένοι για να αντέχουν οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης με λοστό.

•  Εν εσοχή λαβές για ασφαλές κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.

•  Εμαγιέ φινίρισμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.

•  Χαλύβδινοι τάκοι 2,66 mm με έτοιμες υποδοχές για προαιρετικές ρόδες για μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης  
(βλ. σελίδα 13.16).

•  Ατσάλινη κατασκευή 1,52 mm βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.
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Χαμηλή κασέλα μοντέλο 4830 
Ύψος κλειστή: 890 mm

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 2472 
Ύψος κλειστή: 735 mm

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 4824 
Ύψος κλειστή: 735 mm

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 42 
Ύψος κλειστή: 610 mm

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 60 
Ύψος κλειστή: 735 mm

•  Δεν διαθέτει μανδάλωση 3 σημείων ή Power Pass™.

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 36 
Ύψος κλειστή: 560 mm

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 Ύψος 2 m3

28001 32 815 485 480 889 0,14 38
28011 36 915 485 498 965 0,20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0,25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0,45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0,71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0,69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0,57 86

Χαμηλή κασέλα μοντέλο 32 
Ύψος κλειστή: 480 mm

•  Δεν διαθέτει μανδάλωση 3 σημείων ή Power Pass™.
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Εξοπλισμός αποθήκευσης, ερμάριο JOBMASTER®

Ανεξάρτητα πόσο μεγάλη είναι η εργασία, τα ευρύχωρα ερμάρια JOBMASTER μπορούν να αντεπεξέλθουν. Παρέχουν αποθήκευση 
σε ράφια μικρών, μεγάλων και ενδιάμεσων εργαλείων, εξοπλισμού και άλλων υλικών εντοπιζομένων με μια ματιά και με εύκολη 
πρόσβαση. Τα προαιρετικά αξεσουάρ όπως ρόδες και πόρτες ραφιών δημιουργούν ειδικά διαμορφωμένες λύσεις που είναι 
λειτουργικές σε ακόμη πιο σκληρές συνθήκες. 

•  Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή για απόλυτη προστασία 
από προσπάθειες ανοίγματος με λοστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση 
κλειδαριάς.

•  Το πρακτικό μάνδαλο ποδιού ανοίγει τις πόρτες όταν το πατάτε, επιτρέποντας το χειρισμό χωρίς χέρια. Οι πόρτες μπορούν να 
ανοίξουν από ένα μόνο άτομο ακόμη κι αν στο χέρι του κρατά πολλά εργαλεία.

•  Σχεδιασμός βαθιάς πόρτας για μέγιστη αντοχή σε άνοιγμα με λοστό και καλύτερη οργάνωση των εργαλείων.

•  Εν εσοχή λαβές για ασφαλές κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.

•  Φινίρισμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.

•  Χαλύβδινοι τάκοι 2,66 mm με έτοιμες υποδοχές για προαιρετικές ρόδες για μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης  
(βλ. σελίδα 13.16).

•  Ατσάλινη κατασκευή 1,52 mm βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.

•  Οι προαιρετικές πόρτες ραφιών παρέχουν καλύτερη οργάνωση (βλ. σελίδα 13.16).
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•  Περισσότερος ανοιχτός χώρος για μεγάλα αντικείμενα.

•  Ράφι μισού πλάτους στην αριστερή πλευρά μόνο.

•  Το επάνω ράφι βρίσκεται στα 330 mm από το επάνω μέρος του ερμαρίου, το δεύτερο ράφι 
βρίσκεται στα 317 mm από το επάνω ράφι, και το κάτω ράφι στα 241 mm από το δεύτερο ράφι.

•  Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής πόρτας ραφιών (βλ. σελίδα 13.16).

Ερμάριο μοντέλο 112 Ερμάριο μοντέλο 111

Ερμάριο μοντέλο 100Ερμάριο μοντέλο 139

•  Περιλαμβάνει: Τρία συρτάρια βάθους 64 mm με δυνατότητα φορτίου 22,5 kg, τέσσερα 
συρτάρια 150 mm με δυνατότητα φορτίου 34 kg.

•  Τα συρτάρια με βαφή πούδρας μετακινούνται σε μηχανισμούς ολίσθησης με ένσφαιρα 
ρουλεμάν.

•  Επάνω ράφι πλήρους μεγέθους για μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.

•  Απόσταση ραφιών από πάνω προς τα κάτω: 330, 317, 241, 502 mm.

•  Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής πόρτας ραφιών (βλ. σελίδα 13.16).

•  Τα ράφια πλήρους μήκους σας επιτρέπουν να διευθετείτε αντικείμενα μεγαλύτερου μήκους.

•  Το επάνω ράφι είναι στα 355 mm από το επάνω μέρος του ερμαρίου και το δεύτερο ράφι 
βρίσκεται στα 250 mm από το κάτω μέρος του επάνω ραφιού.

•  Ρυθμιζόμενο κάτω ράφι.

•  Δυνατότητα προσθήκης προαιρετικής πόρτας ραφιών (βλ. σελίδα 13.16).

•  Οι ρόδες (συμπεριλαμβάνονται) επιτρέπουν σε ένα άτομο να μετακινεί το κλειστό ερμάριο 
στο χώρο εργασιών.

•  Πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένη μεταλλική κατασκευή 1,52 mm.

•  Δυνατότητα φορτίου: 544 kg ομοιόμορφα κατανεμημένα.

•  Ο κάθετος αποθηκευτικός χώρος διαθέτει ένα στήριγμα για την ανάρτηση καλωδίων 
επέκτασης ή ζωνών εργαλείων.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 m3

28161 100 1524 762 1743 1,72 213

28181 111 1524 610 1540 1,34 175

28191 112 1524 762 1540 1,55 209

28221 139 1524 762 1540 1,68 202

Πλάτος 3,2 m περίπου όταν είναι  
εντελώς ανοικτό
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Τροχήλατοι πάγκοι εργασίας STOREMASTER®

Στιβαροί. Κινητοί. Ασφαλείς. Οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας STORAGEMASTER μεταφέρουν το φορτίο με περισσότερους από έναν 
τρόπους. Όχι μόνο έχουν φέρουσα ικανότητα ενός τόνου, αλλά αποτελούν κέντρα αποτελεσματικότητας στο εργοτάξιο, παρέχοντας 
χρηστικές επιφάνειες εργασίας και οργανωμένη φύλαξη καθώς μεταφέρονται όπου το απαιτεί η εργασία. 

•  Σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV με μανδάλωση 3 σημείων και με το λουκέτο προφυλαγμένο σε εσοχή για απόλυτη προστασία 
από προσπάθειες ανοίγματος με λοστό. Η μόνιμη τοποθέτηση λουκέτου σημαίνει ότι δεν χάνετε χρόνο για την αντικατάσταση 
κλειδαριάς.

•  Ατσάλινη κατασκευή βαρέος τύπου με πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένες ενώσεις.

•  Πονταρισμένος μεντεσές σε όλο το μήκος του, ανθεκτικός στο άνοιγμα με λοστό. 

•  Φινίρισμα βαφής πούδρας για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα.

ΠΡΟΣΟXH:

Τα φρένα τροχίσκων δεν είναι κατάλληλα για να κρατούν τον πάγκο ακινητοποιημένο κατά τη μεταφορά. Πρέπει να είναι στερεωμένος 
με άλλη μέθοδο. Μη χρησιμοποιείτε τις ρόδες σε τραχιές ή ανώμαλες επιφάνειες. Μη ρουμουλκείτε τροχήλατους πάγκους ή ερμάρια.

•  Περιλαμβάνει: 
– (3) Συρτάρια μοντέλο 471-3.
– (4) Συρτάρια μοντέλο 472-3.
– (1) Συρτάρια μοντέλο 476-3.
– (1) Ράφι μοντέλο 477-3.
– (1) σετ τροχίσκων 150 mm.
•  Δυνατότητα φορτίου: 345 kg.

Πάγκος εργασίας μοντέλο 49
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Πάγκος εργασίας μοντέλο 47

Πάγκος εργασίας μοντέλο 62
Υπάρχει πρόκληση; Αυτός ο πάγκος μπορεί να αντεπεξέλθει 
στην πρόκληση, με φέρουσα ικανότητα πάνω από 2,5 τόνων 
οποιουδήποτε αντικειμένου θέλετε να τοποθετήσετε πάνω του. 
Η μεγάλη του επιφάνεια εργασίας 1,2 m2 και το πιο χαμηλό του 
ύψος εργασίας καθιστούν την εργασία ευκολότερη.

•  Μονό σύστημα ασφάλισης WATCHMAN® IV.

• Τρεις πόρτες στην μπροστινή και τρεις στην πίσω πλευρά για 
την απόλυτη προσβασιμότητα.

• Χαλύβδινο σώμα 2,66 mm, πλήρως ηλεκτροσυγκολλημένο.

•  Χαλύβδινη επιφάνεια εργασίας 4,5 mm και κάτω πλαίσιο.

•  Χωρητικότητα στάνταρ συρταριού 45 kg, χωρητικότητα 
συρταριού βαρέος τύπου 90 kg.

•  Περιλαμβάνει: 

 – (2) Μοντέλο 471-3, στάνταρ.

•  Βασική μονάδα χωρίς συρτάρια.

•  Χρησιμοποιήστε αυτό το μοντέλο για να σχεδιάσετε το δικό 
σας τροχήλατο πάγκο εργασίας. 

•  Περιλαμβάνει: (1) σετ τροχίσκων 150 mm.

•  Δυνατότητα φορτίου: 510 kg.

Συνδυάστε το δικό σας σύστημα
Οι τροχήλατοι πάγκοι εργασίας προσαρμόζονται εύκολα σε διάφορες συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο με ράφια και στάνταρ 
συρτάρια ή συνδυασμό των δύο.

•  Αρχίστε με το μοντέλο 47.

•  Υπάρχουν δεκαπέντε εγκοπές στον χώρο πίσω από την 
πόρτα του ερμαρίου για τη στερέωση συρταριών.

•  Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό 
στάνταρ συρταριών αρκεί οι εγκοπές να μην υπερβαίνουν 
σε αριθμό τις 15.

•  Όλα τα συρτάρια διαθέτουν ενσωματωμένους οδηγούς.

•  Δυνατότητα φορτίου 45 kg έκαστο.

•  Βαθύ ράφι 25 mm.

•  Μοντέλο: 477-3 (88727). 

•  555 mm μήκος x 445 mm πλάτος x 
25 mm ύψος.

•  Απαιτούμενη εγκοπή: 1.

•  Βαθύ συρτάρι 25 mm.

•  Μοντέλο: 471-3 (88712).

•  560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 
25 mm ύψος.

•  Απαιτούμενη εγκοπή: 1.

•  Βαθύ συρτάρι 65 mm.

•  Μοντέλο: 472-3 (88717).

•  560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 
65 mm ύψος.

•  Απαιτούμενες εγκοπές: 2.

•  Βαθύ συρτάρι 115 mm.

•  Μοντέλο: 474-3 (88722).

•  560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 
115 mm ύψος.

•  Απαιτούμενες εγκοπές: 3.

•  Βαθύ συρτάρι 155 mm.

•  Μοντέλο: 476-3 (74746).

•  560 mm μήκος x 410 mm πλάτος x 
155 mm ύψος.

• Απαιτούμενες εγκοπές: 4.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα φορτίου
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 kg

28281 47 1175 635 953 510 104

28301 49 1175 635 953 453 160

28381 62 1575 813 864 1542 271

 – (1) Μοντέλο 486-3, συρτάρι βαρέος τύπου.

 – (1) Μοντέλο 490-3, συρτάρι βαρέος τύπου.

 – (1) σετ τροχίσκων 150 mm.

•  Δυνατότητα φορτίου: 1.540 kg.
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ΨΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 
119-01 

Μας μιλήσατε. Σας ακούσαμε. Μαζί σχεδιάσαμε το καλύτερο ψηλό ερμάριο που κατασκευάστηκε ποτέ. Νέα χαρακτηριστικά που 
παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Νέα αξεσουάρ που σας βοηθούν να είστε οργανωμένοι. Έτσι, το γραφείο 
στο νέο σας εργοτάξιο είναι έτοιμο για επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τις καιρικές συνθήκες. Για κάθε πρόκληση που θα 
παρουσιαστεί.

Στάνταρ χαρακτηριστικά
Ασφάλεια

A. Το σύστημα κλειδώματος WATCHMAN® 5 διαθέτει ένα διπλό μάνδαλο βαρέος τύπου και μια κάθετα τοποθετημένη κλειδαριά 
σε εσοχή ανθεκτική στη διάτρηση, το άνοιγμα με λοστό και την κοπή, παρέχοντας έτσι καλύτερη αντίσταση στην προσπάθεια 
παραβίασης και τις καιρικές συνθήκες.

B. Θολωτοί μεντεσέδες βαρέος τύπου. Οι κάτω πόρτες ασφαλίζουν στο σώμα του ερμαρίου για μέγιστη αντίσταση στο άνοιγμα με 
λοστό.

C. Ασφαλιζόμενη πόρτα αποθηκευτικού χώρου με σημείο διέλευσης ηλεκτρικού καλωδίου για την προστασία των πολύτιμων 
αντικειμένων όταν το ψηλό ερμάριο είναι ανοικτό. Κλειδώνει επίσης στην ανοικτή θέση.

Ανθεκτικότητα

D. Διπλά αμορτισέρ αερίου για εύκολο ανέβασμα με το ένα χέρι. Το ένα αμορτισέρ ασφαλίζει στη θέση του.

Παραγωγικότητα

E. Οι τάκοι τεσσάρων κατευθύνσεων που επιτρέπουν την πρόσβαση από οποιαδήποτε πλευρά, καθιστώντας τη μεταφορά 
ευκολότερη και γρηγορότερη. Οι ρόδες διατίθενται ως αξεσουάρ.

F. Τα ρυθμιζόμενα και αφαιρούμενα διαιρούμενα ράφια σας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώσετε τον κάτω αποθηκευτικό χώρο.

A

Β

C

D

E

F
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Κλασική κασέλα

•  Διπλό σύστημα κλειδώματος.

•  Η κεκλιμένη οροφή επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα.

•  Μόνιμα συγκολλημένο ενσωματωμένο ράφι.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 m3

41698 119-01 1524 1118 2096 3,42 308

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Διαστάσεις (mm) Δυνατότητα
Βάρος (kg)

Μήκος Βάθος Ύψος 1 Ύψος 2 m3

28451 3068 1524 762 965 1510 0,88 102
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Εξαρτήματα Ρόδες
Οι τιμές φορτίου αφορούν και στις τέσσερις ρόδες συνδυαστικά. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το βάρος του προϊόντος RIDGID® και 
των περιεχομένων του. Κάθε σετ τροχίσκων περιλαμβάνει δύο συμπαγείς και δύο περιστρεφόμενες ρόδες με βίδες στερέωσης. Στα 
σετ τροχίσκων με φρένα, το φρένο βρίσκεται στις περιστρεφόμενες ρόδες. Οι ρόδες RIDGID συνιστώνται για χρήση με τα προϊόντα 
RIDGID.

ΡΟΔΕΣ 100 mm (αρ. καταλόγου 32553)
•  Μοντέλο: 495 (με φρένα).

•  Συμπαγούς πολυπροπυλενίου βαρέος τύπου.

•  Φορτίο ανά σετ: 725 kg.

•  Ταιριάζει στα μοντέλα: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 
3068, 4824, 4830.

ΡΟΔΕΣ 125 mm (αρ. καταλόγου 74796)
•  Μοντέλο: 505 (χωρίς φρένα).

• Σκληρό καουτσούκ.

•  Φορτίο ανά σετ: 560 kg.

•  Ταιριάζει στα μοντέλα: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 
3068, 4824, 4830.

ΡΟΔΕΣ 150 mm (αρ. καταλόγου 74806)
•  Μοντέλο: 516 (με φρένα).

•  Πολυουρεθάνη που δεν αφήνει σημάδια.

•  Φορτίο ανά σετ: 1.016 kg.

•  Ταιριάζει στα μοντέλα: Όλα τα μοντέλα.

ΡΟΔΕΣ 150 mm (αρ. καταλόγου 30313)
•  Μοντέλο: 695 (με φρένα).

•  Συμπαγούς πολυπροπυλενίου βαρέος τύπου.

•  Φορτίο ανά σετ: 1.180 kg.

•  Ταιριάζει στα μοντέλα: Όλα τα μοντέλα.

ΡΟΔΕΣ 150 mm (αρ. καταλόγου 88757)
•  Μοντέλο: 600 (με φρένα).

•  Φαινόλης βαρέος τύπου.

•  Φορτίο ανά σετ: 1.487 kg.

•  Ταιριάζει στα μοντέλα: Όλα τα μοντέλα.

Προσοχή: Τα φρένα τροχίσκων δεν είναι κατάλληλα για να κρατούν την κασέλα ακινητοποιημένη κατά τη μεταφορά. Πρέπει να είναι 
στερεωμένη με άλλη μέθοδο. Μη χρησιμοποιείτε τις ρόδες σε τραχιές ή ανώμαλες επιφάνειες. Μη ρουμουλκείτε τροχήλατες θήκες.

Ράφια μεταφοράς
Αυτά τα χρηστικά αποσπώμενα ράφια διατηρούν τα εργαλεία οργανωμένα και έτοιμα για χρήση. Δεν χρειάζεται πια να ψάχνετε στον 
πυθμένα για το αντικείμενο που χρειάζεστε.

•  Μοντέλο 21 (αρ. καταλόγου 74706) Ταιριάζει στα: 2472, 4824, 60.

•  Μοντέλο 41 (αρ. καταλόγου 74726) Ταιριάζει στα: 32, 36, 42.

•  Μοντέλο 31 (αρ. καταλόγου 74716) Ταιριάζει στο: 4830.

Ράφια πόρτας
Το ράφι εξαρτημάτων για την εσωτερική πλευρά της δεξιάς ή αριστερής πόρτας παρέχει πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο και 
οργάνωση. Ταιριάζει στα μοντέλα 111, 112, 139.

•  Μοντέλο 493 (Αρ. καταλόγου 79356) - αριστερά.

•  Μοντέλο 494 (Αρ. καταλόγου 79366) - δεξιά.
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Συρταρωτός αναρτήρας σκάλας μοντέλο 250 

•  Ταιριάζει στα περισσότερα οχήματα συμπ. των κλειστών τρέιλερ και των βαν Sprinter.

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες σκάλες έως 240 cm, συμπεριλαμβάνονται οι σκάλες πολλαπλών θέσεων.

•  Δυνατότητα στερέωσης στα πλαϊνά τοιχώματα.

•  Μοναδικό σύστημα ασφάλισης με τάνυση. Δεν χρειάζονται ιμάντες, μάνδαλα ή αγκράφες. 

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου Βάρος (kg)

32588 250 12,2




