Pro řemeslníky, montéry
a servisní techniky

Montážní kufr Galileo
Špína, bláto, vlhkost, nárazy a hrubé zacházení:
bezpečně ochrání výbavu v extrémním prostředí.
Profi kufr na nářadí, který vám dovolí jet přes krajní meze.
Síla založená na detailech:
plynové vzpěry po stranách brání zaklapnutí víka
robustní tělo kufru z polypropylenu
stabilní, prachotěsný, vodotěsný
teplotně stálý od -30° do +80°C
ergonomické madlo
oka pro visací zámek
automatický ventil pro vyrovnání tlaku
pojízdný: 2 kolečka pro snadný přesun
výsuvná rukojeť

nejoblíbenější kufr mezi profesionálními uživateli,
maximální užitné vlastnosti za velmi slušnou cenu
VNITŘNÍ VÝBAVA

3x plato na nářadí s kapsami; nářadí v kapsách
je dodatečně fixováno elastickými poutky
hliníkové rozdělovníky pro členění dna kufru
plata na nářadí jsou ke kufru připevněné klipy
pro snadné vyjmutí
TECHNICKÉ PARAMETRY

vnitřní rozměry 534 x 357 x 225 mm
vnější rozměry 609 x 428 x 263 mm
objem 43 l
hmotnost 10,8 kg
max. hmotnost výbavy 35 kg

Obj. č. 355 896

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada náhradních
rozdělovníků dna kufru

Sada 3 náhradních plat
(kapsy + poutka na nářadí)

Volitelně: pěnová vložka
s předsekaným rastrem

Obj. č. 401 092

Obj. č. 402 837

Obj. č. 404 763

Řemeslník – profesionál
v průměru svůj kufr s nářadím:
Denně
přenáší:

Otevře
za rok:

Každý den
z něj vyndá nářadí:

Ročně zdvihne dolní plato
zakrývající dno kufru:

Kufry NAVAHO jsou navrženy pro denní používání v praxi. Vyberte si svůj typ pro bezpečné uložení vaší výbavy:

ZEPELIN
Vnější rozměry: 495 x 415 x 195 mm
Hmotnost 4,6 kg
Objem 28 l

TORR

RANKIN

Vnější rozměry: 500 x 425 x 210 mm
Hmotnost 4,8 kg
Objem 33 l

Vnější rozměry: 515 x 440 x 255 mm
Hmotnost 6,6 kg
Objem 36 l

pojízdný,
s rukojetí

kapsy na nářadí

moduly na nářadí

poutka na nářadí

Vnitřní výbava:
Všechny tři kufry je možné objednat s kapsami, elastickými poutky nebo moduly na nářadí.
Kufry NAVAHO zakoupíte u Vašeho prodejce:

