
Cutie ABS pentru scule 
tip diplomat XXL Basic1836,00 Lei fara TVA

734,40 Lei fara TVA

Pret de lista

discount

Pret promotional  FIX

La prețul promotional FIX,  NU  
se aplică discountul dumneavoastră.

- 60%

MULTI
BRAND

scule
industrializarea

lemnului
scule 

așchietoare
scule 

de mână
scule 

hidraulice
scule de măsură 

și control

Promotie valabila pana la 06.02.2023

GERMANY

Cutie de scule de dimensiune XXL cu sistem troller integrat, 
din seria Basic de la Hepco Becker

- Fabricata in Germania
- Carcasa ABS-PRO extrem de rezistenta
- Protectie din plastic pentru cadru, superdimensionata
- Incuietori metalice speciale
- Cadru de aluminiu extrem de robust
- Maner ergonomic
- Balamale metalice
- Suporti interiori pentru scule foarte rezistenti
- Cifru inchidere

Cod:  00 5970 8019

Cu cutia de instrumente BASIC pe care o aicalitate superioara la un 
pret mic. O valiză la preț mic, care este fabricatăcu înaltă calitate și 
în zona utilizatoruluinu lasa nimic de dorit. Mai ales aliat pentru 
stagiari ca model de start pentruprofesioniști în devenire. Aici 
BASICseria oferă partenerul perfectpentru începutul profesional. 
Chiarmesterii hobby folosesc caracteristicile decutia de scule 
BASIC în siguranță și economisește spațiu în subsol, garaj sauîn 
casăatelier de depozitat

- Material ABS rezistent la impact- Două încuietori metalice cu 
cilindru basculant de înaltă calitate- Lacăt suplimentar cu 
combinație- Cadru puternic din aluminiu- Protectie din plastic foarte 
mare pentru cadru- Picioare din plastic, înșurubate- Trei balamale 
metalice- Degajare în carcasă pentru scut  pentru 
personalizare/individualizare- Durabilitate testată cu 20 kg- Mâner 
ergonomic- Inele de sprijin
Toate modelele cu curea de transport

Cod produs
Latime

mm

Adancime 

mm

Inaltime

mm

Greutate neta Volum

kg L

00 5970 8019 470 200 360 7,6 37

- Include centură de umăr

- Protectie din plastic pentru cadru 
  superdimensionata
- Incuietori metalice speciale
- Cadru de aluminiu extrem de robust

- Carcasa ABS-PRO 
  extrem de rezistenta
- Balamale metalice

- Testata la o rezistenta 
  de incarcare de 35 kg
- Sistem de cărucior integrat

Cifru inchidere

Maner ergonomic

Despartitoare 
pentru documente 

in capac (cod 5381)

Tava si despartitor 
cu compartimente 

pentru scule (cod 5368)

Desparatitor 
cu 2 fete 
cu compartimente 
pentru scule
(cod 5366)

Compartimentare:

XL

trolley


