
991LMS.T1

L B H

628540 1350 800 1000 123000  1K 7799.341

Carucior service
• material: tabla premium PLUS
• pentru transportul a doua module  SOS intr-un sertar cu glisiere si două suprafete de depozitare 
pentru transportul diferitelor piese, cu capacitatea totala de 300 kg
• roti cu diametrul de 200 mm cu rulmenti si o capacitate de transport de 350 kg / roata
• maner pentru o manevrare usoara in jurul zonei de lucru
• suprafata superioara de lucru cu margini ridicate de 25 mm inaltime, care este menita sa retina 
unelte si elemente de lucru
• sertarele au doua suporturi in unghi, care sunt menite sa sustina modulele SOS
• capacitatea sertarului: 30 kg 
• acoperit cu vopsea eco conforma cu standardul de calitate Qualicoat
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991LMS.C1

L B H

628541 770 430 2052 80000  1K 7909.611

Cabinet organizator pentru documente
• material: tabla premium PLUS
• usa cu sistem de incuiere si cheie rabatabila
• usa din plexiglas pentru vizualizarea interiorului dulapului
• usile se deschid la 180°
• usile deblocate sunt sustinute de magneti
• include 4 rafturi care pot fi personalizate pe 9 pozitii
• distanta intre rafturi este de 342 mm
• partea inferioara a dulapului serveste ca al cincilea raft fix
• rafturile sunt ranforsate
• partile laterale ale dulapului din partea superioara sunt perforate pentru fixarea accesoriilor
• partea inferioară a dulapului este realizată astfel incat sa permita mutarea dulapului cu 
echipamente de transport standard, cum ar fi stivuitoarele
• dimensiunile la baza ale dulapului L 770 x B 430 x H 2052 mm
• acoperit cu vopsele eco conforme standardului de calitate Qualicoat
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L B H

628542 770 430 2052 116000  1K 10209.541

Cabinet organizator pentru module SOS
• material: tabla premium PLUS
• usa cu sistem de incuiere si cheie rabatabila
• usa din plexiglas pentru vizualizarea interiorului dulapului
• usile se deschid la 180°
• usile deblocate sunt sustinute de magneti
• include 9 rafturi cu un unghi de 20° pentru o mai buna prezentare a sculelor din modulele SOS
• rafturi cu margine frontala pentru sustinerea modulelor
• distanta dintre rafturi de 170 mm
• rafturile sunt ranforsate
• partile laterale ale dulapului din partea superioara sunt perforate pentru fixarea accesoriilor
• partea inferioară a dulapului este realizată astfel incat sa permita mutarea dulapului cu 
echipamente de transport standard, cum ar fi stivuitoarele
• dimensiunile la baza ale dulapului L 770 x B 430 x H 2052 mm
• acoperit cu vopsele eco conforme standardului de calitate Qualicoat
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991LMS.PS1

L B H

628543 770 430 2052 80000  1K 17012.161

Statie de incarcare scule cu acumulator
• material: tabla premium PLUS
• usa cu sistem de incuiere si cheie rabatabila
• usa din plexiglas pentru vizualizarea interiorului dulapului
• usile se deschid la 180°
• usile deblocate sunt sustinute de magneti
• include 4 rafturi, cele 2 superioare sunt fixe, cele doua inferioare sunt reglabile
• cele doua rafturi superioare sunt destinate incarcarii acumulatorilor, fiecare include un splitter cu 
12 prize (230 V) cu protectie la suprasarcina si un buton de resetare
• lumina verde indica funcționarea corecta a splitter-ului
• rafturile sunt ranforsate
• partile laterale ale dulapului din partea superioara sunt perforate pentru fixarea accesoriilor
• partea inferioară a dulapului este realizată astfel incat sa permita mutarea dulapului cu 
echipamente de transport standard, cum ar fi stivuitoarele
• dimensiunile la baza ale dulapului L 770 x B 430 x H 2052 mm
• acoperit cu vopsele eco conforme standardului de calitate Qualicoat
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991LMS.S1

628544 2340  1K 244.661

Tava metalica pentru module SOS
• material: tabla premium PLUS
• partile laterale cu manere cu o margine de plastic pentru o prindere usoara
• tava metalica compatibilă cu modulele de scule Unior 3/3
• acoperita cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
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612208 770 460.5 440 39000  1K 3030.661

Pupitru mobil
• material: tabla premium PLUS
• suprafata de lucru cu placa mobilă rezistenta cu clema, dimensiune A3
• margine ridicata pentru prevenirea alunecarii placii
• suport pentru telefon mobil
• gauri pentru instrumente de scris
• suprafata de depozitare pentru accesorii
• 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
• sertarele pot fi modificate cu partitii 940ES3A sau 940ES3
• 2 suprafete de depozitare in partea inferioara a caruciorului
• maner ergonomic
• sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
• roti rezistente la ulei si acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si 
pivotarea
• sertare cu extensie completa, cu glisiere cu rulmenti de inalta calitate
• covoras sintetic ce protejeaza sertarele si sculele impotriva deteriorarii
• acoperit cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
• dimensiuni cu maner si roti L 770 x B 460 x H 1252mm
• capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
• sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3

1mm

H

1252
H1

1125
L1

673

994W

L B B1

628371 770 460.5 440 40000  1K 3532.131

Pupitru mobil cu panou pentru scule
• material: tabla premium PLUS
• suprafata de lucru cu placa mobilă rezistenta cu clema, dimensiune A3
• margine ridicata pentru prevenirea alunecarii placii
• suport pentru telefon mobil
• gauri pentru instrumente de scris
• suprafata de depozitare pentru accesorii
• 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
• sertarele pot fi modificate cu partitii 940ES3A sau 940ES3
• 2 suprafete de depozitare in partea inferioara a caruciorului
• maner ergonomic
• sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
• roti rezistente la ulei si acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si 
pivotarea
• sertare cu extensie completa, cu glisiere cu rulmenti de inalta calitate
• covoras sintetic ce protejeaza sertarele si sculele impotriva deteriorarii
• acoperit cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
• dimensiuni cu maner si roti L 770 x B 460 x H 1252mm
• capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
• sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
• panou cu gauri perforate
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628373 5400  1K 588.691

Usa pentru pupitru mobil
• material: tabla premium PLUS
• acoperita cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
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994WD

L B B1

628372 770 460.5 440 45400  1K 4120.821

Pupitru mobil cu panou pentru scule si usa
• material: tabla premium PLUS
• suprafata de lucru cu placa mobilă rezistenta cu clema, dimensiune A3
• margine ridicata pentru prevenirea alunecarii placii
• suport pentru telefon mobil
• gauri pentru instrumente de scris
• suprafata de depozitare pentru accesorii
• 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
• sertarele pot fi modificate cu partitii 940ES3A sau 940ES3
• 2 suprafete de depozitare in partea inferioara a caruciorului
• maner ergonomic
• sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
• roti rezistente la ulei si acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si 
pivotarea
• sertare cu extensie completa, cu glisiere cu rulmenti de inalta calitate
• covoras sintetic ce protejeaza sertarele si sculele impotriva deteriorarii
• acoperit cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
• dimensiuni cu maner si roti L 770 x B 460 x H 1252mm
• capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
• sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
• panou cu gauri perforate
• usa cu sistem de incuiere si cheie rabatabila
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lh.GENERAL-ADH.

628802  1K 20.321

Suport auto-adeziv pentru etichete

L B

1000 20

lh.GENERAL-MAGN.

628813  1K 27.101

Suport magnetic pentru etichete
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991HD

L B

628257 1121 700 215000  1K 12290.161

Dulap de scule Heavy Duty
• constructie robusta si durabila
• dimensiuni dulap: L 1221 × B 700 × H 1304 mm
• 6 sertare: 2 dimensiuni L 1106 × B 596 × H 72 mm cu capacitate 90 kg si 4 dimensiuni 
L 1106 × B 596 × H 198 mm cu capacitate 180 kg
• volumul total al sertarului: 522 litri
• sertare extensibile 100% cu glisiere cu rulment cu bile, de inalta calitate
• sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
• sistemul de siguranta Block impiedica deschiderea simultana a mai multor sertare. Cand un 
sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate si nu pot fi deschise, ceea ce impiedica 
rasturnarea dulapului
• personalizarea - divizarea sertarelor folosind partitii si divizoare in functie de nevoile utilizatorului
• realizat din tabla PLUS premium
• vopsit cu vopsele eco de calitate conform standardului Qualicoat
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991.1HDS

628266  1K 230.941

Set de partitii pentru sertar mic, 991HD, 3 bucati
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991.11HDS

628267  1K 68.701

Set de divizoare pentru sertar mic 991HD, 5 bucati
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LMS
LEAN MANUFACTURING SYSTEM

Cabinet organizator pentru documente

Cabinet organizator pentru module
• module SOS 3/3 standard
• sau in functie de necesitatile 
utilizatorului
• 9x 991LMS.S1

Statie de incarcare scule cu acumulator

Dulap scule Heavy Duty

991LMS.C1

991LMS.C2

991LMS.PS1

991HD

LOC DE
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PUNCT CONTROL
PROCES LUCRU

INAPOI

991.12HDS

628267  1K 75.771

Set de divizoare pentru sertar mic 991HD, 5 bucati

L B

100.5 7
H

68

991.13HDS

628269  1K 89.911

Set de divizoare pentru sertar mic 991HD, 5 bucati

L B

152 7
H

68

991.2HDS

628270  1K 299.641

Set de partitii pentru sertarul mare 991HD, 3 bucati

L B

596 28
H

134

991.21HDS

628271  1K 88.901

Set de divizoare pentru sertarul mare 991HD, 5 buc

L B

74.7 7
H

139

991.22HDS

628272  1K 100.011

Set de divizoare pentru sertarul mare 991HD, 5 buc

L B

100.5 7
H

139

991.23HDS

628273  1K 116.181

Set de divizoare pentru sertarul mare 991HD, 5 buc

L B

152 7
H

139


