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verso+ | Schuifladekast BxDxH 650 x 650 x 900 mm
Behuizing en schuifladen
mm
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125
125
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175

Behuizing
 versterkt en gelast voor de hoogste eisen en
een lange levensduur
 draagvermogen: 1 ton
 poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)
Schuifladen
 ladenfront met ergonomische greep over de

hele breedte van de lade
 kogelgeleidingen met volledig uittrekbare

geleider en 40 mm extra
 b
 elastbaar tot 100 kg
 omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Schuifladen
Aantal

Deur
Aantal

Legbord
Aantal

Zonder slot
Art.nr.

Prijs
€

6

-

-

40034006.11

489,00

verso+ | Systeemwerkbanken BxD 2.000 x 750 mm
Werkbankvoet en werkblad

Schuifladenkast

 in hoogte verstelbare werkbankvoet in

 stabiele en gelaste behuizing voor de hoogste

25-mm-raster
 dwarsstangenset voor extra stabiliteit
 werkblad van 40 mm in roodbeuken
 draagvermogen: 1 ton

eisen en een lange levensduur
 kogelgeleiding met volledig uittrekbare gelei-

der en 40 mm extra
 s chuifladen belastbaar tot 100 kg
 omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

mm
125
175
Deur
500

Hoogte
mm

2

Schuifladen
Aantal

Deur
Aantal

Type

Art.nr.

Prijs
€

790 - 940

-

-

-

41020006.16

354,00

940

2

1

zonder slot

41020016.11

539,00
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verso+ | Systeemkast BxDxH 1.050 x 450 x 2.000 mm
Behuizing en vleugeldeuren
Behuizing
 versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een
lange levensduur
 poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)
Vleugeldeuren
 openingshoek 180°
 stevig draaislot met 3-punts sluiting

Systeemkast bestaat uit
4x legbord
Art.nr.

Prijs
€

40035002.11

499,00

verso+ | Accuoplaadkast BxDxH 1.050 x 450 x 2.000 mm
Behuizing, vleugeldeuren en legborden
Behuizing
 versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een
lange levensduur
 poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)
Vleugeldeuren
openingshoek 180°
kwalitatief hoogwaardige ruiten van makrolon
stevig draaislot met 3-punts sluiting
met ventilatiegaten voor de afvoer van warmte






Legborden
 2 geperforeerde legborden met gaten voor
accu-opladers
 2 normale legborden voor toebehoren
 elk tot 80 kg belastbaar

Voeding

Stekkersysteem

230 V

16x DE (randaarde/type F)

Art.nr.

Prijs
€

40037013.11

1.414,00

www.vanspijk.nl
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verso+ | Gevaarlijke stoffenkast BxDxH 1.050 x 450 x 2.000 mm
Behuizing, vleugeldeuren en aflegbakken
Behuizing
 versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een
lange levensduur
 poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)
Vleugeldeuren
openingshoek 180°
stevig draaislot met 3-punts sluiting
met documentatiehouder (DIN A4 liggend)
passieve beluchting door de vleugeldeuren met
geperforeerde gaten






Aflegbakken
 dichtgelaste en conform StawaR gekeurde afleg-

bakken met verklaring van overeenstemming (ÜHP)
 voor een veilige opslag volgens de voorschriften

van waterbedreigende stoffen in kleine reservoirs
 inhoud 20 liter, materiaal: verzinkt staalplaat (3 mm)

Gevaarlijke stoffenkast bestaat uit
1x gekeurde, dichtgelaste aflegbak 20 liter
3x dichtgelaste aflegbak 20 liter
Art.nr.

Prijs
€

40037012.11

659,00

verso+ | LEAN-point BxDxH 1.350 x 870 x 2.200 mm
Samenvloeiend bouwdoossysteem
 c
 ompact werk- en informatiestation
 voor het simpel en gestructureerd beschikbaar

stellen van informatie en gereedschap
 optimaal voor werkplaats, expeditie,

kwaliteitscontrole en productie
 verschaft orde en overzicht tijdens het werk

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden - Folder geldig t/m 30-09-2018

en maakt het werken overeenkomstig het
LEAN-managementprincipe mogelijk
 door de vele avero- en perfo-toebehoren flexibel
aan te passen
Uitvoering Basis, voorzien van LEAN-point:
5 magneten
15-delige set perfo-haken en houders
5 documenthouders DIN A4 liggend
perfo-aflegschaal
bevestigingsrails voorzien van 3 bottBoxen M2







Uitvoering LEAN-point
Stationair - Basis
Voor stekkersysteem DE (randaarde/type F)

4

Art.nr.

Prijs
€

41011194.16

629,00

www.vanspijk.nl

