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116.01 
TORBA ZA ORODJE 
SERVICE

12 kg 2,2 450x340x200 mm 2325926 116.01

207.03 
TORBA ZA ORODJE GAMMA
› Kvalitetna pilotska torba 
› Material: umetno usnje
› Stranice iz ABS plastike 
› 11 elastičnih zank na 
zadnji stranici
› 10 žepkov za orodje na 
prednji stranici
› Odstranljivi predelek z 24 
elastičnimi zankami 
› 2 kombinacijski ključavnici 
› Orodje ni vključeno 
Redan cena: 128,00 €

15 kg 2,8 430x320x190 mm 1829130 207.03

€ 109,90 
brez DDV

› Torba za orodje za inženirje  
› Material: najlon odporen proti 
trganju 
› Prednji žep se odpira za 90°  
› Visoko kvalitetne zadrge
› Spodnji del torbe odporen na 
pršenje vode 
› Velik žep z zapiranjem z ježki
› Kvaliteten žepek za naslov
› Dodaten pas za prenašanje 
› Orodje ni vključeno
Redna cena: 80,50 €

€ 73, 90
brez DDV

max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No. max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No.



120.02/P 
KOVČEK ZA ORODJE BASE 

120.03/P 
KOVČEK ZA ORODJE FLEX 

120.04/P 
KOVČEK ZA ORODJE GO

›  Čvrst aluminijast okvir z robno zaščito
› 2 vgradni ključavnici in B&W profi ključavnica na kombinacijo
› Predal za dokumente A4 formata
› Spodnji del je pregrajen z alu prekati po vaši lastni izbiri
› Odstranljiv nastavek za orodje v pokrovu z 22 žepki za orodje na sprednji in zadnji strani 
› Odstranljiv pokrov spodnjega dela s 15 žepki za orodje
› Orodje ni vključeno
Redna cena: 221,00 €

max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No.

25 kD 4,6 495x415x195 mm 2933985 120.02/P

€124,90
brez DDV

› Čvrst aluminijasti okvir z robno zaščito
› 2 vgrajeni ključavnici in B&W profi ključavnica na kombinacijo
› A4 predalnik za dokumente
› Spodnji del je pregrajen z alu prekati po vaši lastni izbiri
› Odstranljiv nastavek za orodje v pokrovu z 22 žepki za orodje na obeh straneh 
› Odstranljiv pokrov spodnjega dela s 15 žepki za orodje
› Orodje ni vključeno
Redna cena: 255,00 €

max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No.

30 kD 4,8 500x425x210 mm 2934019 120.03/P

€174,90
brez DDV

› Mobilni kovček za orodje iz ABS materiala steleskopskim ročajem in 2 koleščkoma 
› Čvrst aluminijasti okvir z robno zaščito
› 2 vgrajeni ključavnici in B&W profi ključavnica na kombinacijo
› A4 predalnik za dokumente
› Spodnji del je pregrajen z alu prekati po vaši lastni izbir
› Odstranljiv nastavek za orodje v pokrovu z 22 žepki za orodje na obeh straneh › 
Odstranljiv pokrov spodnjega dela s 15 žepki za orodje
› Orodje ni vključeno
Redna cena: 318,00 €

max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No.

 30 kD 6,6 515x440x215 mm 2934043 120.04/P

€234,90 
brez DDV
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ROBUSTNI KOVČEK 
JET/JUMBO
 › Kovček odporen na udarce iz polipropilena (PP)
 › Močan, vodoodporen in odporen na prah
 › Avtomatski ventil za kompenzacijo pritiska
 › Temperaturno območje od -30°C do +80°C
 › Ergonomski dvokomponentni ročaj
 › Nosilni trak
 › Zanka za zaklep z obešanko
 › Možnost zlaganja več kovčkov
 › Orodje ni vključeno

Dodatno pri modelu JUMBO6700
 › vgrajena robustna kolesa
 › teleskopski ročaj

max 
obremenitev

0 Volume Zunanje dimenzije Tip Koda No.

pri modelu JUMBO 

Redna cena      Akcijska cena

25 kD 4,7 23 l 468x365x185 mm JET5000 2910128 117.17/P € 292,00
25 kD 6,4 33 l 510x419x215 mm JET6000 2910136 117.18/P € 355,00
35 kD 9,8 38 l 609x428x263 mm JUMBO6700 2910144 117.19/P € 490,00

od €169,90
brez DDV

JET 
3000

JET 
5000

JET 
6000

JUMBO 
6700

vdolbina za obešanko ergonomski ročaj vgrajena robustna kolesa ventil za avtomatsko        
izravnavo pritiska

20 kD 5,7 12 l 365x233x152 mm JET3000 2910101 117.16/P € 199,00
€ 249,90
€ 299,90
€ 388,90

€ 169,90



115.04/P 
KOVČEK ZA ORODJE RHINO 
›  Robustni kovček izdelan iz HDPE materiala
› 2 vgradni ključavnici in B&W profi ključavnica na kombinacijo
› Predal za dokumente A4 formata
› Spodnji del je pregrajen z alu prekati po vaši lastni izbiri
› Odstranljiv nastavek za orodje v pokrovu z 22 žepki za orodje na sprednji in zadnji strani 
› Odstranljiv pokrov spodnjega dela s 15 žepki za orodje
› Orodje ni vključeno
Redna cena: 430,00 €

max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No.

35 kD 7,9 485x375x225 mm 2007681 115.04/P

€367,90
brez DDV

96500 
KOVČEK ZA KOLO 
› Kovček za kolo Bike box II
› Kovček za kolo do velikosti 62.  MTB-Hardtail do 46.
› Na kolesih. DVe fiksni in dve vrtljivi kolesi za lažje manevriranje.
› 6 točkovno zapiranje.
› Možnost zaklepanje z žabico.( ni priložena)
Redna cena: 351,36 €

barva 0 Zunanje dimenzije Koda Material

črna 10,6 1190x890x295 mm 96500 ABS

€288,00
brez DDV

12 kg 2,0 450x250x270 mm 2718618 116.04

€ 63, 90
brez DDV

116.04 
TORBA ZA ORODJE WORK 
›  Torba WORK je idealna torba za obrtnike. Velika prostornina 18 litrov in zunanji žepi 
zagotavljano prostor za shranjevanje. 
› Zaradi dna, ki odbija tekočine, in stabilnih nog, je shranjeno orodje vedno dobro 
zaščiteno.
› Iz poliestrske tkanine, odporne na trganje
› Robustna torba za orodje z dnom, ki odbija tekočino, in stabilnimi spodnjimi nogami
› Zunanjost: 5 žepov za orodje z ježkom
     Notranjost: 10 žepov za orodje in 8 elastičnih zank 
Redna cena: 74,50 €

max obremenitev 0 Zunanje dimenzije Koda No.




