
Ολοκληρωμένες λύσεις
για τις δικές σας απαιτήσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΟΧΉΜΑΤΩΝ



Τέλος στα ξεχασμένα εργαλεία,
τις απώλειες και τις ζημιές

Τα ξεχασμένα μικροαντικείμενα, η πρόκληση ζημιών σε εργαλεία λόγω ακατάλληλης μεταφοράς 
και η απώλεια αναλώσιμων υλικών προκαλούν άγχος και κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. Οι 
έκτακτες αγορές και οι απρογραμμάτιστες μεταβάσεις στον τοπικό έμπορο είναι χρονοβόρες 
και αυξάνουν το κόστος. Με τον εξοπλισμό οχήματος από την Würth ελαχιστοποιείται το 

κόστος και εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα στην εργασία. 

Βάλτε τάξη στο όχημά σας

Οι εξοπλισμοί οχημάτων της Würth είναι πραγματικά ταλέντα οργάνωσης 
και τακτοποίησης, είναι οι ιδανικοί συνοδοί για τους τεχνίτες και τους 
συναρμολογητές στις καθημερινές τους εργασίες: Τα υλικά, τα εργαλεία 
και τα μηχανήματα αποθηκεύονται με τάξη και ασφάλεια, χωρίς να 
καταλαμβάνουν περιττό χώρο . Τα σημαντικότερα υλικά είναι πάντα 
έτοιμα προς χρήση. Αυτό βελτιώνει την αποδοτικότητα στην 
εργασία και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΉΜΑΤΩΝ WÜRTH

Αντώνης Θεοδωράτος
Υπεύθυνος ανάπτυξης εξοπλισμού οχημάτων ORSYmobil
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Προσωπική συμβούλευση
Εξατομικευμένη μελέτη
•  Δωρεάν σχεδιασμός 3D ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Δυνατότητα τοποθέτησης και 
συναρμολόγησης στον χώρο σας
Παράδοση σε 4 εβδομάδες
•  Η εγκατάσταση εξοπλισμού οχήματος – 

σε 4 εβδομάδες μετά τη συνάντηση μελέτης και σχεδιασμού κι 
αποδοχής της προσφοράς.

•  Δυνατότητα τοποθέτησης και συναρμολόγησης απευθείας στον 
χώρο σας.

Ακρίβεια στην παραγωγή
Κορυφαία ποιότητα
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Εργονομία.
• Χαμηλό βάρος.
• Μέγιστη αντοχή.

Ευέλικτα και με ασφάλεια
Η μέγιστη δυνατή ασφάλεια 
 •  Οι εξοπλισμοί οχημάτων Würth υποβάλλονται σε συνεχείς 

ελέγχους και δοκιμές και βελτιώνονται διαρκώς.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΉ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΉ ΜΕΛΕΤΉ

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά: 
•  Δωρεάν μελέτη ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
•  Εργαλείο σχεδιασμού 3D και οχήματα επίδειξης για 

καλύτερη κατανόηση της υλοποίησης.

Οι απαιτήσεις σας είναι το δικό μας πρότυπο
Με την εξατομικευμένη διαμόρφωση του εξοπλισμού οχήματος 
μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, να κάνουμε πιο εύκολη την 
καθημερινότητά των τεχνιτών και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα.

Η Würth προσφέρει ένα εύχρηστο εργαλείο 3D σχεδιασμού, με 
τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να βρούμε την ιδανική λύση 
για τις δικές σας ανάγκες. Τα οχήματα επίδειξης, σας βοηθούν 
να σχηματίσετε μία σαφή εικόνα για τη μελλοντική υλοποίηση της 
δικής σας εγκατάστασης.

ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΉ ΣΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Μπορείτε να παραλάβετε το όχημά σας σε 4 εβδομάδες 
μετά την αποδοχή της πρότασής μας.

Η εγκατάσταση του νέου σας εξοπλισμού οχήματος μπορεί 
να πραγματοποιείται στον χώρο σας. Δεν είναι απαραίτητη 
η μετάβαση σε έναν σταθμό εγκατάστασης*. Οι χρόνοι 
ακινητοποίησης του οχήματος μειώνονται στο ελάχιστο. 

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες εγκατάστασης προσφέρουν 
κορυφαία ποιότητα συναρμολόγησης και αξιοπιστία, ενώ 
διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών.

Τα πλεονεκτήματα με μία γρήγορη ματιά:
•   Γρήγορη εγκατάσταση εξοπλισμού οχήματος  

σε 4 εβδομάδες μετά τη συνάντηση μελέτης και 
σχεδιασμού κι αποδοχής προσφοράς.

• Πιστοποιημένοι συνεργάτες εγκατάστασης
•  Δυνατότητα τοποθέτησης απευθείας στον χώρο σας 

(κατόπιν συνεννόησης).
• Μικροί χρόνοι ακινητοποίησης.

*Κατόπιν συνεννόησης για νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
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Η κορυφαία λειτουργικότητα συναντά την αισθητική
Οι εξοπλισμοί οχημάτων Würth εξελίσσονται
στις εγκαταστάσεις μας και παράγονται από μια θυγατρική του 
Ομίλου Würth στη Γερμανία. Έτσι, μπορούμε να εφαρμόσουμε 
άμεσα τις καινοτομίες και να σας προσφέρουμε συνεχώς τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Η νεότερη γενιά εξοπλισμών οχημάτων, εκτός από τα γνωστά 
χαρακτηριστικά ποιότητας, διαθέτει αισθητά μειωμένο βάρος, 
σύγχρονη σχεδίαση και εκτεταμένη γκάμα προϊόντων για ακόμα 
μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση.

Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι για το μέγιστο όφελος στη χρήση 
– κάθε μέρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο εξοπλισμός μπορεί 
να μετεγκατασταθεί εύκολα στο επόμενο όχημά σας.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:
•  Μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου.
• Μειωμένο βάρος.
• Σύγχρονη σχεδίαση.
• Μεγάλη γκάμα προϊόντων και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΉ ΔΥΝΑΤΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με τη Würth παραμένετε στην ασφαλή πλευρά
Στην επιλογή του εξοπλισμού οχήματος θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Υποβάλλουμε όλα τα στοιχεία σε εκτεταμένους ελέγχους και 
δοκιμές πρόσκρουσης για να διασφαλίσουμε την απόλυτη 
καταλληλότητα χρήσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τη 
νομοθεσία.

Εκτός όμως από τους επιβάτες, θα πρέπει και το φορτίο να 
ασφαλίζεται σωστά. Για τις παραβάσεις της υποχρέωσης 
ασφάλισης φορτίου μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο και να γίνει 
καταγραφή στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγού.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:
•  Πιστοποιημένες δοκιμές πρόσκρουσης.
• Εκτεταμένο πρόγραμμα ασφάλισης φορτίου.
• Αποφεύγονται τα πρόστιμα.
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Η μηχανική αντοχή του εξοπλισμού οχήματος έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για επαγγελματικούς 
κλάδους, όπως τα κύρια και βοηθητικά επαγγέλματα 
οικοδομής.

Ιδανική λύση για αυτές τις απαιτήσεις είναι ο προσαρμοζόμενος 
εξοπλισμός οχήματος με στοιχεία από χάλυβα υψηλής αντοχής. 
Χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι η κορυφαία αντοχή και 
ικανότητα φορτίου, καθώς και οι δυνατότητες υλοποίησης λύσεων 
για ειδικές εφαρμογές.

Το νέο σύστημα βαλιτσών συνδυάζει λειτουργικότητα και σχεδίαση και 
μπορεί να ενσωματωθεί άψογα στον εξοπλισμό οχήματος. Τα στοιχεία βαλιτσών 
διαθέτουν κατά 100% ανοιγόμενα συρτάρια που επιτρέπουν το πλήρες άνοιγμα 
του καλύμματος.

Τα ράφια κουτιών αποθήκευσης εξασφαλίζουν την τακτοποιημένη 
αποθήκευση μικροεξαρτημάτων στο όχημα μεταφοράς. Τα κουτιά που 
σταθεροποιούνται στα ράφια, εξασφαλίζουν τάξη και εύκολη πρόσβαση χάρη στο 
πατενταρισμένο μπροστινό κάλυμμα.

Τα διαμήκη στοιχεία προσφέρουν άνετη πρόσβαση από την πλαϊνή πόρτα.

Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ (MODULAR) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΉ ΙΚΑΝΟΤΉΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ
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Εξίσου στιβαρός, όπως και ο συνολικός εξοπλισμός οχήματος είναι και ο 
εκτεινόμενος πάγκος εργασίας που προσφέρει αρκετό χώρο για ασφαλή 
εργασία.

Ασφαλής φύλαξη και οργάνωση: τα διάφορα ένθετα και τα συστήματα 
τακτοποίησης, καθώς και το πατενταρισμένο σύστημα ασφάλισης των 
συρταριών φροντίζουν ώστε τα μεταφερόμενα υλικά να παραμένουν πάντα στη 
θέση τους.

Γρήγορο άνοιγμα σε όλο το πλάτος: Η πρακτική ράγα-λαβή επιτρέπει τον εύκολο 
χειρισμό κάθε συρταριού, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για μικρά πόμολα.

Με μία κίνηση μπορείτε να ανοίξετε τα πρακτικά ανοιγόμενα πορτάκια των 
ραφιών. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανωδιωμένο αλουμίνιο, όπως και 
οι προσόψεις και οι λαβές των συρταριών.
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Ο ΜΕΤΑΒΛΉΤΟΣ (VARIABLE) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΉΣ ΚΑΙ ΧΑΜΉΛΟ ΒΑΡΟΣ!

Ο μεταβλητός εξοπλισμός οχήματος προσαρμόζεται 
μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια στην εργασία σας 
και τα μεταφερόμενα υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται η 
άριστη εκμετάλλευση του περιορισμένου χώρου στο 
όχημα.

Αυτή η κορυφαία ευελιξία εξασφαλίζεται με τα πέντε τυποποιημένα 
πλάτη, τα τρία βάθη τοποθέτησης και ράστερ ύψους 30 mm. Με 
τον έξυπνο συνδυασμό υλικών, όπως αλουμίνιο, χάλυβας και 
πλαστικό, επιτυγχάνεται μία μείωση του βάρους η οποία επιδρά 
θετικά στο κόστος κατανάλωσης καυσίμου.

Τα ράφια κουτιών αποθήκευσης εξασφαλίζουν την τακτοποιημένη 
αποθήκευση μικροεξαρτημάτων στο όχημα μεταφοράς. Τα κουτιά που 
σταθεροποιούνται στα ράφια, εξασφαλίζουν τάξη και γρήγορη πρόσβαση χάρη 
στο πατενταρισμένο μπροστινό κάλυμμα.

Ο πάγκος εργασίας είναι μετακινούμενος: καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο μέσα 
στο όχημα και μπορεί να ανοιχθεί στον χώρο εργασίας με γρήγορες κινήσεις και 
να σταθεροποιηθεί με την ασφάλεια ταχείας στερέωσης.
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Οι ιμάντες συγκράτησης που κουμπώνουν επάνω στη ράγα ασφάλισης 
φορτίου και τα άλλα εξαρτήματα που στερεώνονται στους ορθοστάτες του 
πλαισίου, δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στο σύστημα.

Γρήγορο άνοιγμα σε όλο το πλάτος: Η πρακτική ράγα-λαβή επιτρέπει τον εύκολο 
χειρισμό κάθε συρταριού, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για μικρά πόμολα.

Ασφαλής φύλαξη και οργάνωση: τα διάφορα ένθετα και τα συστήματα 
τακτοποίησης, καθώς και το πατενταρισμένο σύστημα ασφάλισης των 
συρταριών φροντίζουν ώστε τα μεταφερόμενα υλικά να παραμένουν πάντα στη 
θέση τους.

Με μία κίνηση μπορείτε να ανοίξετε τα πρακτικά ανοιγόμενα πορτάκια των 
ραφιών. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανωδιωμένο αλουμίνιο, όπως και 
οι προσόψεις και οι λαβές των συρταριών.
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ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ

Εξοικονομείτε χρόνο και κόστος
Με έναν άρτια μελετημένο εξοπλισμό 
οχήματος εργάζεστε πιο αποδοτικά και 
εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.

Επιλέγετε κορυφαία ποιότητα
Επιλέξτε τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την 
εργονομία και την αποδοτικότητα στην 
εργασία σας. Επωφεληθείτε από το χαμηλό 
βάρος και τη μέγιστη σταθερότητα. Έτσι 
μπορείτε να είστε σίγουροι για το μέγιστο 
όφελος στη χρήση – κάθε μέρα, για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε πρόστιμα
Η τροχαία ελέγχει διαρκώς τη σωστή 
ασφάλιση των φορτίων. Για τις παραβάσεις 
της υποχρέωσης ασφάλισης φορτίου 
μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο και να 
γίνει καταγραφή στο σύστημα ελέγχου 
συμπεριφοράς οδηγού.

Επωφελείστε από τη μεγάλη 
διάρκεια ζωής
Ο εξοπλισμός οχήματος μπορεί να 
μετεγκατασταθεί στο επόμενο σας όχημα, 
όταν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το 
επαγγελματικό σας όχημα.

Βρίσκεστε πάντοτε στην ασφαλή 
πλευρά
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 
οι απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς οι οδηγοί 
οχημάτων μεταφοράς, που μεταφέρουν 
βαριά υλικά πίσω από το κάθισμά τους, θα 
πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Για τον 
λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα 
στοιχεία και οι τεχνολογίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια, όπως π.χ. δοκιμές 
πρόσκρουσης, σήμανση του βάρους 
φορτίου στα συρτάρια, ελεγμένα προϊόντα 
και σεμινάρια για την ασφάλιση φορτίου ή 
τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών κ.λπ.

Εξασφαλίζετε συστηματική 
τακτοποίηση 
Εξοπλισμοί οχημάτων και έξυπνα 
συστήματα μεταφοράς και εργασίας. 
Προσέξτε την εξατομικευμένη διαμόρφωση 
που θα καλύψει τις δικές σας ανάγκες. 
Έτσι θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολες τις 
καθημερινές σας εργασίες.

Δείχνετε την επαγγελματική σας 
εικόνα
Ένα καθαρό και τακτοποιημένο 
όχημα αποτυπώνει τη συνέπεια και τον 
επαγγελματισμό σας.
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1.  Κλείστε ένα ραντεβού σε έναν από τους ειδικούς μας

Το γνωρίζατε ότι η εγκατάσταση του νέου σας εξοπλισμού οχήματος γίνεται γρήγορα;
Ο εξοπλισμός οχήματος θα εγκατασταθεί σε 4 εβδομάδες μετά τις συζητήσεις για τη μελέτη και τον σχεδιασμό για να μπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά. Οι χρόνοι ακινητοποίησης μειώνονται στο ελάχιστο, καθώς η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον 
χώρο της δικής σας επιχείρησης, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες μετακινήσεις στα συνεργεία τοποθέτησης.*

ΠΟΛΥ ΓΡΉΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΤΕ 
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΉΜΑΤΟΣ WÜRTH

2.  Σχεδιασμός 3D στον χώρο σας

3. Γρήγορη εγκατάσταση και συναρμολόγηση

Εξοπλισμός οχήματος Würth σε 3 μόνο βήματα

*Κατόπιν συνεννόησης για νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:
•  Σχεδιασμός 3D, ανάλογα με τις προσωπικές σας 

ανάγκες.
•  Δυνατότητα εγκατάστασης και συναρμολόγησης στον 

χώρο σας, μέσα σε 4 εβδομάδες μετά  τη συνάντηση 
μελέτης και σχεδιασμού και την αποδοχή της 
προσφοράς.

•  Τοποθέτηση από πιστοποιημένους συνεργάτες 
εγκατάστασης.

•  Μικροί χρόνοι ακινητοποίησης – το όχημά σας θα 
είναι και πάλι σύντομα διαθέσιμο.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΉΣ!

Ο δρόμος προς τον δικό σας εξοπλισμό 
οχήματος Würth
http://bit.ly/montagevorort

Δείτε τώρα το βίντεο!
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ΜΠΛΟΚ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Προσυναρμολογημένα, έτοιμα 
για τοποθέτηση

Ποιο μπλοκ στοιχείων 
είναι κατάλληλο για εσάς;
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• Αποτελούμενο από: 
- Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
- Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm 
- 4 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη 
-  Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος 
ORSY 8.4.1

-  Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης 
απο αλουμίνιο

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg για το 

εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες. 
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά 

υποστρώματα για τα συρτάρια και την 
προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και 
διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 39,5 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 463
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
- Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα 
- Εσωτερικό ύψος υποδομής 400 mm 
-  Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο 
εργασίας, με μέγγενη και περιστρεφόμενη βάση

- 3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη 
-  4 γωνίες στερέωσης για βαλίτσες συστήματος 
ORSY 8.4.1

-  Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης 
απο αλουμίνιο

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και γωνία 

στερέωσης. 
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά 

υποστρώματα για τα συρτάρια και την 
προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και 
διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1010 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 380 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 77,7 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 008
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
- Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα 
- Εσωτερικό ύψος υποδομής 400 mm 
-  Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο     
εργασίας, με μέγγενη και περιστρεφόμενη βάση

- 3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
-  2 εκτεινόμενα ράφια για βαλίτσες συστήματος  
ORSY 8.4.1

-  Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης 
απο αλουμίνιο

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων. 
• Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg ανά 

εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά 

υποστρώματα για τα συρτάρια και την 
προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και 
διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1010 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 380 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 84 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 007
Τεμ./συσκ. 1
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• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη  
Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm

- Συρτάρι με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1 
- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
- Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 6 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2) 
-  Πάγκος εργασίας από συγκολλητή ξυλεία οξιάς πολλαπλών 
στρωμάτων

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg για το συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για 

βαλίτσες.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το συρτάρι και το 

ράφι αποθήκευσης.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1070 mm
Πλάτος: 1390 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016
Βάρος: 45,8 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 467
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
Εσωτερικό ύψος υποδομής 390 mm

- Συρτάρι με αλουμινένια πρόσοψη 
- 2 γωνίες στερέωσης για βαλίτσες συστήματος ORSY 8.4.1 
- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg για το συρτάρι και τις γωνίες στερέωσης.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το συρτάρι, το 

ράφι αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Κωδ. αρ. 0963 560 466
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm

- 2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1  
- 2 ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κάλυμμα 
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για 

βαλίτσες. 
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια, τα 

ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 36 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 465
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm

- Συρτάρι με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1  
- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
- Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κάλυμμα 
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg για το συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο 

ράφι για βαλίτσες. 
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το 

συρτάρι, τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1130 mm
Πλάτος: 1390 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 39,5 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 464
Τεμ./συσκ. 1
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• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη 
Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm

- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
-  2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2) 
και 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3)

- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1160 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 24,9 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 406
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με πρόσοψη  
Εσωτερικό ύψος υποδομής 400 mm

- Ράφι αποθήκευσης 
-  2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3) 
και 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2)

- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το ράφι 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1135 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 380 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020, μαύρο
Βάρος: 38,5 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 003
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα και ενσωματωμένη ράγα ασφάλισης 
φορτίου 
Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm

-  Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγενη και 
περιστρεφόμενη βάση

-  2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη 
Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι

-  3 συρτάρια με διαμήκη αλουμινένια πρόσοψη 
Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι

-  2 γωνίες στερέωσης για βαλίτσες συστήματος ORSY 8.4.1 
Φορτίο 40 kg ανά γωνία στερέωσης

- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και 

την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 70 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 455
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα και ενσωματωμένη ράγα ασφάλισης 
φορτίου 
Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm

- Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγενη και 
περιστρεφόμενη βάση 
- 4 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1 
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για 

βαλίτσες.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και 

την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 950 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 63,7 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 454
Τεμ./συσκ. 1
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• Αποτελούμενο από: 
- Υποδομή με μπάρα-αποστάτη 
- Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm 
- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
- 2 ράφια κιβωτίων αποθήκευσης με 4 κιβώτια αποθήκευσης (μέγεθος 1)- 
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1100 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 19,6 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 411
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα 
Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm 

- 2 ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κάλυμμα  
-   Ράφια κιβωτίου αποθήκευσης με 5 κιβώτια αποθήκευσης 
(μέγεθος 1και 1 κουτί αποθήκευσης (μέγεθος 2)

- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικό έλασμα.

Ύψος: 1190 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 28,6 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 408
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη  
Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm

- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
-   2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 6 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2 
και 8 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3)

- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1160 mm
Πλάτος: 1390 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 26,6 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 407
Τεμ./συσκ. 1
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• Αποτελούμενο από: 
- Υποδομή με μπάρα-αποστάτη 
- Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm 
- 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
-  2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 10 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2)
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1400 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016, 
κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 31,8 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 460
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
- Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm 
- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
- Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3) 
- Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων. 
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το ράφι 

αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 950 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 330 mm
Χρώμα:  γκρι βασάλτη RAL 7016, 

κόκκινο RAL 3020
Βάρος: 14 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 417
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 1310 mm
Πλάτος: 1390/1580 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMBW03
Βάρος: 81 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 453
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με ενσωματωμένη ράγα ασφάλισης φορτίου.  
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.

-  Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγενη και περιστρεφόμενη βάση. 
Για τις εργασίες εκτός οχήματος. 
3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη

- Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος του συρταριού. 
-  Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροεξαρτημάτων. 
Ύψος κλαπέτου 180 mm.

- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων. 
-  Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 1). 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων.

• Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου.
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
• Κουτιά αποθήκευσης από πολυπροπυλένιο.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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100% ΣΥΣΤΉΜΑ. 0% ΑΓΧΟΣ.

Ύψος: 1130 mm
Πλάτος: 1390 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB402
Βάρος: 20,4 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 402
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 330 mm
Περιγραφή τύπου: VMB409
Βάρος: 17,350 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 409
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 1040 mm
Πλάτος: 1390 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB412
Βάρος: 36,3 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 412
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη  
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 450 mm.

- 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
-  2 ράφια κιβωτίων αποθήκευσης με 4 κιβώτια αποθήκευσης     
(μέγεθος 1)

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη  
Απόσταση υποπλαισίου 420 mm.

- 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
-  2 ράφια κιβωτίων αποθήκευσης με 4 κιβώτια αποθήκευσης 
(μέγεθος 1)

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου 
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με 

ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και 
RAL 3020 Fine structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια 
αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένιο κάλυμμα 
Ύψος 180 mm για εύκολη λήψη αντικειμένων με μεγάλο βάρος 
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 360 mm.

- 2 ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) 
- Ράφι για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και βαλιτσών. 
-   Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 1). 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων.

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με 

ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και 
RAL 3020 Fine structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια 
αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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Ύψος: 890 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB413
Βάρος: 17 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 413
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB414
Βάρος: 25,5 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 414
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 830 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 330 mm
Περιγραφή τύπου: VMB416
Βάρος: 23,5 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 416
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη  
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.

-  Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.

- Ράφι προσόψεων από ατσάλι υψηλής αντοχής
- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη  
Ύψος 105 mm για εύκολη λήψη αντικειμένων με μεγάλο βάρος.

-  Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm. 
Με άνοιγμα αριστερά.

- Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 420 x 110 mm. 
-     Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) 
Ύψος κλαπέτου 180 mm

- Ράφι κουτιών αποθήκευσης 
-  Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος      
κόκκινου

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη  
Ύψος 180 mm για εύκολη λήψη αντικειμένων με μεγάλο βάρος.

- Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm. 
-  Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) 
Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροεξαρτημάτων. 
Ύψος κλαπέτου 180 mm

- 2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη 
- Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB418
Βάρος: 40 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 418
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 1340 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB419
Βάρος: 37 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 419
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με μπάρα-αποστάτη και ράγα ασφάλισης φορτίου πίσω 
Εσωτερικό ύψος ράγας ασφάλισης φορτίου 240 mm.

-  3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
-  Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος 
του συρταριού.

-  Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από:
-  Υποπλαίσιο με μπάρα-αποστάτη  
Απόσταση υποπλαισίου 420 mm.

- Ερμάριο με πορτάκια, με κλειδαριά και κλειδί 
-  Ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροαντικειμένων

-  Ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) 
Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροαντικειμένων. 
Ύψος κλαπέτου 105 mm.

-  Ράφι κουτιών αποθήκευσης 
Με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 1). 
Με 1 κουτί αποθήκευσης (μέγεθος 2). 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροαντικειμένων.

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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Ύψος: 1060 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB421
Βάρος: 39 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 421
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 920 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB422
Βάρος: 37 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 422
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 920 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB420
Βάρος: 34 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 420
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
- Ράφι ψυκτικού μέσου 
- Για μέχρι και 3 φιάλες ψυκτικού μέσου. 
-  Συρτάρι με αλουμινένια πρόσοψη
-  Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος 
του συρταριού.

-  Ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) 
Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροαντικειμένων. 
Ύψος κλαπέτου 105 mm.

-  Επιφάνεια εργασίας από ξύλο οξιάς πολλαπλών στρώσεων 
Ανυψωμένο χείλος από ατσάλι.

• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 

και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
- Ράφι ψυκτικού μέσου 
- Για μέχρι και 4 μπετόνια χωρητικότητας 20 λίτρων. 
-  2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
-  Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος 
του 

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
- Υποπλαίσιο με μπάρα-αποστάτη  
  Απόσταση υποπλαισίου 420 mm. 
- Ερμάριο με πορτάκια, με κλειδαριά και κλειδί 
- Ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
  Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροαντικειμένων. 
- Ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) 
  Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροαντικειμένων. 
  Ύψος κλαπέτου 105 mm. 
- Ράφι κουτιών αποθήκευσης
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB431
Βάρος: 17 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 431
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 1400 mm
Πλάτος: 1112 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB432
Βάρος: 23,9 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 432
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
- Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm. 
  Με άνοιγμα αριστερά. 
  Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 420 x 110 mm. 
-  2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB430
Βάρος: 15,6 kg

Κωδ. αρ. 0963 560 430
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από:
- Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη 
-  Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 330 mm 
Με άνοιγμα δεξιά. 
Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 300 x 110 mm.

-  2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
- Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη 
- Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm. 
-  3 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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Ύψος: 1400 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB433
Βάρος: 21,4 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 433
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη 
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.

- 3 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
  Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων 
- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
•  Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική     

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB434
Βάρος: 15 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 434
Τεμ./συσκ. 1

Ύψος: 1400 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB461
Βάρος: 26,5 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 461
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη 
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 390 mm.

-  Με άνοιγμα αριστερά.  
Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 420 x 110 mm.

-  2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
 Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων

- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

• Αποτελούμενο από: 
- Υποπλαίσιο με μπάρα απόσταση 
  Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm. 
-  2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο 
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.

- 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης 
 Περιλαμβάνονται 6 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2).
 Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων. 
- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 
και την προσθήκη πλαισίου.

• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1160 mm
Πλάτος: 834 mm
Βάθος: 382 mm
Περιγραφή τύπου: VMB462
Βάρος: 24 kg
Κωδ. αρ. 0963 560 462
Τεμ./συσκ. 1

• Αποτελούμενο από: 
-  Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη 
Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.

-  Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο 
 Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.

- 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης 
 Με 3 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2). 
 Με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3). 
 Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων. 
- Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
• Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
• Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική 

ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine 
structure.

• Κουτιά αποθήκευσης από πολυπροπυλένιο.
• Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης 

και την προσθήκη πλαισίου.
• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.
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Εργαλειοθήκη ORSY - BULL

Σταθερότητα και ευελιξία. 

• Μετατροπή του οχήματος από επαγγελματικό σε ιδιωτικό μέσα 
σε σύντομο χρόνο.

• Δεν απαιτείται διάτρηση, σύστημα στερέωσης με πιράκια 
ασφάλισης φορτίου.

• Εξαιρετικά χαμηλό βάρος χάρη στον συνδυασμό αλουμινίου-
πλαστικού υλικού.

Υποδαπέδιος εξοπλισμός με συρτάρια

Αποθήκευση εργαλείων και αναλώσιμων υλικών κάτω 
από την επιφάνεια φόρτωσης, για εξοικονόμηση 
αποθηκευτικού χώρου
• Δυνατότητα έκτασης συρταριών έως και 95%.

• Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι.

• Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων παραλλαγών εξοπλισμού.

• Σετ αποτελούμενο από:
 – Στοιχείο συρταριού.
 – Σετ ξύλινης σανίδας δαπέδου.
 – Τέσσερις κρίκοι πρόσδεσης.
 – Αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια.
 – Σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΉΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΉΜΑΤΑ 
STATION WAGON

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τους εξειδικευμένους 
Τεχικούς Συμβούλους Πωλήσεων της Würth Hellas.
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Κατάλληλο για 
κατασκευαστές οχημάτων

Κατάλληλο για τύπο 
οχήματος

Έτος 
κατασκευής Μεταξόνιο Βάρος προϊόντος  

(ανά τεμάχιο) Κωδ. αρ. Συσκ. 

Fiat Doblo από το 2010 2755 mm 166,5 kg 0963 65  264 1
Fiat Doblo Maxi από το 2010 3105 mm 192 kg 0963 65  265 1
Mercedes-Benz Citan, πολύ μεγάλο μήκος από το 2012 3081 mm 190 kg 0963 65  259 1
Mercedes-Benz Citan, μεγάλο μήκος από το 2012 2697 mm 163 kg 0963 65  258 1
Opel Combo L1 από το 2010 2755 mm 163 kg 0963 65  260 1
Opel Combo L2 από το 2010 3105 mm 192 kg 0963 65  261 1
Renault Kangoo Maxi από το 2008 3081 mm 190 kg 0963 65  257 1

Renault Kangoo με διαχωριστικό 
τοίχωμα από το 2008 2697 mm 163 kg 0963 65  256 1

Volkswagen Caddy από το 2004 2682 mm 140 kg 0963 65  262 1
Volkswagen Caddy Maxi από το 2008 3002 mm 196 kg 0963 65  263 1

Αποθήκευση εργαλείων και αναλώσιμων υλικών κάτω από την επιφάνεια φόρτωσης, για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου

Δυνατότητα έκτασης συρταριών έως και 95%.
Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι.
Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων παραλλαγών εξοπλισμού.
Από ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7012 και RAL 3020.
 Σετ αποτελούμενο από: Σετ σανίδων δαπέδου, τέσσερις κρίκους πρόσδεσης. Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά 
πατάκια για τα συρτάρια και σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Κωδ. αρ. 0963 65  272 0963 65  273 0963 65  267 0963 65  275 0963 65  274
Συσκ. 1 1 1 1 1
Κατάλληλο για κατασκευαστές οχημάτων Citroen Fiat Ford Ford Peugeot

Κατάλληλο για τύπο οχήματος
Nemo με 
διαχωριστικό 
πλέγμα

Fiorino με 
διαχωριστικό 
πλέγμα

Courier με 
διαχωριστικό 
πλέγμα

Courier με 
διαχωριστικό 
τοίχωμα

Bipper με 
διαχωριστικό 
πλέγμα

Έτος κατασκευής από το 2008 από το 2008 από το 2014 από το 2014 από το 2008
Μεταξόνιο 2513 mm 2513 mm 2489 mm 2489 mm 2513 mm
Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 94,5 kg 94,5 kg 96,5 kg 94,5 kg 92,5 kg

ΎΠΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΎΠΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
ΔΙΠΛΟ ΣΎΡΤΑΡΙ

Στοιχείο συρταριού στο πίσω μέρος με 2 συρτάρια
•  Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 930 x 290 x 1.200 mm 

Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β):  
377 x 190 x 1.170 mm 
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 1.110 mm

Στοιχείο συρταριού στο πίσω μέρος με 4 συρτάρια
 •  Διαστάσεις για οχήματα με μικρό μεταξόνιο (Π x Υ x Β):  

1.068 x 290 x 820 mm 
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β):  445 x 103 x 778 mm 
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 715 mm

 •  Διαστάσεις για οχήματα με μεγάλο μεταξόνιο (Π x Υ x Β):  
1.068 x 290 x 1.200 mm 
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 445 x 103 x 1.170 mm 
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 1.110 mm
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Αποθήκευση εργαλείων και αναλώσιμων υλικών κάτω από 
την επιφάνεια φόρτωσης, για εξοικονόμηση αποθηκευτικού 
χώρου

Δυνατότητα έκτασης συρταριών έως και 95%

Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι

Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων παραλλαγών εξοπλισμού

Από ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή 
σε RAL 7012 και RAL 3020

Αποτελούμενο από:

Στοιχείο συρταριού στο πίσω μέρος με 2 συρτάρια
Διαστάσεις για οχήματα με μικρό μεταξόνιο (Π x Υ x Β): 
1.068 x 290 x 820 mm 
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 
445 x 190 x 778 mm 
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 715 mm
Διαστάσεις για οχήματα με μεγάλο μεταξόνιο (Π x Υ x Β): 
1.068 x 290 x 1.200 mm 
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 445 x 190 x 1.170 mm 
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 1.110 mm

Στοιχείο συρταριού στην περιοχή της πλαϊνής δεξιάς συρόμενης 
πόρτας με ένα συρτάρι
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 
394 x 290 x 1.200 mm
Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Υ x Β): 
305 x 190 x 1.170 mm
Μήκος έκτασης συρταριού, περ. 1.110 mm

Σετ σανίδων δαπέδου

Τέσσερις κρίκοι πρόσδεσης

Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα συρτάρια

Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα

Κωδ. αρ. 0963 65  250 0963 65  251 0963 65  254 0963 65  252 0963 65  253
Συσκ. 1 1 1 1 1

Κατάλληλο για κατασκευαστές οχημάτων Citroen Citroen Ford Peugeot Peugeot

Κατάλληλο για τύπο οχήματος Berlingo L1 Berlingo L2 Connect L1 Partner L1 Partner L2

Έτος κατασκευής από το 2008 από το 2008 από το 2014 από το 2008 από το 2008

Μεταξόνιο 2728 mm 2728 mm 2662 mm 2728 mm 2728 mm

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 114 kg 143,5 kg 122 kg 114 kg 143,5 kg

ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κατάλληλο για 
κατασκευαστές οχημάτων

Κατάλληλο για τύπο 
οχήματος

Έτος 
κατασκευής

Μεταξόνιο Βάρος προϊόντος 
(ανά τεμάχιο)

Κωδ. αρ. Συσκ. 

Dacia Dokker Express με διαχωριστικό τοίχωμα από το 2012 2810 mm 119 kg 0963 65  266 1

Fiat Doblo από το 2010 2755 mm 117,4 kg 0963 65  248 1

Fiat Doblo Maxi από το 2010 3105 mm 157,8 kg 0963 65  249 1

Ford Connect L2 από το 2014 3062 mm 157,5 kg 0963 65  255 1

Mercedes-Benz Citan, πολύ μεγάλο μήκος από το 2012 3081 mm 154,5 kg 0963 65  243 1

Mercedes-Benz Citan, μεγάλο μήκος από το 2012 2697 mm 126,5 kg 0963 65  242 1

Opel Combo L1 από το 2010 2755 mm 117,4 kg 0963 65  244 1

Opel Combo L2 από το 2010 3105 mm 157 kg 0963 65  245 1

Renault Kangoo Maxi από το 2008 3081 mm 154,5 kg 0963 65  241 1

Renault Kangoo με διαχωριστικό τοίχωμα από το 2008 2697 mm 126,5 kg 0963 65  240 1

Volkswagen Caddy από το 2004 2682 mm 128 kg 0963 65  246 1

Volkswagen Caddy Maxi από το 2008 3002 mm 157,9 kg 0963 65  247 1
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΣΑΝΙΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Χρησιμεύουν ως προστατευτικά δαπέδου του  
χώρου φόρτωσης 

Φρεζαρισμένες στο κατάλληλο σχήμα ώστε να ταιριάζουν 
στον εκάστοτε τύπο οχήματος

Κατάλληλες για πολλούς τύπους οχημάτων
Βλέπε πίνακα αντιστοίχισης

Βραβευμένες με τη διάκριση "Blauer Engel"

Διαθέτουν πλαστικά καλύμματα σε όλα τα ανοίγματα για τους 
κρίκους πρόσδεσης φορτίου

Κατασκευάζονται από καπλαμάδες από σκληρό ξύλο οξιάς
Πάχος 10 mm.

Επιφάνεια 
Επάνω πλευρά επιστρωμένη με φωτοσταθερή μεμβράνη συνθετικής ρητί-
νης, σε ανθρακί χρώμα.

Συγκόλληση
Σύμφωνα με το ΕΝ 314-2 (κατηγορία 2, κατάλληλο για υγρούς χώρους 
και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορ-
μαλδεΰδης Ε1.

Συντελεστές ολίσθησης
0,28 μ κατά το DIN EN 12195-1 και VDI 2700 (ασφάλιση φορτίων), 
0,59 μ κατά το ΕΝ 14014 (αντιολισθητική αντοχή).

Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή, με ακμή κεντραρί-
σματος για ισεπίπεδες συνδέσεις, ανάλογα με τον τύπο του 
αυτοκινήτου

ΣΥΣΤΉΜΑ ΣΦΙΓΚΤΉΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ
Σύστημα για την ασφαλή συγκράτηση σκάλας σε σχάρα οροφής οχημάτων.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 440x140x120 mm
• Βάρος: 2,5 kg
Κωδ. αρ. 0963 83  741 
Ζεύγος/Συσκ. 1
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Κωδ. αρ. 0963 82  503 0963 82  504
Τεμ./Συσκ. 1 1

Ονομασία τύπου TRD321 TRD322

Διάμετρος 125 mm 125 mm

Ύψος 125 mm 125 mm

Μήκος 2.000 mm 3.000 mm

Χρώμα Λευκό / γκρι Λευκό / γκρι

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 7,59 kg 11,39 kg

ΣΩΛΉΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΦΟΡΤΩΣΉΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΥΡΟΜΕΝΉ ΒΑΣΉ 

Γρήγορη και απλή εγκατάσταση

•  Εξαιρετικά ελαφρύς, ανθεκτικός στη διάβρωση .

• Δοκιμή TÜV / GS και δοκιμή 20 g.

•  Tα πορτάκια μπορούν να λειτουργήσουν στη 
μπροστινή ή στην πίσω θέση.

• Τρία χρόνια εγγύησης.

•  Συμβατός με όλες τις τυποποιημένες σχάρες 
οροφής.

•  Μέγιστο μήκος μεταφοράς υλικών:  
2000 mm ή 3000 mm.

•  Εξετάστε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ορο-
φής: σχάρα οροφής + σωλήνας μεταφοράς + 
φορτίο = συνολικό φορτίο οροφής.

• Περιλαμβάνει υλικά τοποθέτησης.

•  Ο κατάλληλος τρόπος φόρτωσης και εκφόρ-
τωσης οχημάτων.

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ 
φάσμα εφαρμογών.

•  Ασφαλίζει επίσης και στην εκτεινόμενη θέση.

•  Βάρος φόρτωσης έως 150 kg, ανάλογα με 
τον τρόπο στερέωσης. 

• Μήκος έκτασης περίπου 705 mm.

Κωδ. αρ. 0963 545 517 0963 545 518
Τεμ./Συσκ. 1 1

Ονομασία τύπου MLA400L MLA800L

Διάμετρος 400 mm 800 mm

Ύψος 95 mm 95 mm

Μήκος 890 mm 890 mm

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 19,2 kg 23,8 kg

Πρόσθετα προϊόντα για: Περιγραφή Κωδ. αρ.
0963 545 517

Σανίδα για συρόμενη βάση
0963 75  401

0963 545 518 0963 75  402
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Βάση συγκράτησης εύκαμπτων σωλήνων SHM
•  Για τοποθέτηση στα πλαϊνά τοιχώματα οχημάτων ή σε δομικά στοιχεία.
•  Κατάλληλο για τη μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων.

Από αλουμίνιο
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 336x152x132 mm
Βάρος: 0,9 kg

Κωδ. αρ. 0963 80 921
Τεμ./Συσκ.: 1/1

Δοχείο νερού
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 
175 x 420 x 280 mm
Βάρος: 2,2 kg

Κωδ. αρ. 0963 80 821
Τεμ./Συσκ.: 1/1

Γάντζος τοίχου
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

Κωδ. αρ. 0963 80 553/4/5
Τεμ./Συσκ.: 1/1

Μέγγενη
Περιγραφή τύπου: PS120
Μέγκενη παραλλήλων
Μέγεθος 120 mm
Βάρος: 10,0 kg

Κωδ. αρ. 0963 50 003
Τεμ./Συσκ.: 1/1

Περιγραφή τύπου: DT120
Περιστροφική βάση για μέγγενη παραλλήλων
Βάρος: 1,0 kg

Κωδ. αρ. 0963 50 013
Τεμ./Συσκ.: 1/1

Βάση συγκράτησης φιαλών αερίου GH11
Βάθος: 380 mm
2 x ZS11, 2 x RZG1011
Βάρος: 2,8 kg

Κωδ. αρ. 0963 80 205
Τεμ./Συσκ.: 1/1

Βραχίονας ασφάλισης 
Για την ασφάλιση φτυαριών, σκουπών, κονταριών  με  
στρογγυλές ή ωοειδείς λαβές.
Για τοποθέτηση σε τοίχους οχημάτων ή σε δομικά στοιχεία
• Με λάστιχο ασφάλισης από καουτσούκ.
• Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα.
• Περιλαμβάνει σετ τοποθέτησης. 

Κωδ. αρ. 0963 80  890/1
Τεμ./Συσκ.: 1/1

ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Βάση ρολού χαρτιού
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 
293x205x200 mm
Βάρος: 3,13 kg
Υλικό: Χάλυβας
Χρώμα: Κόκκινο (RAL3020)

Κωδ. αρ. 0963 99  074
Τεμ./Συσκ.: 1/1
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Κωδ. αρ. 0963 80  826
Συσκ. 1

Πλάτος 1030 mm

Ύψος 90 mm

Βάθος 46 mm

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 5 kg

Τεμάχια στο σετ/συλλογή 28 τεμ.

Βάση για φιάλες σπρέι
Για επίτοιχη τοποθέτηση ή για πλαϊνή τοποθέτηση στον 
εξοπλισμό οχήματος
• Μπορεί να δεχθεί έως και 3 δοχεία με μέγ. διάμετρο 100 mm.
• Από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
• Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.

Κωδ. αρ. 0963 80  849
Συσκ. 1

Περιγραφή τύπου PH1

Πλάτος 350 mm

Ύψος 120 mm

Βάθος 110 mm

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 0,8 kg

Υλικό Αλουμίνιο

Βάση φιαλών από αλουμίνιο
• Για επίτοιχη τοποθέτηση ή για πλαϊνή τοποθέτηση στον εξοπλισμό 

οχήματος.
• Μπορεί να δεχθεί έως και 5 σπρέι.
• Από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
• Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.

Κωδ. αρ. 0963 80  818
Συσκ. 1

Περιγραφή τύπου DH5

Πλάτος 350 mm

Ύψος 121 mm

Βάθος 72 mm

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 0,326 kg

Υλικό Αλουμίνιο

Εσωτερική βάση οροφής για φορτίο με μεγάλο μήκος
Για την ασφαλή μεταφορά φορτίων με μεγάλο μήκος στο 
εσωτερικό του οχήματος
• Το φορτίο μπορεί να στερεωθεί εύκολα και με ασφάλεια κάτω από την 

οροφή οχήματος.
• Τα εργαλεία και τα υλικά αποθηκεύονται τακτοποιημένα και 

συμμαζεμένα.
• Μπορεί να ασφαλιστεί σε διάφορες θέσεις της ράγας Airline.
• Μειωμένος κίνδυνος ατυχήματος.
• Εύκολη τοποθέτηση στο όχημα.
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Χειρολαβή
Διευκολύνει την επιβίβαση στα ψηλά 
οχήματα
• Εργονομική λαβή.
• Δυνατότητα τοποθέτησης στη συρόμενη και 

την πίσω πόρτα.
• Περιλαμβάνονται υλικά στερέωσης.

Κωδ. αρ. 0963 80  344
Συσκ. 1

Περιγραφή τύπου HGFZG1

Μήκος 115 mm

Πλάτος 300 mm

Ύψος 33 mm

Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο) 0,411 kg

Κωδ. αρ. 0963 80  825
Συσκ. 1

Πλάτος 365 mm

Ύψος 100 mm

Βάθος 313 mm
Βάρος προϊόντος 
(ανά τεμάχιο) 0,178 kg

Υλικό Αφρώδες

Βάση για 1 σπρέι
• Για επίτοιχη τοποθέτηση.
• Για σπρέι 300–400 ml.
• Από πλαστικό.

Κωδ. αρ. 0963 80  880
Συσκ. 1

Περιγραφή τύπου DH1

Πλάτος 75 mm

Ύψος 150 mm

Βάθος 65 mm

Βάρος προϊόντος/τεμάχιο 70 g

Υλικό Πλαστικό

Αφρώδης θήκη συγκράτησης σπρέι
• Για σπρέι.
• Για την αποθήκευση έως και 12 σπρέι με 

διάμετρο μέχρι 67 mm.
• Από αφρώδες υλικό.

Αφρώδης θήκη συγκράτησης 
φυσσιγγίων
• Για αποθήκευση έως 25 φυσιγγίων.
• Μέγιστη διάμετρος 50 mm.
• Από αφρώδες υλικό.

Κωδ. αρ. 0963 80  819
Συσκ. 1

Περιγραφή τύπου DH6

Πλάτος 365 mm

Ύψος 100 mm

Βάθος 313 mm

Βάρος προϊόντος/τεμάχιο 0,195 kg

Υλικό Αφρώδες 
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Περιγραφή τύπου: DSW-300
Συνεχές ρεύμα εξόδου: 1,3 A
Συνεχής ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 300 VA
Μέγιστη ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 600 VA, 
μέγ. 2 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 263 x 164 x 88 mm
Βάρος: 1,8 kg

Κωδ. aρ. 0964 80 905

Περιγραφή τύπου: DSW-600
Συνεχές ρεύμα εξόδου: 2,6 A
Συνεχής ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 600 VA
Μέγιστη ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 1.200 VA, 
μέγ. 2 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 277 x 234 x 88 mm
Βάρος: 2,9 kg

Κωδ. aρ. 0964 80 909

Περιγραφή τύπου: DSW-1200
Συνεχές ρεύμα εξόδου: 5,2 A
Συνεχής ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 1.200 VA
Μέγιστη ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 2.400 VA, 
μέγ. 2 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 391 x 234 x 88 mm
Βάρος: 3,5 kg

Κωδ. aρ. 0964 80 907

Διακόπτης εναλλαγής SSWS4
Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 4,0 m
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 50 x 38 x 28 mm
Βάρος: 60 g
Κωδ. αρ. 0964 80 959

Καλώδιο σύνδεσης SWV20
Καλώδιο σύνδεσης, περιλαμβάνει ασφάλεια 200 A
Διαστάσεις: 2,0 m x 50 mm²
Βάρος: 15 g
Κωδ. αρ. 0964 80 268

Καλώδιο σύνδεσης SWV40
Καλώδιο σύνδεσης, περιλαμβάνει ασφάλεια 200 A
Διαστάσεις: 3,0 m x 50 mm²
Βάρος: 15 g
Κωδ. αρ. 0964 80 269

Περιγραφή τύπου:  DSW-2000
Συνεχές ρεύμα εξόδου: 8,7 A
Συνεχής ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 2.000 VA
Μέγιστη ισχύς εξόδου (cos φ > 0,8): 4.000 VA, 
μέγ. 2 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 391 x 334 x 88 mm
Βάρος: 4,8 kg

Κωδ. aρ. 0964 80 908

Περιγραφή τύπου: SSW150
Συνεχής ισχύς εξόδου: 150 W
Mέγιστη ισχύς εξόδου: 300 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 120 x 70 x 245 mm
Βάρος: 1,3 kg

Κωδ. aρ. 0964 80 944

• Πραγματική ημιτονοειδής τάση εξόδου  
 230 V/50 Hz.
• Ηλεκτρικά μονωμένος.
• Ελεγκτής με ψηφιακό επεξεργαστή  
 σήματος.
• Με λειτουργία κατάστασης αναμονής.
• Με ρυθμιζόμενη προστασία έναντι  
 της βαθιάς εκφόρτισης.
• Προστασία από βραχυκύκλωμα.
• Με προαιρετικό τηλεχειριστήριο.
• Με έγκριση E.

Λειτουργία ευαίσθητων καταναλωτών, π.χ. τηλεοράσεις, υπολογιστές, ηχοσυστήματα και άλλες 
συσκευές, απροβλημάτιστη και χωρίς διακοπές χάρη στην πραγματική ημιτονοειδή τάση εξόδου από 
τους ψηφιακούς μετασχηματιστές τάσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή 
και παρακολουθεί τις σημαντικότερες παραμέτρους, όπως σταθερή τάση εξόδου, συχνότητα και τάση 
εισόδου. Επιπλέον, οι συσκευές διαθέτουν ολοκληρωμένα κυκλώματα προστασίας, π.χ. προστασία 
από αντιστροφή πολικότητας και υπέρταση στην είσοδο, προστασία από βραχυκύκλωμα και 
υπερφόρτωση στην έξοδο, απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης κ.λπ.
Οι συσκευές (εκτός της SSW150) διαθέτουν ρυθμιζόμενη, δυναμική προστασία έναντι της βαθιάς 
εκφόρτισης. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μία τάση μεταξύ 9,0 και 11,5 V (στα μοντέλα των 12 V) ή από 
18 έως 23 V (στα μοντέλα των 24 V). Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας κατάστασης αναμονής, 
ελαχιστοποιείται η εγγενής κατανάλωση ρεύματος του μετασχηματιστή, αφού οι συσκευές ενεργοποιούνται 
μόνον όταν λειτουργούν οι συνδεδεμένοι καταναλωτές. Επιπλέον, όλοι οι μετασχηματιστές τάσης αυτής της 
σειράς διαθέτουν θύρα USB A για την παροχή ρεύματος σε κατάλληλους καταναλωτές.

ΨΉΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΤΉΣ 
ΉΜΙΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΣΉΣ
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© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχόμενου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing: Αντώνης Θεοδωράτος, Στράτος 
Κασμερίδης, Γιάννης Πέττας
H αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική, επιτρέπεται μόνον 
μετά από έγγραφη άδεια. WHM - Α.Θ. - Σ.Κ. - Γ.Π. - Α.Α. - 02/20

Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προïόντος, 
που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητά του. Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές 
και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προïόντων που 
παραδίδονται. Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. 
Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.

Würth Hellas S.A.
23o χλμ. Ε.O. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρυονέρι Αττικής 
Τ 210 6290800
info@wurth.gr
www.wurth.gr 

Würth Hellas 
Logistics Center
Θέση Κιμινιά
Εθνικής Αντιστάσεως & 
Ήμερου Πεύκου
190 11 Αυλώνας Αττικής
Τ 22953 06808
logistics@wurth.gr

Λάρισα
1ο χλμ. Π.Ε.Ο. 
Λάρισας - Αθηνών
413 35 Λάρισα
Τ 2410 661821
larissa@wurth.gr

Αιγάλεω
Λ. Αθηνών 345
122 43 Aιγάλεω 
Τ 210 5906200
egaleo@wurth.gr

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 291
546 28 Νέα Μενεμένη
Τ 2310 329132
thessaloniki@wurth.gr

Iωάννινα
6ο χλμ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Αθηνών 
452 21 Ιωάννινα 
Τ 2651 607515 
ioannina@wurth.gr

Άλιμος
Λ. Βουλιαγμένης 538
174 56 Άλιμος
Τ 2130 362536
alimos@wurth.gr

Πάτρα
Ακρωτηρίου 210
263 32 Πάτρα  
Τ 2613 015050
patra@wurth.gr
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