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Σας παρουσιάζουμε τη νέα γενιά προμονταρισμένων - ενιαίων 
δομικών στοιχείων. Τa Starter Kit από τον Εξοπλισμό Οχημάτων 
Würth. Τώρα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη 
λύση που ταιριάζει στις ανάγκες/απαιτήσεις των πελατών σας, για 
κάθε μοντέλο κατασκευαστών οχημάτων. Τα βασικά κιτ (Starter Kit) 
αποτελούνται από 3 εκδόσεις για μικρότερα, μεσαία και μεγάλα 
οχήματα. 

Τι ακριβώς είναι τα Starter Kit;
Με διάτρητα πλαϊνά τοιχώματα, νέο χρώμα RAL 7016 και 
πρόσθετα αξεσουάρ όπως π.χ. ιμάντες πρόσδεσης για το 
υποπλαίσιο, βάσεις κουτιών για ράφια με βαλίτσες 8.4.1 του 
συστήματος Würth, αυτά τα βασικά κιτ αποτελούν το σημείο 
εισόδου στον κόσμο του εξοπλισμού οχημάτων της Würth. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: 
1.  Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τα προμονταρισμένa 

- ενιαίa block με επιπλέον δομικά στοιχεία. 
2.  Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει απευθείας με τα κιτ στερέωσης 

της ξύλινης σανίδας πατώματος και των πλαϊνών τοιχωμάτων 
που περιλαμβάνονται στο σετ.

Οι πωλήσεις των Starter Kit ξεκινούν τον Ιούλιο 2020. Μπορούν να παραγγελθούν χωριστά, καθώς κάθε block διαθέτει τον δικό του  
κωδικό αριθμό.

Starter Kit 
Η νέα γενιά προμονταρισμένων - ενιαίων δομικών στοιχείων

Έκδοση Small

Aριστερή πλευρά του οχήματος 
Διαστάσεις (MxΥxΠ): 1.112x980x380/330 mm 
Κωδ. αρ. 0963 99  821 | MBSMKLI1          

Η έκδοση Small είναι συμβατή με τα μοντέλα: Citroen Berlingo / Peugeot Partner / Opel Combo / Ford Connect / VW Caddy / Renault Kangoo /  
Mercedes-Benz Citan / Dacia Dokker / Fiat Doblo / Nissan NV250 / Toyota Proace City

Πλήρες σετ 1 block αριστερής + 1 block δεξιάς πλευράς (2 τεμ.) | MBSET 12 | κωδ. αρ. 0963 99  823 | 60 kg

Δεξιά πλευρά του οχήματος
Διαστάσεις (MxΥxΠ): 834x920x380 mm
Κωδ. αρ. 0963 99  822 | MBSMKRE1



Η έκδοση Small είναι συμβατή με τα μοντέλα: Citroen Jumper / Peugeot Boxer / Opel Movano / Ford Transit / VW Crafter / Renault Master /  
Mercedes-Benz Sprinter / Fiat Ducato / Nissan NV400 / MAN TGE / Iveco Daily

Η έκδοση Small είναι συμβατή με τα μοντέλα: Citroen Jumpy / Peugeot Expert / Opel Vivaro Cargo / Ford Transit Custom / VW Transporter / Renault Trafic /  
Mercedes-Benz Vito / Fiat Talento / Nissan NV300 / Toyota Proace

Έκδοση Μedium

Έκδοση Large

Aριστερή πλευρά του οχήματος 
Διαστάσεις (MxΥxΠ) aριστερό πίσω block: 1.112x980x382 mm
Κωδ. αρ. 0963 99  825* | 30 kg 
Διαστάσεις (MxΥxΠ) aριστερό μπροστινό block: 834x980x382 mm
Κωδ. αρ. 0963 99  826* | 25 kg

*Δεν περιλαμβάνονται οι βαλίτσες

Aριστερή πλευρά του οχήματος 
Διαστάσεις (MxΥxΠ) aριστερό πίσω block: 1.112x1.200x380 mm
Κωδ. αρ. 0963 99  828* | 30 kg 
Διαστάσεις (MxΥxΠ) aριστερό μπροστινό block: 1.112x1.200x380 mm
Κωδ. αρ. 0963 99  829* | 30 kg 

Δεξιά πλευρά του οχήματος
Διαστάσεις (MxΥxΠ): 1.112x950x382/330 mm 
Κωδ. αρ. 0963 99  824 | 40 kg 

Δεξιά πλευρά του οχήματος
Διαστάσεις (MxΥxΠ): 1.112x950x380 mm
Κωδ. αρ. 0963 99  830 | 60 kg 

Πλήρες σετ 2 block αριστερής + 1 block δεξιάς πλευράς (3 τεμ.) | MBSET 13 | κωδ. αρ. 0963 99  827 | 95 kg

Πλήρες σετ 2 block αριστερής + 1 block δεξιάς πλευράς (3 τεμ.) | MBSET 14 | κωδ. αρ. 0963 99  831 | 120 kg



Πεδίο εφαρμογών
Κατασκευές, εγκαταστάσεις, 
επισκευές, βιομηχανία, 
δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου κ.λπ.

*Δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία.

Κωδ. αρ. 0715 930 238*
Τεμ./Συσκ. 1
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) 400 x 340 x 380 mm
Υλικό PES – Πολυεστέρας
Χρώμα Μαύρο, γκρι
Μέγιστο βάρος μεταφοράς 10 kg
Βάρος προϊόντος  3000 g
Ελάχιστο/μέγιστο μήκος ιμάντα ώμου 850-1400 mm

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΌ ΚΑΘΙΣΜΑ
Πρωτοποριακή λύση: τσάντα εργαλείων και πτυσσόμενο κάθισμα εργασίας 
σε ένα προϊόν.
•  Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα (1680 denier).
•  Η τσάντα εργαλείων μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από το πτυσσόμενο κάθισμα χάρη στα

κουμπώματα ταχείας απασφάλισης.
•  Ευρύχωρη τσάντα εργαλείων με πολλές θήκες εργαλείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
•  Πρόσθετη εξωτερική θήκη για ένα smartphone ή εργαλεία.
•  Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για στιλό και μικρά κατσαβίδια.
•  Υψηλής ποιότητας πτυσσόμενο κάθισμα για βάρος έως 100 kg.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.

Με οποιαδήποτε αγορά από τους κωδικούς 
των σετ με κωδ. αρ. 0963 99  823,  
0963 99  827 και 0963 99  831 παίρνετε 
δώρο μια υφασμάτινη τσάντα εργαλείων και 
πτυσσόμενο κάθισμα εργασίας.

ACTION

Κωδ. αρ. 0715 930 223*
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) 440 x 250 x 340 mm

Υλικό PES - πολυεστέρας

Χρώμα Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς 12 kg

Βάρος προϊόντος 1720 g

Ελάχιστο/μέγιστο μήκος ιμάντα ώμου 850-1400 mm

Με αγορές μεμονωμένων
block παίρνετε δώρο:

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΠΑΤΌ 
Mε μονοκόμματο φερμουάρ και  
αδιάβροχο πάτο από πλαστικό υλικό.




