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Lättmanövrerat rullbord. Tre hyllplan och 
upphängningsskenor på tre sidor ger skiftande 
användningsmöjligheter. Hjuldiam: 100 mm, 
samtliga hjul är svängbara med broms. Räfflad 
gummimatta till översta hyllan. Ställbar i höjd. 
Låda 150 mm, ryggpanel 445 x 500 mm.
HxBxD: 905 x 550 x 550 mm 

Rullbord X-PO 301010

Rullbord X-RBT 132501

Kassett X-3005 156103

Montörvagn X-TC 134001

Verktygsskåp X-102 140101

Arbetsbänk komplett 120831/120841

Roll-X skåp för vägg/bänk 300301/300201

Stabil kassett med steglöst flyttbara ramar avsedd 
för tung belastning. Max belastning per ram: 150 kg. 
Total belastning på kassetten är 1100 kg inkl ramar.

Komplett bänk med lådhurts, underhylla, 
verktygstavla och raskant. Bänkskiva som håller 
bra mot olja och vassa föremål över tid.
LxBxH: 1500/2000 x 750 x 790-940 mm

Helsvetsat, robust verktygsskåp för verktyg som 
behöver låsas in. Gavlar och rygg kan användas 
för in- och utvändig verktygsupphängning. 
Medger mycket tung belastning. Dörrar med 
espagnoletter och cylinderlås, inkl 2 st nycklar.
HxBxD: 2000 x 1020 x 400 mm

Robust helsvetsat verktygsskåp på hjul. 5S genom 
sluttande tak och visualisering av verktyg. Stora 
upphängningsmöjligheter in- och utvändigt. Fullt 
utdragbara förvaringslådor. Avlastningshylla för 
t.ex. dator. Samtliga utrymmen är låsbara. Verktyg 
ingår ej. Taket lutar ca 10°. 
BxHxD: 800 x 1985/1885 x 530 mm

Premiumvagn för proffsanvändaren. Utdragbar 
stabil arbetsyta. Överskåpet har dörrar på båda 
sidorna och en flyttbar mellanvägg för stor 
flexibilitet. Underdel med 5 lådor med fullt utdrag, 
lådspärr och centrallås. Dörrarna med lika låsning, 
2 nycklar/lås. Två fasta och två svängbara hjul med 
broms. Hjuldiam. 160 mm. Många tillval finns, t.ex. 
vinklat tak eller gummimattor. Verktyg ingår ej.
HxBxD: 1815 x 915 x 600 mm

Med X-ponents jalusiskåp är verktygen bara ett 
drag bort, snabbt, enkelt och överskådligt. 
Levereras komplett med lås, handtag, 2 mm panel 
och är färdigmonterat. Funktionsmått 
inv. djup: 146 mm 
BxHxD: 1500/2000 x 750 x 220 mm

Lättmanövrerat rullbord med femlådig låsbar hurts 
och tre upphängningssidor. Inkl 160 mm gummihjul, 
fasta och svängbara med broms. Kan kombineras 
med verktygspanel på 2 st VTS stolpar likt bilden. 
HxBxD: 1073 x 915 x 600 mm

Ordning & reda!

Marknadens bredaste 
kroksortiment

Montörvagn X-HUH 132301

Kompaktskåp X-102B 145001
Skåpet är i standardutförande utrustat med 3 st 
utdragbara paneler, men går att beställa med max 
7st. Panelerna löper på kraftiga expansionsbeslag 
av hög kvalité. Varje panel kan belastas med 150 kg.
HxBxD: 2050 x 1000 x 820 mm

Panelvagn Dan-X 132801
Dan-X är den mobila verktygstavlan som är 
utrustad med två stycken standard XB-paneler som 
enkelt kan bytas ut mot önskad storlek. Höjden på 
panelerna kan du anpassa efter önskemål.
HxLxB: 1370 x 910 x 500 mm


