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Stofdichte 
computerkasten
• Stof- en spatwaterdicht IP42
• Actieve ventilator in de onderkast als 

bescherming tegen oververhitting

Totale hoogte: 1660 mm. 
Totale breedte: 650 mm. Totale 
diepte: 570 mm. Inwendige afmeting 
van monitorafdeling: h x b x d 
= 581 x 598 x 570 mm. Max. 
beeldschermgrootte (TFT): 21 inch. 
Kastmateriaal: plaatstaal, met 
poedercoating. Kastkleur: lichtgrijs. 
Frontkleur: gentiaanblauw. Afmeting 
van zichtvenster: 451 x 516 mm. 
Ventilatie: ventilator (axiale ventilator) 
met stoffilter. Veiligheidstype: IP42. 
Uitrusting: toetsenbordplateau. 
Eigenschap: afsluitbaar. Type 
deur: vleugeldeur. Monitorvak. 
Gewicht: 54 kg. Ruimte onderste apparatenvak 
h x b x d: 835 x 598 x 570 mm. 

 4 Nr. 118 449 3H € 849.-

Wielenset

Wieluitrusting: 2 zwenkwielen, 
2 bokwielen. 

 4 Nr. 706 292 3H € 143.-

Onderwagen

Wieluitrusting: 4 zwenkwielen, 
waarvan 2 met vastzetters. 

 4 Nr. 510 283 3H € 37.90

Wielenset van roestvast staal

Wieluitrusting: 4 zwenkwielen, waarvan 
2 met vastzetters. Materiaal: roestvast 
staal. 

 4 Nr. 290 447 3H € 141.-

Computerkasten
• Veel opbergruimte met zwaar 

uittrekbaar legbord

Totale hoogte: 1600 mm. 
Totale breedte: 600 mm. Totale 
diepte: 695 mm. Inwendige afmeting 
van monitorafdeling: h x b x d 
= 525 x 545 x 660 mm. Max. 
beeldschermgrootte (TFT): 21 inch. 
Kastmateriaal: plaatstaal, met 
poedercoating. Kastkleur: lichtgrijs 
RAL 7035. Frontkleur: gentiaanblauw 
RAL 5010. Aantal uitschuifbare 
legborden: 1 st. Draagvermogen per 
uitschuifbaar legbord: 50 kg. Aantal 
legborden: 1 st. Draagvermogen per 
legbord: 50 kg. Uitrusting: uitschuifbaar 
muisplateau / toetsenbordplateau. 
Eigenschap: afsluitbaar. Type 
deur: vleugeldeur. Monitorvak. 
Gewicht: 68 kg. 

 4 Nr. 706 291 3H € 1060.-

Roestvast stalen 
computerkasten
• Bestand tegen vocht, kou, warmte 

en vele chemicaliën
• Ontwikkeld voor gebruik in de 

levensmiddelenindustrie, laboratoria, 
koelruimtes, enz.

• Stof- en spatwaterdicht IP32

Totale hoogte: 1600 mm. 
Totale breedte: 700 mm. Totale 
diepte: 590 mm. Inwendige afmeting 
van monitorafdeling: h x b x d = 
495 x 630 x 500 mm. Inwendige 
afmeting: h x b x d = 835 x 630 x 500 mm. 
Kastmateriaal: roestvast staal 
1.4301. Kastkleur: roestvast staal. 
Frontkleur: roestvast staal. Afmeting 
van zichtvenster: 380 x 460 mm. 
Aantal legborden: 1 st. 
Ventilatie: passief geventileerd 
(wandsleuven). Veiligheidstype: IP32. 
Eigenschap: afsluitbaar. Type 
deur: vleugeldeur. Monitorvak. 
Gewicht: 50.8 kg. 

 4 Nr. 112 996 3H € 1140.-

Wielenset

Wieluitrusting: 2 zwenkwielen, 
2 bokwielen, allemaal met vastzetters. 

 4 Nr. 113 038 3H € 52.90

Roestvast stalen 
computerkasten
• Ideaal in hygiënisch gevoelige ruimtes, 

vochtige omgeving enz.
• Hoogwaardig, vochtbestendig HPL-

werkblad
• Vier hoogwaardige roestvast stalen 

zwenkwielen, waarvan 2 met 
vastzetters

Totale hoogte: 1625 mm. 
Totale breedte: 600 mm. Totale 
diepte: 350 mm. Inwendige afmeting 
van monitorafdeling: h x b x d 
= 548 x 598 x 330 mm. Max. 
beeldschermgrootte (TFT): 21 inch. 
Kastmateriaal: roestvast staal 1.4301, 
V2A. Kastkleur: roestvast staal. 
Frontkleur: roestvast staal. Afmeting 
van zichtvenster: 420 x 450 mm. 
Eigenschap: afsluitbaar. Type 
deur: vleugeldeur. Monitorvak. 
Werkbladafmetingen: 900 x 600 mm. 
Werkbladmateriaal: HPL-
werkblad. Gewicht: 40 kg. 
Ruimte onderste apparatenvak 
h x b x d: 480 x 570 x 348 mm. 

 4 Nr. 118 450 3H € 959.-

Rondomlopende deurafdichtingen 
van rubber, met wielenset (zie 
toebehoren)
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