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138 | Prachotesné počítačové skrine

11 | Pojazdná súprava

Vybavenie kolesami: 2 otočné kolieska, 
2 pevné kolieska. 
11 |  Čis. 706 292 6F € 109,- 

10 | Pojazdná súprava

Vybavenie kolesami: 4 otočné kolieska, 
z toho 2 so zaistením. 
10 |  Čis. 510 283 6F € 28,90 

14 | Pojazdná súprava z ušľachtilej ocele

Vybavenie kolesami: 4 otočné kolieska, 
z toho 2 so zaistením. Materiál: ušľachtilá 
oceľ. 
14 |  Čis. 290 447 6F € 125,- 

12 | Počítačové skrine z ušľachtilej ocele

9 | Počítačové skrine

13 | Počítačové skrine z ušľachtilej ocele

15 | Pojazdná súprava

Vybavenie kolesami: 2 otočné kolieska, 
2 pevné kolieska, všetky so zaistením. 
15 |  Čis. 113 038 6F € 45,90 

• Chránené proti prachu a striekajúcej 
vode IP42

• Aktívny ventilátor v spodnej skrini 
na ochranu pred prehriatím

Celková výška: 1660 mm. Celková 
šírka: 650 mm. Celková hĺbka: 570 mm. 
Vnútorné rozmery boxu na monitor: v x š x h 
581 x 598 x 570 mm. Max. veľkosť 
obrazovky (TFT): 21 palec. Materiál 
korpusu: oceľový plech, s práškovým 
nástrekom. Farba korpusu: svetlošedá. 
Farba čela: enciánová modrá. Rozmery 
okienka: 451 x 516 mm. Vetranie: aktívny 
ventilátor (axiálny ventilátor) s prachovým 
filtrom. Druh istenia: IP42. Vybavenie: doska 
na klávesnicu. Vlastnosť: uzamykateľné. 
Druh dverí: krídlové dvere. Priehradka 
na monitor. Hmotnosť: 54 kg. Užitočný 
rozmer dolnej priehradky na prístroje 
v x š x h: 835 x 598 x 570 mm. 

8 |  Čis. 118 449 6F € 759,- 

• Veľký odkladací priestor 
s vysokozaťažiteľnou výsuvnou policou

Celková výška: 1600 mm. Celková 
šírka: 600 mm. Celková hĺbka: 695 mm. 
Vnútorné rozmery boxu na monitor: v x š x h 
525 x 545 x 660 mm. Max. veľkosť 
obrazovky (TFT): 21 palec. Materiál 
korpusu: oceľový plech, s práškovým 
nástrekom. Farba korpusu: svetlošedá 
RAL 7035. Farba čela: enciánová 
modrá RAL 5010. Počet výsuvných 
políc: 1 ks. Nosnosť na výsuv: 50 kg. 
Počet políc: 1 ks. Nosnosť police: 50 kg. 
Vybavenie: vysúvacia doska na myš / doska 

na klávesnicu. Vlastnosť: uzamykateľné. 
Druh dverí: krídlové dvere. Priehradka 
na monitor. Hmotnosť: 68 kg. 

9 |  Čis. 706 291 6F € 869,- 

• Ideálne v hygienicky citlivých oblastiach, 
vlhkom prostredí atď.

• Vysokokvalitné pracovné dosky HPL 
odolné proti vlhkosti

• Štyri vysokokvalitné otočné kolieska 
z ušľachtilej ocele, z toho 2 so zaistením

Celková výška: 1625 mm. Celková 
šírka: 600 mm. Celková hĺbka: 350 mm. 
Vnútorné rozmery boxu na monitor: v x š x h 
548 x 598 x 330 mm. Max. veľkosť 
obrazovky (TFT): 21 palec. Materiál 
korpusu: ušľachtilá oceľ 1.4301, 
V2A. Farba korpusu: ušľachtilá 

oceľ. Farba čela: ušľachtilá oceľ. 
Rozmery okienka: 420 x 450 mm. 
Vlastnosť: uzamykateľné. Druh 
dverí: krídlové dvere. Priehradka na monitor. 
Rozmery pracovnej dosky: 900 x 600 mm. 
Materiál pracovnej dosky: pracovná 
doska HPL. Hmotnosť: 40 kg. Užitočný 
rozmer dolnej priehradky na prístroje 
v x š x h: 480 x 570 x 348 mm. 

12 |  Čis. 118 450 6F € 829,- 

• Odolné proti vlhkosti, chladu, teplu 
a mnohým chemikáliám

• Vyvinuté na používanie 
v potravinárskom priemysle, 
laboratóriách, chladiacich priestoroch 
atď.

• Ochrana proti prachu a striekajúcej 
vode IP32

Celková výška: 1600 mm. Celková 
šírka: 700 mm. Celková hĺbka: 590 mm. 
Vnútorné rozmery boxu na monitor: v x š x h 
495 x 630 x 500 mm. Vnútorné 
rozmery: v x š x h 835 x 630 x 500 mm. 
Materiál korpusu: ušľachtilá oceľ 

1.4301. Farba korpusu: ušľachtilá oceľ. 
Farba čela: ušľachtilá oceľ. Rozmery 
okienka: 380 x 460 mm. Počet 
políc: 1 ks. Vetranie: pasívne vetrané 
(drážky v stene). Druh istenia: IP32. 
Vlastnosť: uzamykateľné. Druh 
dverí: krídlové dvere. Priehradka 
na monitor. Hmotnosť: 50.8 kg. 

13 |  Čis. 112 996 6F € 999,- 

Gumové tesnenia dverí po celom 
obvode, s pojazdnou súpravou 
(príslušenstvo)
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