
Ha alltid tillgång till dina verktyg 

Starke Arvid Verktygskista

Verktyg är stöldbegärligt gods och förvaras därför helst i 
en inbrottssäker bunker på hjul. Vi talar naturligtvis om vår 
Verktygskista. Med den behöver du aldrig lägga tid på att 
leta efter rätt utrustning. Samtidigt har du alltid en avlast-
ningsyta i ergonomisk arbetshöjd, vilket skapar en renare, 
stabilare och därmed säkrare arbetsplats.

Verktygskistan är lätt att ta med och ökar effektiviteten på 
arbetsplatsen. Tack vare kabelgenomföringen kan du ladda 
maskiner även när kistan är låst. Det finns även uttag för 
s.k. långpass som går att låsa fast.

Produktfördelar
Verktygskistans två bastanta handtag och fyra länkhjul gör 
den enkel att manövrera. Två av hjulen är låsbara, vilket 
ökar stabiliteten när den används som arbetsbänk. Kistan 
har en gasdämpad fjäder som inte bara gör locket viktlöst 
vid upp- och nedfällning, utan också ser till att klämrisken 
i det närmaste elimineras. 

• Minimerar tiden som läggs på att leta efter verktyg
• Minimerar stöldrisken
• Minimerar klämrisken för kropp och material
• Kan användas som ergonomisk avlastningsyta och  
    arbetsbänk
• Gör arbetsplatsen renare och säkrare
• Två låsbara länkhjul som ökar stabiliteten
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Tekniska fakta

Art.nr:                    36100  

Maxlast:   500 kg  

Bredd:   650 mm  

Längd:   1200 mm 

Höjd inkl. hjul:  1000 mm  

Vikt:   115 kg  

Volym:   450 l

Maxi  Tillval: 

Lyftöglor

Svivlande länkhjul, varav 
två läsbara för maximal 
stabilitet, gör det smidigt att 
flytta runt verktygskistan på 
arbetsplatsen

Kabelgenomförning för 
laddning under natten, 
t ex handmaskiner

Låsbyhel som döljer 
och skyddar låset 
mot inbrottsförsök

Den gasdämpade fjädern gör 
locket viktlöst och eliminerar 
på så sätt klämrisken

Flytt- och löstagbart hyllplan 
ger extra förvaringsyta

Infällda gångjärn tillsammans 
med det kraftiga locket gör det 
närmast omöjligt att bryta sig 
in i kistan

Kabelgenomföring för laddning 
av t.ex. handmaskiner .

Invändig förvaringshylla. Rum för de flesta verktyg 
inkl. uttag för långpass.

Gasdämpad fjäder som helt 
eliminerar lockets vikt vid 
upp- och nedfällning.

Dolda gångjärn för att 
minimera stöldrisken.

Rejäl skyddskåpa över låset. Två bastanta handtag. Fyra länkhjul, varav två bromsade, för enkel 
och lätt manövrering.

Låsmekanism med tre jämnt fördelade 
infästningspunkter.

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på 
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