Stabil verktygsvagn för nyttofordonsverkstad
- nya MASTERline har rätt verktyg redan ombord
- mycket stabil vagn för de högsta kraven
- förvara verktygen säkert och översiktligt
Verktyg finns i varje verkstad. Alla yrkesmän vet, hur viktigt det är, att man alltid har
allt till hands snabbt. En praktisk och genomtänkt konstruerad verktygsvagn är därför
värd pengarna. Verktygsspecialisten KS Tools har nu en särskilt stabil verkstadsvagn
för nyttofordon, på programmet, som håller mer än vanligt. Dessutom är den försedd
med ett sortiment, som är särskilt utformat för nyttofordon. Verkstadsvagnen ur
MASTERline-serien med 11 lådor är därför en verklig vinst för dessa verkstäder.
Stålbläckkonstruktionen med 1,0 millimeter tjock bläckplåt, som ger den en särskild
styvhet och stabilitet, även när den belastas med tunga verktyg. Det totalt 484-delade
verkstadsvagnspaketet för nyttofordon har produktnummer 878.11468.
Den fullt utrustade MASTERline verkstadsvagnen i svart/silver har utöver sina elva
lådor, dessutom ytterligare två hyllor och en dörr. Den är särskilt stabil och mycket
säker. Den som önskar förvara sina tillbehör på vagnens utsida, kan använda
bakväggen och sidväggarna, då de är försedda med fyrkantig perforering. Varje låda
låter sig låsas enkelt, för att utesluta oönskad öppning. Därutöver finns dessutom ett
centrallås, som efter avslutat arbete sörjer för att verktyget är i säkert förvar.
Lådorna glider mycket lätt tack vare dess kullager och låter sig dras helt ut ur
vagnen. På så sätt säkerställs det också alltid att verkstadspersonalen kan nå alla
verktyg bekvämt. Det halkfria gummi inlägget i lådorna håller varje del på sin plats.
Och på den stabila arbetsytan av 38 millimeter tjockt trä, kan du riskfritt lägga ifrån
dig det ena eller andra verktyget.
Med det polyuretanbelagda metallhandtaget låter sig verkstadsvagnen problemfritt
manövreras genom verkstaden, på sina vridbara hjul. Parkeringsbromsen sörjer för
att vagnen inte glider.
Vagnen är utrustad med ett sortiment, som sammanställts för nyttofordonsverkstad
och som innehåller korrekta verktyg för de mest vanliga reparationerna. Den som
beställer detta sortiment, kan dessutom vara säker att snart ha korrekt basutrustning
för den egna nyttofordonsverkstaden, ombord.

