Stabil værktøjsvogn til værksteder for erhvervskøretøjer
- den nye MASTERline har allerede det rigtige værktøj om bord
- meget stabil vogn, der opfylder de højeste krav
- sikker og overskuelig anbringelse af værktøjer
Der anvendes værktøjer på alle værksteder. Enhver ekspert ved, hvor vigtigt det
er, at have det rigtige værktøj inden for rækkevidde. En praktisk værktøjsvogn, der
er konstrueret med omtanke, er derfor guld værd. Værktøjsspecialisten KS Tools
tilbyder nu i sit program en særligt stabil værktøjsvogn til erhvervskøretøjer, der
er endnu mere robust. Desuden er den udstyret med et sortiment, der er udviklet
specielt til værksteder med erhvervskøretøjer. Værktøjsvognen i MASTERline-serien
med 11 skuffer er derfor en stor gevinst for disse værksteder. Stålpladekonstruktionen
med 1,0 millimeter pladetykkelse sørger for, at den er særligt vridningsstiv og stabil,
også - og især - når den belastes med et tungt værktøj. Værktøjsvognspakken til
erhvervskøretøjer indeholder 484 dele og har produktnummer 878.11468.
Den fuldt udstyrede MASTERline værkstedsvogn i sort / sølv har foruden sine elleve
skuffer også to reolhylder og en dør. Den er meget stabil og står yderst sikkert. Hvis
man ønsker at anbringe sine tilbehørsdele udvendigt på vognen, kan man benytte
bagvæggen og sidevæggene til dette formål, da disse er forsynet med et firkantet
hulmønster. Hver skuffe kan låses separat, så en utilsigtet åbning er udelukket.
Desuden er der en centrallås, der sørger for, at værktøjet er deponeret sikkert efter
afsluttet arbejde.
De kuglelejrede skuffer er meget letløbende og kan trækkes helt ud af vognen.
På denne måde er det til enhver tid sikret, at alle værktøjer er let tilgængelige for
værktøjseksperten. Det skridsikre gummiindlæg i skufferne holder delene sikkert på
plads. Og på den stabile 38 mm tykke arbejdsplade af træ kan de forskellige dele
aflægges uden fare.
Med det polyurethanbelagte metalgreb kan værkstedsvognen uden problemer
manøvreres gennem værkstedet på sine drejelige hjul. Parkeringsbremsen sørger
for, at vognen ikke skrider ud.
Vognen er udstyret med et sortiment, som er sammensat særligt til værksteder med
erhvervskøretøjer, og som indeholder det rigtige værktøj til de fleste almindelige
reparationer. Når man bestiller dette sortiment, kan man være sikker på, at man har
det passende basisudstyr til rådighed på værkstedet til erhvervskøretøjer.

