Truck ToolBox
att förvara och transportera
olika verktyg och tillbehör
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är en del av den internationella koncernen Kingspan. Titan Ekos rika erbjudande sätter
upp standarder inom säkert lagring och inre distribution av bl. a. olja, biobränsle, AdBlue®, men
också för lagring av kemiska ämnen, regnvatten, dricksvatten eller livsmedel. Titan Ekos mångåriga
närvarande på konkurrensmarknaden samt regelbunda trendundersökningar inom olika
näringsgrenar, leder till hög varukvalitet, modern design och ständig utvidgning av erbjudande
Företaget är den europeiska ledaren inom rotor formgivnings teknologier.
Det har den modernaste produktionsanläggningen i Polen samt olika avdelningar i många
europeiska länder.
För mer detaljerade upplysningar angående produkterbjudande välkomna på internetsidan:
www.titan-eko.com eller Titan Ekos kontor.

Truck ToolBox lådor blir en perfekt lösning för att förvara och transportera olika sorters verktyg
eller andra små tillbehör. Lämpliga varumått möjliggör att de kan transporteras med bil.
Stark och styv konstruktion, högkvalitets polyetylen och den moderna rotor formgivnings
teknologi som används vid tillverkning, utgör att lådan blir motståndig för mekaniska skador
och omväxlande vädervillkor. Truck ToolBox tillverkas av återvinningsmaterial - det finns en
möjlighet att återvinna varor i 100% och använda materialet en gång till. Lådan blir också
motståndig mot UV-strålning och ändrar inte färg efter en solinstrålning.
Truck ToolBox har speciellt konstruerade kanter som förebygger att vatten kommer in i lådan,
samt ett lock som omliggör att regnvatten samlas på det.
Dessutom monteras locket på 3 speciella gångjärn, som blockeras vid öppningen och möjliggör
problemfri öppning om lådan står brevid väggen, vilket underlättar dess användning.
Truck ToolBox kan lyftas med en gaffeltruck med hjälp av speciella öppningar som finns på
lådans botten eller grepp som finns på båda sidor. En bekväm och säker magasinering
av lådor – max upp till 3 styck - möjliggörs av speciella öppningar.
Truck ToolBox lådan har stållås som tillämpar också att använda hänglås, vilket säkrar de dyrare
verktyg och skyddar dem mot oberättigade personer.
Titan Eko driver verksamneten enligt ISO 9001:2000 FM nr 57348.
Truck ToolBox lådor omfattas av en femårs garanti.

Truck ToolBox mått
Volym (l)

SBredd (mm)

Djuphet (mm)

Höjd (mm)

Varukod

200

990

550

590

STB00250BK

Varumått kan skiljas med -/+1%

LEVERANTÖREN:

Man tillåter ringa färgskillnader på varor i katalogen, med hänsyn till tryckegenskaper.
Varuspeciﬁkationer kan ändras lite, för att få den nyaste utrustningsversionen
kontakta Titan Ekos kontor eller den närmaste leverantören.

Titan Eko Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polen
tel.: (0048) 61 814 44 00
fax: (0048) 61 814 54 99
e-post: biuro@titan-eko.com

www.titan-eko.com

© Titan Eko I 04-2008

Truck ToolBox

