
13.1

VEILIGE OPBERGSYSTEMEN

RIDGID® KNAACK®-opbergsystemen
• Complete serie multifunctionele heavy-duty stalen opbergcontainers.
• Wereldwijd marktleider in de bouwnijverheid en industrie.
• Volledig gelaste naden voor maximale sterkte.
• Poedergelakt voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
• WATCHMAN IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling voor maximale bescherming.

Veilige opbergsystemen
Aantal 

modellen
Capaciteit 

(m3)
Pagina

MONSTER BOX™ 3 0,88 - 1,47 13.4
STORAGEMASTER®-kisten 4 1,00 - 1,63 13.6
JOBMASTER®-kisten 7 0,14 - 0,71 13.8
JOBMASTER®-kasten 4 1,34 - 1,72 13.10
Mobiele werkbanken 3 453 - 1.542* 13.12
Kantoortrailer 1 3,42 13.14
Klassieke kist 1 0,88 13.15
Hulpstukken – – 13.16
Rek voor schuifladder 1 – 13.17
*Maximale belasting in kg.
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RIDGID®-opbergsystemen werken het best van allemaal... en het slimst van allemaal. De kisten en kasten van RIDGID schrikken gereedschapsdieven 
af. Bovendien verschaffen RIDGID-opbergsystemen voor werklocaties beter toegang tot materiaal en gereedschap en bieden ze meer 
organisatiemogelijkheden, mobiliteitsgemak en veelzijdigheid.

JOBMASTER®-kisten
De kisten zijn leverbaar in verschillende 
modellen en kunnen werkelijk overal voor 
gebruikt worden. Ze zijn veelzijdig en 
gemakkelijk hanteerbaar, vooral met de 
optionele zwenkwielen, en u kunt er alles in 
kwijt: van gewoon gereedschap tot elektrische 
handapparatuur en compressoren.
Zie pagina 13.8 - 13.9

STORAGEMASTER®-
kisten
De STORAGEMASTER-kisten zijn de 
werkpaarden op elke werklocatie. Ze zijn 
ideaal voor elke activiteit, zoals engineering, 
loodgieterswerk, verwarmings- en koeltechniek, 
elektrotechniek en grof en fijn timmerwerk. 
De kisten zijn voorbereid voor zwenkwielen en 
beschikken over legplanken over de volledige 
breedte voor het opbergen van klein en groot 
gereedschap en andere benodigdheden. Model 
91 heeft zelfs een neerklapbare helling om 
grote, zware voorwerpen te laden.
Zie pagina 13.6 - 13.7

MONSTER BOX™

Deze kisten bieden optimale 
veiligheid en maximale belastings- en 
organisatiemogelijkheden. Ze kunnen ook 
gemakkelijk naar de hoogste verdieping getakeld 
worden met ons exclusieve 4-puntshijssysteem.
Zie pagina 13.4 - 13.5
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JOBMASTER®-kasten
JOBMASTER-kasten zijn ongelooflijk veilig en 
kunnen volledig naar wens ingedeeld worden. 
Deze systemen op verplaatsing zorgen voor een 
gereedschapopslag met een perfecte indeling 
waarbij u alles in een oogopslag kunt vinden.
Zie pagina 13.10 - 13.11

STORAGEMASTER® 
mobiele werkbanken
Deze mobiele werkbanken bieden veilige opslag 
op wielen. Het heavy-duty werkblad is ideaal 
als werkoppervlak en voor de montage van 
draadsnijmachines en bankschroeven.
Zie pagina 13.12 - 13.13

RIDGID®-
kantoortrailers
Kantoortrailers dienen als uw kantoor op 
de werklocatie. Voor het veilig opbergen 
van gereedschap, documenten en andere 
voorwerpen.
Zie pagina 13.14 - 13.15

Beveiliging van RIDGID 
Alles achter slot en 
grendel.
Alle RIDGID-producten, met uitzondering van het MONSTER 
BOX-programma, zijn ontworpen om gebruikt te worden in 
combinatie met een ABUS 41/50-hangslot of een slot met 
dezelfde afmetingen. 

• Het WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 
verzonken slotkast voorkomt inbraak door gebruik van een 
boutenschaar.

• De snel vervangbare sloten voorkomen dat tijd verloren gaat 
wanneer sloten worden vernieuwd.

• 3-puntsvergrendelingssysteem van het type met 
nachtschoot voor optimale veiligheid.

ABUS 41/50 gelamineerd hangslot (Cat. Nr. 73626)

D E F
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RIDGID® 
MONSTER BOX®

Opbergsystemen
Wat is er zo bijzonder aan een MONSTER BOX?

Het exclusieve heavy-duty frame van stalen 
buizen, voor het eerst gebruikt in de branche, 
zorgt voor structurele stijfheid en stevigheid en 
beschermt het deksel voor meer veiligheid.

Het vierpuntshefsysteem vergemakkelijkt de 
tuigage met een centraal punt, zodat veilig 
getakeld kan worden met een bruto belasting 
van 1.100 kg.

Het exclusieve niet-lineaire 
3-puntsvergrendelingssysteem bestaat uit een 
verzonken hendel die het haakslot activeert, 
terwijl de twee andere vergrendelingspunten 
werken als nachtschoten.

De Power Pass™ elektrische pakkingbus 
zorgt voor een gemakkelijke, weerbestendige 
aansluiting van de stroomkabel, zodat de accu 
opgeladen kan worden wanneer de Monster 
Box dicht is.

Heavy-duty scharnieren zijn extra duurzaam en 
bestand tegen uittrekken.

Het geïntegreerd verzonken slot is een 
weersbestendig, tegen uitboren beveiligd slot 
dat optimaal beschermd is tegen uitboren en 
inbraak.1

1. RIDGID beveelt aan om de product- en sleutelcodes voor vervangende sleutels te registreren. 
Sleutels kunnen niet bijgemaakt worden en worden alleen verkocht aan de geregistreerde eigenaar. 
Opbergcontainers kunnen op verzoek van dezelfde sleutels worden voorzien.
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Pianokoffer Model 1000

• Gasveerbeschermingen tegen beschadiging 
door veranderende belasting.

• Twee legplanken voor meer bergruimte en 
indelingsmogelijkheden.

• Inwendig opbergrooster voor hangende 
veiligheidsuitrusting en andere voorwerpen.

• Twee verzonken handgrepen om de kist veilig 
te sluiten, zelfs met handschoenen aan.

Kist Model 1010

• Versie met diep deksel voor stevigheid en 
veiligheid.

• Gemakkelijk sluitbare enkelvoudige heavy-
duty dekselsteun.

Kast Model 1020

• De bovenste legplank bevindt zich 267 mm 
van de bovenkant van de kast, de tweede 
legplank bevindt zich 190 mm van de 
onderkant van de bovenste legplank. De 
onderste legplank is verstelbaar, voor de 
opslag van volumineuze voorwerpen.

• Het lage zwaartepunt zorgt voor stabiliteit.
• Open ontwerp zonder middenkolom, voor 

maximale opbergruimte en toegankelijkheid.
• Wind- en waterdichte deuren voor een betere 

weersbestendigheid.

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Capaciteit

Gewicht (kg)
Lengte Diepte Hoogte 1 Hoogte 2 m3

30293 1000 1680 762 1380 2048 1,36 184
30298 1010 1680 762 910 1502 0,88 130
30308 1020 1680 762 1380 – 1,47 182
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STORAGEMASTER®-kisten

Er zijn geen betere systemen dan de STORAGEMASTER-kisten als het gaat om het veilig, duurzaam 
en gebruiksvriendelijk opbergen van gereedschap en materiaal op werklocaties. Neem de volgende 
belangrijke kenmerken in overweging wanneer u op zoek bent naar een uiterst robuuste pianokist.

• WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast voor een 
optimale bescherming tegen inbraak. Eenmalige slotinstallatie betekent geen stilstandtijden voor 
het vervangen van sloten.

• Power Pass™ elektrische pakkingbus voor een gemakkelijke, weersbestendige aansluiting van de 
voedingskabel.

• Versterkte slotkast voor onovertrefbare stevigheid.
• Heavy-duty scharnieren zijn over de volledige lengte aangebracht en vastgelast om openwrikken te 

voorkomen.
• Verzonken handgrepen voor een comfortabele greep, zelfs met handschoenen aan.
• Afwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
• Dankzij de dubbele gasveren zijn de kisten met één hand te openen.
• Beschermde gasveren om schade ten gevolge van verschuivende lading te voorkomen.
• Steun van 2,66 mm dik staal, voorbereid op optionele zwenkwielen voor meer mobiliteit (zie 

pagina 13.16).
• Heavy-duty constructie van 1,52 mm dik staal met volledig met booglas gelaste naden.
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Optionele legplankdeuren bieden u een tweeledig voordeel. Deuren met sloten 
creëren een veilig gebied terwijl de kist de volledige werkdag open kan blijven 
staan.

Met ingebouwde uitklapdeur van staal maat 12 
om het laden van grote, volumineuze objecten 
te vergemakkelijken.

Kist Model 89

Deuren met legplank voor toebehoren

Kist Model 79

Kist Model 91 Kist Model 69

Als het deksel gesloten is, kan kist model 69 
worden gebruikt als werkbank.

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Capaciteit

Gewicht (kg)
Lengte Diepte Hoogte 1 Hoogte 2 m3

28111 69 1524 762 956 1692 1,00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1,08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1,35 153
28151 91 1829 762 1260 1997 1,63 186

Catalogusnr. Modelnr. Geschikt voor
74756 479 79
74766 489 89
74776 491 91
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JOBMASTER®-kisten

Mobiele veiligheid en duurzaamheid. JOBMASTER®-kisten zijn sterke en gebruiksvriendelijke 
opbergsystemen voor gereedschap.

Ze zijn compact genoeg om getild te kunnen worden op een bouwplaats en kunnen met weinig 
inspanning in een voertuig worden geplaatst. Toch beschikken JOBMASTER-kisten over dezelfde 
veiligheidskenmerken als STORAGEMASTER®-kisten.

• WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast voor een 
optimale bescherming tegen inbraak. Eenmalige slotinstallatie betekent geen stilstandtijden voor 
het vervangen van sloten.

• Power Pass™ elektrische pakkingbus voor een gemakkelijke, weersbestendige aansluiting van de 
voedingskabel.

• Versterkte slotkast voor onovertrefbare stevigheid.
• Heavy-duty scharnieren zijn over de volledige lengte aangebracht en vastgelast om openwrikken te 

voorkomen.
• Verzonken handgrepen voor een comfortabele greep, zelfs met handschoenen aan.
• Emailafwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
• Steun van 2,66 mm dik staal, voorbereid op optionele zwenkwielen voor meer mobiliteit  

(zie pagina 13.16).
• Heavy-duty constructie van 1,52 mm dik staal met volledig met booglas gelaste naden.
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Kist Model 4830 
Hoogte met gesloten deksel: 890 mm

Kist Model 2472 
Hoogte met gesloten deksel: 735 mm

Kist Model 4824 
Hoogte met gesloten deksel: 735 mm

Kist Model 42 
Hoogte met gesloten deksel: 610 mm

Kist Model 60 
Hoogte met gesloten deksel: 735 mm

• Heeft geen 3-puntsvergrendeling  
of Power Pass™.

Kist Model 36 
Hoogte met gesloten deksel: 560 mm

Model 32 kist 
Hoogte met gesloten deksel: 480 mm

• Heeft geen 3-puntsvergrendeling  
of Power Pass™.

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Capaciteit

Gewicht (kg)
Lengte Diepte Hoogte 1 Hoogte 2 m3

28001 32 815 485 480 889 0,14 38
28011 36 915 485 498 965 0,20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0,25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0,45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0,71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0,69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0,57 86
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JOBMASTER®-kasten

Het maakt niet uit hoe groot de klus is, ruime JOBMASTER-kasten bieden de oplossing. Ze zorgen in 
een oogwenk voor gemakkelijk toegankelijke opbergmogelijkheden voor klein, groot en middelgroot 
gereedschap, apparatuur en benodigdheden. Optionele accessoires zoals zwenkwielen en 
deurvakken creëren oplossingen op maat die nog beter werken. 

• WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast voor een 
optimale bescherming tegen inbraak. Eenmalige slotinstallatie betekent geen stilstandtijden voor 
het vervangen van sloten.

• De gemakkelijke voetgrendel opent de deuren wanneer u deze intrapt, zodat u uw handen vrij hebt. 
Eén persoon kan de deuren openen, zelfs als hij zijn handen vol heeft met gereedschap.

• Versie met diepe deur voor maximale weerstand tegen openwrikken en beter georganiseerd 
gereedschap.

• Verzonken handgrepen voor een comfortabele greep, zelfs met handschoenen aan.
• Afwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
• Steun van 2,66 mm dik staal, voorbereid op optionele zwenkwielen voor meer mobiliteit  

(zie pagina 13.16).
• Heavy-duty constructie van 1,52 mm dik staal met volledig met booglas gelaste naden.
• Optionele legplanken in de deurvakken bieden meer organisatiemogelijkheden (zie pagina 13.16).
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• Meer open ruimte voor grote voorwerpen.
• Alleen legplanken aan de linkerkant over de halve breedte.
• De bovenste legplank bevindt zich 330 mm onder de bovenkant van de kast, 

de tweede legplank bevindt zich 317 mm onder de bovenste legblank, de 
onderste legplank bevindt zich 241 mm onder de tweede legplank.

• Het is mogelijk om optionele legplanken in de deurvakken te plaatsen (zie 
pagina 13.16).

Kast Model 112 Kast Model 111

Kast Model 100Kast Model 139

• Bestaat uit: drie laden van 64 mm diep met een maximale belasting 
van 22,5 kg, vier laden van 150 mm diep met een maximale belasting 
van 34 kg.

• Gepoedercoate laden lopen op ladegeleiders met kogellagers.
• Bovenste legplank over de volledige breedte voor meer opbergruimte.
• Ruimte tussen de legplanken van boven naar beneden: 330, 317, 241, 

502 mm.
• Het is mogelijk om optionele legplanken in de deurvakken te plaatsen 

(zie pagina 13.16).

• De legplanken over de volledige breedte maken het mogelijk om 
langere voorwerpen op te bergen.

• De bovenste legplank bevindt zich 355 mm van de bovenkant van de 
kast, de tweede legplank bevindt zich 250 mm van de onderkant van 
de bovenste legplank.

• Verstelbare onderste legplank.
• Het is mogelijk om optionele legplanken in de deurvakken te plaatsen 

(zie pagina 13.16).

• Dankzij de geïntegreerde zwenkwielen kan één persoon de gesloten 
kast op de werklocatie verplaatsen.

• Volledig vlambooggelaste constructie van 1,52 mm dik staal.
• Maximale belasting: 544 kg, gelijkmatig verdeeld.
• De verticale opbergruimte beschikt over een haak om verlengsnoeren 

of gereedschapsriemen aan op te hangen.

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Capaciteit

Gewicht (kg)
Lengte Diepte Hoogte m3

28161 100 1524 762 1743 1,72 213
28181 111 1524 610 1540 1,34 175
28191 112 1524 762 1540 1,55 209
28221 139 1524 762 1540 1,68 202

Ongeveer 3,2 m breed indien  
volledig geopend
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STOREMASTER® mobiele werkbanken

Robuust. Mobiel. Veilig. STORAGEMASTER mobiele werkbanken dragen hun last op meer dan één 
manier. Ze zijn niet alleen bestand tegen een belasting van een halve ton, maar ze zijn ook uiterst 
efficiënt op de werf en bieden handige werkoppervlakken en opbergmogelijkheden en kunnen 
verplaatst worden naar de plek waar gewerkt wordt. 

• WATCHMAN® IV-vergrendelingssysteem met 3-puntsvergrendeling en verzonken slotkast voor een 
optimale bescherming tegen inbraak. Eenmalige slotinstallatie betekent geen stilstandtijden voor 
het vervangen van sloten.

• Heavy-duty staalconstructie met volledig vlambooggelaste naden.
• Pianoscharnier over de volledige lengte om openwrikken tegen te gaan. 
• Afwerking met poedercoating voor weerbestendigheid en duurzaamheid.
VOORZICHTIG:

De wielremmen zijn niet geschikt om de opbergsystemen op hun plaats te houden tijdens transport. 
Beveilig de opbergsystemen op een andere manier. Gebruik geen zwenkwielen op een ruwe of 
oneffen ondergrond. Neem geen kisten met wielen op sleeptouw.

• Bestaat uit: 
– (3) Laden Model 471-3.
– (4) Laden Model 472-3.
– (1) Laden Model 476-3.
– (1) Legplank Model 477-3.
– (1) 150 mm zwenkwielset.
• Maximale belasting: 345 kg.

Werkbank Model 49
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Werkbank Model 47

Werkbank Model 62
Een zware klus te doen? Deze zware jongen 
is er klaar voor. Hierin kunt u ruim 2,5 ton aan 
materiaal, gereedschap of apparatuur kwijt. 
Dankzij het grote werkoppervlak van 1,2 m2 en 
de lagere werkhoogte, kan de klus gemakkelijk 
geklaard worden.

• WATCHMAN® IV Single Lock System.
• Drie deuren aan de voorkant en drie 

aan de achterkant voor een optimale 
toegankelijkheid.

• Constructie van 2,66 mm dik staal, volledig 
vlambooggelast.

• Werkblad en onderkant van 4,5 mm dik staal.
• Capaciteit standaardlade is 45 kg, capaciteit 

heavy-duty lade is 90 kg.

• Basiseenheid zonder laden.
• Gebruik dit model om uw eigen mobiele 

werkbank te ontwerpen. 
• Inclusief: (1) 150 mm zwenkwielset.
• Maximale belasting: 510 kg.

Ontwerp uw eigen pakket
Het is gemakkelijk om de mobiele werkbanken aan te passen aan uw situatie en noden met 
legplanken, standaardladen of een combinatie van deze twee.

• Begin met Model 47.
• Er zijn vijftien uitsparingen in de ruimte 

achter de kastdeur voor het monteren van 
laden.

• U kunt elke willekeurige combinatie van 
standaardladen kiezen, zolang de som van de 
uitsparingen niet groter is dan 15.

• Alle laden worden met geleiders geleverd.
• De maximale belasting bedraagt 45 kg per 

lade.

• 25 mm diepe legplank.
• Model: 477-3 (88727). 
• 555 mm L x 445 mm B x 

25 mm H.
• Benodigde uitsparing: 1.

• 25 mm diepe lade.
• Model: 471-3 (88712).
• 560 mm L x 410 mm B x 

25 mm H.
• Benodigde uitsparing: 1.

• 65 mm diepe lade.
• Model: 472-3 (88717).
• 560 mm L x 410 mm B x 

65 mm H.
• Benodigde uitsparingen: 2.

• 115 mm diepe lade.
• Model: 474-3 (88722).
• 560 mm L x 410 mm B x 

115 mm H.
• Benodigde uitsparingen: 3.

• 155 mm diepe lade.
• Model: 476-3 (74746).
• 560 mm L x 410 mm B x 

155 mm H.
• Benodigde uitsparingen: 4.

• Bestaat uit: 
 – (2) Model 471-3, stand. 
 – (1) Heavy-Duty lade, Model 486-3.
 – (1) Heavy-Duty lade, Model 490-3.
 – (1) 150 mm zwenkwielset.
• Maximale belasting: 1.540 kg.

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Maximale belasting

Gewicht (kg)
Lengte Diepte Hoogte kg

28281 47 1175 635 953 510 104

28301 49 1175 635 953 453 160

28381 62 1575 813 864 1542 271
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KANTOORTRAILER 
119-01 

U hebt voorstellen gedaan. En wij hebben geluisterd. Samen hebben we zo de beste kantoortrailer 
ooit ontwikkeld. Deze beschikt over nieuwe functies voor nog meer veiligheid en duurzaamheid. En 
over nieuwe accessoires om alles overzichtelijk op te bergen. Uw nieuwe kantoor op de werklocatie 
is klaar voor gebruik. Wat de weersomstandigheden ook zijn. En welke uitdagingen u ook tegenkomt.

Standaardfuncties
Beveiliging

A. WATCHMAN® 5 vergrendelingssysteem met zware dubbele grendels en verticaal aangebracht 
verzonken slot voor een optimale bescherming tegen uitboren, openwrikken en openslijpen, voor 
een superieure bescherming tegen inbraak en weersinvloeden.

B. Heavy-duty scharnieren van het kluistype. De deuren aan de onderkant grijpen in op de behuizing, 
voor een maximale weerstand tegen openwrikken.

C. Afsluitbare opbergruimte met stroomdoorvoer beschermt waardevolle voorwerpen wanneer de 
kantoortrailer geopend is. Vergrendelt eveneens in geopende stand.

Duurzaamheid

D. Twee gasveren voor soepel hefsysteem met eenhandsbediening. Eén veer zorgt voor een veilige 
vergrendeling van de geopende klep.

Productiviteit

E. De palletsteunen zijn vanaf vier kanten toegankelijk, waardoor het transport sneller en 
gemakkelijker verloopt. Zwenkwielen zijn als accessoire leverbaar.

F. Verstelbare en verwijderbare gescheiden legplanken waarmee u zelf de opbergruimte onderin 
kunt indelen.

A

B

C

D

E

F
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Klassieke kist

• Dubbel vergrendelingssysteem.

• Schuine bovenkant voor gemakkelijke toegang.

• Geïntegreerde, vastgelaste gereedschapsbak.

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Capaciteit Gewicht 

(kg)Lengte Diepte Hoogte m3

41698 119-01 1524 1118 2096 3,42 308

Catalogusnr. Modelnr.
Afmetingen (mm) Capaciteit Gewicht  

(kg)Lengte Diepte Hoogte 1 Hoogte 2 m3

28451 3068 1524 762 965 1510 0,88 102
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Hulpstukken Zwenkwielen
De nominale belastingswaarden gelden voor alle vier de wielen samen. De maximale belasting omvat 
het gewicht van het RIDGID®-product en de inhoud ervan. Elke wielset bestaat uit twee vaste en twee 
zwenkwielen inclusief montagebouten. Bij zwenkwielsets met remmen bevindt de remeenheid zich 
op de zwenkwielen. Wij raden aan om RIDGID-zwenkwielen te gebruiken in combinatie met RIDGID-
producten.

100 mm ZWENKWIELEN  
(cat.nr. 32553)
• Model: 495 (met remmen).
• Stevig polypropyleen met hoge dichtheid.
• Belasting per set: 725 kg.
• Geschikt voor modellen: 32, 36, 42, 60, 69, 

79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

125 mm ZWENKWIELEN  
(cat.nr. 74796)
• Model: 505 (geen remmen).
• Hard Rubber.
• Belasting per set: 560 kg.
• Geschikt voor modellen: 32, 36, 42, 60, 69, 

79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

150 mm ZWENKWIELEN  
(cat.nr. 74806)
• Model: 516 (met remmen).
• Streeploos polyurethaan.
• Belasting per set: 1.016 kg.
• Geschikt voor modellen: alle modellen.

150 mm ZWENKWIELEN  
(cat.nr. 30313)
• Model: 695 (met remmen).
• Stevig polypropyleen met hoge dichtheid.
• Belasting per set: 1.180 kg.
• Geschikt voor modellen: alle modellen.

150 mm ZWENKWIELEN  
(cat.nr. 88757)
• Model: 600 (met remmen).
• Fenolhars met hoge dichtheid.
• Belasting per set: 1.487 kg.
• Geschikt voor modellen: alle modellen.

Voorzichtig: de zwenkwielremmen zijn niet geschikt om de opbergsystemen tijdens transport op hun 
plaats te houden. Beveilig de opbergsystemen op een andere manier. Gebruik geen zwenkwielen op 
een ruwe of oneffen ondergrond. Neem geen kisten met wielen op sleeptouw.

Gereedschapsbakken
Deze handige, uitneembare gereedschapsbakken zorgen ervoor dat u uw gereedschap netjes 
geordend kunt opbergen zodat u het snel kunt vinden. U hoeft niet meer te graven tussen al het 
gereedschap om te vinden wat u zoekt.

• Model 21 (cat.nr. 74706) geschikt voor: 2472, 4824, 60.
• Model 41 (cat.nr. 74726) geschikt voor: 32, 36, 42.
• Model 31 (cat.nr. 74716) geschikt voor: 4830.

Legplanken
De optionele legplank voor de rechter- of linkerbinnendeur zorgt voor extra opbergruimte en 
organisatiemogelijkheden. Geschikt voor modellen 111, 112, 139.

• Model 493 (cat.nr. 79356) - links.

• Model 494 (cat.nr. 79366) - rechts.
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Rek voor schuifladder Model 250 

• Past in de meeste voertuigen, met inbegrip van dichte aanhangers en bestelwagens.
• Geschikt voor de meeste ladders tot 240 cm, inclusief vouwladders.
• Met mogelijkheden voor zijmontage.
• Uniek opspan-/blokkeersysteem. Geen bevestigingsbanden, vergrendelingen of gespen vereist. 

Catalogusnr. Modelnr. Gewicht (kg)

32588 250 12,2
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