PROTECO

CZ

SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO.
Skříň s pojezdovými koly slouží pro ukládání drobného nářadí nebo nástrojů.
Je určena pro vnitřní použití.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ:
Rozměry skříně
Rozměr zásuvky 4 ks
Rozměr zásuvky 2 ks
Pojezdová kola
Celková hmotnost

43.SNP-6
š 683 x h 460 x v 900 mm (včetně koleček)
525 x 395 x 53 mm
525 x 393 x 133 mm
125 x 32 mm
48 kg

POPIS A POUŽITÍ

Skříň na nářadí je osazena šesti zásuvkami. Všechny zásuvky se vysouvají na lištách. Lišty jsou ocelové
opatřené kuličkovými ložisky. Každá zásuvka je aretovaná proti samovolnému vysunutí. Zásuvku lze
otevřít pouze tahem za čelní rukojeť, kdy vyklopením rukojeti dojde zároveň k jejímu odjištění. Pro
zamezení přístupu nepovolaným osobám k nářadí slouží zámek umístěný na boční straně vozíku.
Lze jím centrálně uzamknout všech 6 zásuvek najednou. Horní deska o rozměrech 484 x 385 mm je
z tvrzeného plastu a je možné ji využít jako pracovní stolek pro drobné montážní práce. K odložení
drobných dílů slouží 3 prolisy v pracovní desce. Součástí desky jsou i dvě rukojeti pro manipulaci se
skříní. Pro usnadnění transporu je skříň osazena čtyřmi koly s pryžovými obručemi. Pryžové obruče
snížují vibrace i hlučnost a při transportu. Dvě kola jsou pevná a dvě otočná s aretovanými brzdami.
Sešlápnutím brzd je možné zajistit skříň proti pohybu. Bočníce skříně jsou opatřeny univerzálním
perforováním, na které je možné osadit háčky nebo držáky a navýšit tak úložnou kapacitu. Hrany skříně
jsou chráněny proti poškození plastovými rohovými nárazníky.
UPOZORNĚNÍ! Kola skříně jsou dimenzována pro přemísťování skříně po rovném hladkém
povrchu. Skříň na nářadí není vhodná pro časté přemisťování v naplněném stavu po nerovném povrchu.
Brzdy slouží pouze k zajištění skříně proti popojíždění na vodorovném povrchu. Nikdy nenechávejte
zabrzděnou skříň stát na nakloněné rovině. Mohlo by dojít k samovolnému pohybu skříně a k následnému zranění osob, nebo ke vzniku hmotných škod. Zásuvky skříně zatěžujte pokud možno rovnoměrně.
Nevystavujte skříň povětrnostním vlivům a agresivnímu prostředí (stáje apod.). Skříň čistěte textilní
utěrkou navlhčenou ve vodě s přídavkem saponátu. Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
INFORMACE

Po ukončení životnosti skříň, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu
životního prostředí do recyklační sběrny.
INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným
používáním.
Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku,
které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího
upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.
Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.
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