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TTS 93
UPPFYLLER ALLA 
DINA ÖNSKEMÅL.
Kod 81 20 01 54  | Verktygsvagn TTS 93 

Vi på STAHLWILLE gillar inte kompromisser.

Det är därför vår senaste verktygsvagn – TTS93 – 

innehåller mängder av funktioner som vanligtvis 

bara finns på den välkända - TTS serien.

Från 2021! 
Beställ nu och var en av de första som får  
uppleva denna vagn

93/6 A

Kod Nummer Beskrivning B mm H mm L mm

81 20 01 54 93/6 A Verktygsvagn 877 1000 481

Alla lådor är fullt utdragbara.  

I kombination med STAHLWILLE: s

standard- och TCS-inlägg, eller de

variabla lådavdelarna, har du alltid 

en tydlig översikt och verktyg 

kan snabbt och enkelt hittas och 

användas.

Lätt rullande och syrabeständiga 

hjul (Ø125 mm) med mattskydd 

för att förhindra smuts och fibrer i 

lagren, med två parkeringsbromsar.

NYHET!

Centrallås med cylinderlås och 

infällbar nyckel. Tippskyddad - det 

går inte att dra ut mer än en låda 

åt gången.

Hög statisk belastning på upp till 

500 kg. Den nedre lådan har en 

lastkapacitet på upp till 45 kg.

Detta innefattar ett 2 stegs säkerhets koncept, fullt 

utdragbara kullagrade lådor. Den tål att belastas  

och har en bra ergonomisk arbetshöjd på 100 cm.  

Och allt detta till ett fantastiskt bra pris!  

Några frågor?
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500 
kg

Två robusta handtag och

omslagsstötfångare för säker och 

praktisk hantering av  

verktygs-vagnen på arbetsplatsen.

Särskilt tuff bänkskiva av plast med 

fack för små komponenter och ett

mittenparti av rostfritt stål.

Perforerade sidoväggar, perfekta  

i kombination med krokar

Nr 8031-8041, t.ex. för större 

verktyg

Robust och elastisk tack vare

pulverlackerad yta i hammarlacks 

effekt.

Kod 81 20 01 54  | Verktygsvagn TTS 93

65 
kg

TTS 93
IÖGONFALLADE 
FRÅN ALLA  
VINKLAR.


